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CCssaattaa  aa  ttöömmöössii   sszzoorroossbbaann  ––  11884499..   jjúúnniiuuss  2200..   1849 tavaszán Engelhardt csapatai Brassóban tar-
tózkodtak, s ide érkezett többször megszalasztott csa-
pataival Kalliány és Heydte is. Március 20-án reggel, 
mikor a magyar haderő megérkezett Brassó alá, a cári 
és osztrák csapatok nem érezték elég erősnek magu-
kat az ellenállásra és megkezdték a Tömösi-szoroson 
keresztül kivonulásukat Erdélyből. Március 21-én 
Bem üldözésükre küldött egy háromszéki székely 
dandárt Timár Nándor őrnagy, Szász Dániel őrnagy, 
László Károly százados, Molnár Ádám tűzmester, 
Beke József ezredes és Szabó Nándor alezredes 
vezetésével. Felsőtömösnél megtámadták az ellenség 
hátvédjét, közel 200 főnyi veszteséget okozva és 200 
pogygyászszekeret zsákmányolva. 

A tulajdonképpeni tömösi csata június 19-én kez-
dődött, amikor Lüders megtámadta Predeálnál a szo-
ros védőit. A térség védelmét a székelyekből álló 
brassói hadosztály látta el, parancsnoka Kiss Sándor 
huszárezredes, Bem egyik legbátrabb és legjobban 
képzett tisztje. A Tömösi-szorosban a 85. és 86. zász-
lóaljak (háromszékiek és udvarhelyszékiek) álltak Sza-
bó Nándor alezredes parancsnoksága alatt (Egyed 
Ákos szerint). Orbán Balázs szerint 4 század a 85. 
zászlóaljból Mara Gábor őrnagy vezetése alatt, az 
Udvarhelyszéken alakult 7. határvéd-zászlóalj Jánosi 
József őrnagy vezetése alatt állomásozott itt. A véde-
lemhez tartozott még a Borbáth László vezetése alatt 
álló Borbáth huszárszázad és a 8 (Egyed Ákos sze-
rint), illetve 7 (Orbán Balázs szerint) ágyúból álló tü-
zérség, Semsey Tamás tüzérszázados vezetésével.  

A védelem 19-én kétszer is visszaverte a támadó-
kat, kitűnt a tüzérség négy Gábor Áron-féle ágyúja. A 
sokszoros túlerő elöl a védők visszahúzódtak a máso-
dik védvonalra, ahol már a kozákok is támadtak. O-
rosz részről elesett az első doni ezred parancsnoka, 
Kosztyin alezredes és súlyosan megsebesült Dyck ve-
zérőrnagy. Hat órán át vitézül kitartott a védelem, de 
Lüders újabb és újabb tartalékokat vetett be. Szabó 
Nándor elrendelte a visszavonulást a harmadik véd-
vonalig, Alsótömösnél. Ide, a Magyarvárhoz visszahú-
zódott sereghez, június 20-án hajnalban megérkezett 
Kiss Sándor, a Daczó Zsigmond által vezetett székely 
huszárosztállyal, átvéve a vezényletet Szabó Nándor-
tól. Megkísérelte ellentámadással Predeálra visszaver-
ni az ellenséget, de sikertelenül. Heves harc fejlődött
ki, árulás miatt orosz csapatok jelentek meg a véde-
lem hátában, megsebesült Kiss Sándor is, és a vé-
delem végül összeroppant. Szabó Nándor vezetésével
a megmaradt csapat keresztülvágta magát az orosz
gyűrűn, és Hétfalun át Háromszékre vonult. A ma-
gyarok vesztesége Szabó Nándor szerint 300 fő, a se-
besülteké 200 és fogságba esett 150, köztük a meg-
sebesült Kiss Sándor ezredes. Az oroszok vesztesége 
700 fő lehetett, köztük 6 főtiszt. 

Orbán Balázs, Seres András, Egyed Ákos, Deme-
ter László, Hochbauer Gyula munkáiból megpróbál-
juk számba venni a tömösi csatában résztvevők, ele-
settek (+) névsorát. Sajnos, a források hiányosak, a 
teljes névsor sehol sem található meg, így nem töre-

kedhettünk a teljességre, 127 nevet tudtunk azonosí-
tani. 

Parancsnok: Kiss Sándor ezredes. 
Bakó Gergely, Baló János+, Barabás Sámuel+,

Batha Domokos főhadnagy+, Beke József ezredes, 
Berszán Bokor, Biró Mihály hadnagy+, Boga Mó-
zes+, Bora Gábor hadnagy+, Csüdör Mózes+, Dávid
Lajos százados, Egyed Ferenc+, Etédi Ferenc+, Eté-
di Ferencné+, Hegyes Simon+, Henter Izsák közvi-
téz, Irkuly István+, Kádár Ferenc+, Kádár Mihály+,
Kis Dávid+, Kovács József+, László István had-
nagy+, Lőrinc András, Márk György+, Mihály Mó-
zes+, Molnár Ádám tűzmester, Molnár József hon-
véd, Mórik Károly tüzér+, Nagy András, Nagy Já-
nos+, Nagy József, Német Lajos, Opra Lukács+, Pap
András+, Péterfi Sándor százados, Sebestyén Antal
hadnagy+, Simon János+, Stein mérnök, Sükösd Sá-
muel tábori pap+, Szabó István+, Szabó Nándor al-
ezredes, Szász Dániel mérnök-őrnagy, Székely Dénes,
Szentiványi honvéd, Tamási László+, Tana Benedek 
százados, Timár Nándor őrnagy, Zsigmond József 
közvitéz. 

11. székely huszárezred: Balázs Péter közvitéz, Csulak 
Márton közvitéz, Györke Ferenc közvitéz, Györke 
Sándor közvitéz, Nagy Lajos közvitéz, Sebestyén Ja-
kab tizedes, Sebestyén Sámuel ifj. közvitéz, Zathu-
reczki István ifj. alszázados. 

52. Mara honvédzászlóalj: Ábrahám József közvitéz, 
Ábrahám Sámuel közvitéz, Babos Ferenc közvitéz+, 
Bertalan István közvitéz+, Birtalan Mózes közvitéz+, 
Csiki György közvitéz+, László György közvitéz,
Szalacsi Alajos dobos+, Veres Sámuel, Takó Ferenc
közvitéz, Ambarus János közvitéz. 

7. határvédzászlóalj (Udvarhelyszéken alakult 1000 fő-
ből, 2 század máshol volt): Bajkó András százados, Bajkó 

József főhadnagy, Barabás József hadsegéd, Bereczki 
Zsigmond főhadnagy, Derzsi János főhadnagy, Fodor 
Károly főhadnagy, Frank József százados, Haricska 
József főhadnagy, Horvát őrmester, Jánosi József őr-
nagy, László János főhadnagy, Lázár Mihály százados, 
Sándor János főhadnagy, Sebestyén Sándor százados, 
Szakács István főorvos, Ugron József százados. 

7. huszárzászlóalj: Gyulai Ferenc százados. 
85. zászlóalj (4 százada volt Tömösnél): Balogh József 

hadnagy, Bereczky László százados+, Biró Ferenc 
százados, Botár Ödön százados+, Dávid Ferenc köz-
vitéz, Fülöp József közvitéz, Gergely Ferenc százados, 
Kis György hadnagy, Könczei Albert hadnagy, Löte 
József hadnagy, Mara Gábor őrnagy, Medveczki Béla 
százados, Nagy József főhadnagy, Nagy Károly hadnagy, 
Paskó Antal hadnagy, Simon Gábor ezreddobos. 

86. honvédzászlóalj: Bantsila Mózes közvitéz, Jakab 
Imre közvitéz, Kászoni Ferenc őrsvezető, László Ká-
roly százados, Szebeni Miklós közvitéz, Szentpáli Jó-
zsef közvitéz. 

86. Tuzson zászlóalj (Tuzson Sibotnál volt csapatai zömé-
vel): Bene Antal közvitéz, Bodosi János közvitéz, Dá-
vid Péter százados, Deregán Ferenc közvitéz, Gál 
Antal közvitéz+, György Ferenc közvitéz, Német Jó-
zsef tizedes. 

Borbáth huszárszázad (a legénység száma 120 fő): Bor-
báth László százados, Gidófalvi Gábor hadnagy, Gi-
dófalvi Lajos hadnagy. 

Székely huszárosztály: Daczó Zsigmond őrnagy, 
Gábriáni József százados, Gyárfás Samu százados, 
Moján Dániel segédtiszt, Popa hadnagy, Reznek Ká-
roly százados. 

Tüzérség: Bora István hadnagy+, Mihályfalvi István 
hadnagy, Molnár József hadnagy, Semsey Tamás szá-
zados.                                                Jónás András 
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H É T F A L U  
2. oldal VIII. évf. 6. szám

• 1910 júniusa: A hétfalusi járásbíróság 
beleolvadt a brassói járásbíróságba. 

• 1920 júniusa: Kiss Béla halála. 
• 1956. június 1. Argay György püspök 

meglátogatta a pürkereci híveket. 
• 1888. június 2. Czékus István püspök 

látogatása Csernátfaluban. 
• 1893. június 2. Szórády Lajost nevezték 

ki Zajzon evangélikus lelkészévé. 
• 1888. június 3. Czékus István megláto-

gatta Hosszúfalu-alszeget. 
• 1888. június 6. Czékus István látogatá-

sa Fűrészmezőn. 
• 1888. június 7. Czékus István látogatá-

sa Tatrangon. 
• 1948. június 6.  Megszűnt a Négyfalusi 

Gazdakör, államosították az egyesületi 
vagyonokat. 

• 1876. június 8. Hosszúfaluban megszü-
letett Kupcsay Felicián. 

• 1884. június 1. Lönhart Franciscus 
püspök látogatása Türkösön. 

• 1943. június 12. Argay György püspök 
látogatása Csernátfaluban. 

• 2000. június 12. Dr. Dávid Ibolya meg-
látogatta Hétfalut. 

• 1854. június14. Haynald Ludovicus 
püspök meglátogatta Türköst. 

• 1873. június 15. Istók János bácsfalusi 
szobrászművész születése. 

• 1906. június 16. Megalakult a Hétfalusi 
Jogpárt. 

• 1911. június 11. Megjelent a Hétfalusi 
Hétfői Hírlap. Politikamentes lap.
Szerkesztő: Jancsó János. Szerkesztő-
ség: Hosszúfalu, Főút 1890. szám. 

• 1991. június 12. RMDSZ tisztújító 
közgyűlés a bácsfalusi kultúrházban. 

• 1919. június 18. Majláth Gusztáv Ká-
roly püspök látogatása a türkösi kato-
likus templomban. 

• 1999. június 18. Ismeretlen szélsőséges 
egyének piros, sárga, kék festékkel 
mázolták be az alsótömösi emlék-
művet, felújítva az 1990-ben egyszer 
már lábra kapott, akkor rombolással 
„egybekötött” megcsúfolás hagyo-
mányát. 

• 1849. június 19–20. Kiss Sándor utolsó 
hadállása a Tömösi-szorosban. 1600 
székely szembeszállt 28 636 orosszal, 
és hősiesen visszaverték az ellenséget. 
Egy brassói szász erdész (Gebauer)
árulása nyomán néhány orosz zászlóalj
megkerülte a sziklagerincet, s hátulról 
is megtámadta a székelyeket. Ezek
nagyrészt keresztülvágták magukat, de 
megsebesült vezérük fogságba került. 

• 1867. június 22. Kis-Tatán megszüle-
tett Szórády Lajos zajzoni, majd tat-
rangi lelkész. 

• 1895. június 23. Lönhart Franciscus 
püspök látogatása Türkösön. 

• 1916. június 28. Brassóban megszületik 
Árvay József tanár, Hétfalu helynév-
tárának összeállítója. 

• 1907. június 29. Felavatták a polgári 
fiú- és leányiskola zászlóját. 

JJ úú nn ii uu ss   
NN aa pp ii ss tt ee nn   hh aa vv aa   

MMeenneeddéékkhháázzaakk  aa  NNaaggyykkőőhhaavvaassoonn  
A Nagykőhavas első megmászói va-

lószínűleg az aljában lakó csángó favá-
gók voltak. A Tömös patak jobb oldali
mellékvizeinek vízgyűjtő területe Bácsfa-
lu község határához tartozott, így legin-
kább a bácsfalusiak járták ezt a területet.
Ők építhették meg több száz évvel eze-
lőtt az első utat is, melyet régen a Havas
útjának neveztek. Szekérrel is járható
volt. Manapság Családi út néven ismerik 
a turisták. 

A szász tanuló ifjúság, mely nagyon
szívesen mászott a Keresztényhavasra,
valószínűleg a Nagykőhavast is felkeres-
te már Honterus idejében. A hegymá-
szás mint turistamozgalom azonban
csak a XIX. század második felében
kezdett fellendülni. A világ legelső turis-
taegylete 1857-ben alakult Londonban, 
Alpine Club néven. 1862-ben Bécsben 
létrejött az Österreichischer Alpen Ve-
rein, ezt követte 1863-ban a Schweizer 
Alpen Verein és a Club Alpino Italiano,
1869-ben a müncheni Deutscher Alpen 
Verein, 1873-ban pedig Tátrafüreden 
megalakult a Magyarországi Kárpát E-
gyesület. Még ugyanabban az évben
Brassó is felzárkózott a turista egyleteket
alapító városok sorába: a brassói szász
turisták megalakították a Siebenbürgi-
scher Alpen Veraint (SAV). Bár nem 
volt hosszú életű egyesület, a turistaság
szempontjából termékenyítőleg hatott.
1880-ban Nagyszebenben megalakult a
Siebenbürgischer Karpaten Verein
(SKV), majd 1881-ben ennek a brassói 
alosztálya. A SAV beolvadt az új egyesü-
letbe. 

A turistaegyesületek legfőbb célkitű-
zése a kirándulások szervezése volt.
Működésükkel minél több lehetőséget
szándékoztak nyújtani arra, hogy tagjaik
(s nem csak azok) a szabadban tölthes-
sék szabad idejüket, pihentessék idegei-
ket, eddzék testüket. A cél elérésére az 
egyesületek sokféle munkát vállaltak fel
és végeztek el. Előadásokat rendeztek,
könyveket, folyóiratokat adtak ki, hogy
tagjaikkal megismertessék a turista-
kultúrát. Utakat építettek és jelzésekkel
látták el ezeket. És nem utolsósorban
menedékházakat építettek, ahol a
turisták rossz időben menedéket, éjszaka
szállást kaphattak. A menedékházak a-
nyagi hasznot is hoztak, amit az egyesü-
letek újabb turistabefektetésekre hasz-
náltak fel. 

Az SKV brassói osztálya, miután
1881-ben a Királykőn, 1882-ben a Bu-
csecsen és 1883-ban a Keresztényhava-
son menedékházat avatott, 1884 folya-
mán a Nagykőhavason, a Csürkő
mezején épített egy kis famenedéket. 
Valószínűleg azért választották a mene-
dékház helyéül ezt a szép tavaszi tisztást,
mert itt bővizű forrást találtak, ide jól ki-
épített szekérút vezetett fel, és megfelelő
szélvédett helyet is találtak egy kis szik-
lás kiemelkedés aljában. Ez a menedék-
ház kétszobás kis faház volt, és az 1996-
ban vandál kezek által szétvert mene-
dékház helyén állt. 

A terület Bácsfalu birtoka (legelője)
volt, így csak hosszantartó viták és

pereskedés után, 1885. július 14-én avat-
hatták fel a menedékházat. 17 évig szol-
gálta a Nagykőhavasra látogató turistá-
kat. Ezalatt mászták meg először télen a 
csúcsot szász hegymászók 1891-ben. 
1902 októberében leégett a menedék-

ház, 1903 végén pedig leégett az EKE 
(Erdélyi Kárpát Egyesület) Kiskirálykőn 
1897-ben épített menedékháza is. A két 
menedékház elhamvadása után a magyar 
és a szász turisták egymásra találtak, s az 
elkeseredett hangulatban abban állapod-
tak meg, hogy ezentúl legyen a Nagykő-
havas az EKE, a Kiskirálykő pedig az 
SKV tevékenységi területe. 
1906-ban Gombos F. Albinnak, az 

EKE brassói osztálya elnökének indít-
ványára a brassói magyar turisták elha-
tározták, hogy új menedékházat épí-
tenek a Nagykőhavason. Az 1907-ben 
megválasztott új elnök, Halász Gyula, 
székfoglaló beszédében fogadalmat tett 
a menedékház felépülésére. Sok 
utánjárás után, Karácsony Endre 
műszaki tanácsos támogatásával, 
részjegyek alapján gyűjtött pénzből 
sikerült felépíteni a menedékházat, és 
1910. július 3-án 400 turista jelenlétében 
ünnepélyesen fel is avatták. A manzár-
dos, téglafalú ház azon a helyen emelke-
dett, ahol később a nagy turistaszálló 
épült fel. A földszinten konyha, gazdala-
kás, étkezőterem, tágas veranda, az eme-
leten 4 hálószoba volt, 16 ággyal. 

A Nagykőhavas turistaforgalma e ház 
felavatása után lendült fel valójában. Az 
EKE az utak egy részét jelzésekkel látta 
el, s tömegesen kezdtek járni a havasra a 
brassói magyar turisták. Sajnos nem so-
káig, mert az 1914-ben kitört világhábo-
rú lelohasztotta a kirándulási kedvet. 
1916. augusztus 30-án vagy 31-én, a 
román betörés első napjaiban, a vissza-
vonuló magyar tüzérség ágyútüzétől 
lángba borult a menedékház és leégett. 
1917-ben a turisták csak az üszkös 
téglafalakat találták a szép menedékház 
helyén. Eső elől az üres pincébe húzód-
tak be. Ebben az időben menedékhelyül 
a Nagyréten álló marhaistálló, és a 
Havaska nevű szikla északi oldalába, a 
sziklafal tövébe épített, elhagyott kis 
katonai fabódé szolgált mindaddig, míg 
1923-ban ez is le nem égett. 
1922-ben a leégett menedékház régi 

gondnoka, Molnár János, az épen ma-
radt kormos falak egy része fölé deszka-
tetőt rakott, egy kis szobát alakítva ki, 
melyben fekvőhelyek is voltak. Egy kis 
vendéglőt is berendezett, ahol egyszerű 
ételeket, italokat árusított egészen 1928-ig. 
1927-ben az EKE brassói osztálya 

Brassói Turista Egyesület (BTE) néven 
önálló egyesületté alakult. Az új egyesü-
let elnöke Halász Gyula lett. Nagy len-
dülettel fogtak neki az új menedékház 
felépítésének. Az összegyűjtött pénzből 
1928-ban egy fa menedékházat építettek, 
amelyet 1928. július 15-én avattak fel. 
Ez a menedékház a legelső, az SKV által 
épített menedékház helyére épült, és állt 
1996-ig, mindaddig amíg felelőtlen, 
bűnös kezek szét nem hordták. 

→ 

HHééttffaalluussii  HHíírreekk  
• A négyfalusi magyar középiskola kö-

zössége hálásan köszöni a Világtalál-
kozó adományait: 
o A szervezőbizottság 7 000 000, 
o dr. Jenei Tamás 1 000 000, 
o Farkas Erzsébet 1 000 000, 
o Székelyné dr. Hajdú Olga 

1 000 000, 
o Mikó Jenei Judit 700 000, 
o Sipos Edit 500 000 lejt adomá-

nyozott. 
• A Hétfalu szerkesztősége hálásan kö-

szöni a Világtalálkozó 5 000 000 lejes 
adományát, amivel két lapszám megje-
lenését lehet biztosítani. 

• 2002. június 13-án zajlott le a XII. 
osztályos tanulók kicsengetése a Zaj-
zoni Rab István Középiskolában. 

• Az évzáró ünnepségre 2002. június 
14-én került sor a csernátfalusi evan-
gélikus templomban. Ezen a napon 
zajlott le a VIII. osztályos diákok ki-
csengetése a csernátfalusi épületben, 
és az I–IV. osztályos tanulók műsoros 
évzáró ünnepélye a Zajzoni Rab Ist-
ván Középiskola tornatermében. 

• A 2001/2002-es tanév legjobb tanul-
mányi eredményeit elérő két tanuló: 
Papp Viola (9,96) X. osztály, valamint 
Török Zita (9,83) XII. B osztály. 

• A középiskola közössége által kiosz-
tott Zajzoni-díjban részesült Tomos 
Lilla XII. A osztályos tanuló, valamint 
Opra Loránd  I. éves szakiskolai tanuló. 

• Először került sor a Zajzoni-díj kiosz-
tására nyugalmazott pedagógusok 
részére. A díjat Barkó Anikó tanárnő 
nyerte el, elismerésként azért, hogy a 
magyar közösség figyelmét a középis-
kolára irányította. 

• A Hétfalu szerkesztősége sok sikert kí-
ván az érettségiző, felvételiző diákok-
nak! 

 

 
Nagykőhavas – a Hétlétra 1933-ban. 
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H É T F A L U  
2002. június 28. 3. oldal

MMeenneeddéékkhháázzaakk  aa  NNaaggyykkőőhhaavvaassoonn  

1640 m tenger feletti magasságon állt,
3 földszinti és 2 emeleti szobája volt. A
keletre és délre nyíló, L alakú, nyitott,
széles, fedett folyosóval együtt alapterü-
lete 8×11 m volt. Bejárata dél felől nyí-
lott. Jobbról tágas helység, melynek két
oldalán egymás felett lévő két sor
deszkapriccs volt, összesen 34 fek-
vőhellyel. Hosszú asztal, 2 pad, kályha, 
mosdófelszerelés is volt a szobában. Bal 
oldalt volt a gondnok lakása (eredetileg 
konyhának épült). Innen kamra és szer-
tár nyílott. A bejárattól balra lépcső ve-
zetett fel a padlásra, ahol egy nagyobb
sorban 14, egy kisebben 4 személy szá-
mára volt deszkapriccsen fekvőhely. A
földszintet később átalakították, a kelet-
re néző nyitott folyosót is beépítették,
egy újabb szobát hoztak létre, 12 hellyel
növelve a menedékház befogadóképes-
ségét. Miután 1990-ben a nagy mene-
dékház leégett, ez a famenedékház ma-
radt az egyetlen szálláshely a Nagykőha-
vason. Rögtönzött toldásokkal egy ebéd-
lőtermet alakítottak ki a délre néző fo-
lyosó előtt, azt pedig beépítették, újabb
fekvőhelyeket nyerve ezáltal.  Sajnos, a
leromlott állapotú faház megfelelő kar-
bantartás hiányában rohamosan elvesz-
tette menedékház jellegét, 1996 nyarán
már csak romhalmaz volt, s a következő
évben már csak egy kevés törmelék
jelezte alapjának körvonalait. A fa-
anyagát teljesen elhordták, elégették. 

Térjünk vissza időben a brassói ma-
gyar turistaság legszebb, legeredménye-
sebb időszakára, 1928-ra. A famenedék-
ház felavatásával egyidőben megkezdő-
dött a nagy menedékház építéséhez
szükséges tégla égetése is. A Csűrkőme-
ző agyagos talaja adta az anyagot a tégla 
gyártásához, a közeli mészkősziklák a
meszet, az erdő a fát. Bácsfalu a területet
átengedte a BTE tulajdonába, ezen kívül
a szükséges faanyagot adományként
adta. 1929-ben lebontották a régi EKE 
menedékház üszkös falait, s megindult 
az építkezés. Szeptember elején már e-
melkedtek a téglafalak, október végén
tető alá került a ház. A tél folyamán
szünetelt a munka, s a következő év
májusában indult meg újra. 

A menedékház Halász Kálmán épí-
tészmérnök tervei alapján és állandó el-
lenőrzése mellett, Gödri Márton bácsfa-
lusi építőmester vezetésével épült fel. A 
kiadások meghaladták a másfél millió 
lejt. Ezt az összeget a több mint 1000 
BTE-tag tagdíjából, a brassói Népbank, 
valamint más vállalatok adományaiból, a 
kibocsátott részvényekből, és Halász 
Gyula elnök, Puskás Kálmán alelnök, 
Kocsis Béla gyáros, Takáts József, Bar-
tos Béla bankárok, Schütz Salamon ke-
reskedő, Scholtz Károly, Székely Géza, 
Verzár Kálmán és más lelkes tagtárs 
gyűjtéséből sikerült előteremteni. 

1930. augusztus 10-én 2000 turista je-
lenlétében avatták fel az új menedékhá-
zat, amely Erdély legkorszerűbb turista-
szállója volt. 1641 m tengerszint feletti 
magasságban, a Csűrkőmező egyik kiug-
ró sziklalapályán, a Tömös-völgy felé 
eső részen emelkedett. A völgy felé néző 
oldalán két jellegzetes, bástyaszerűen ki-
ugró sarka volt, a másik felén széles, L 
alakú veranda húzódott a földszinten és 
az emeleten is. A főbejárat az északi ol-
dalon, a kis menedékházzal szemben 
nyílott és tágas előszobába vitt. Innen 
jobbra a nagy ebédlőbe, szemközt a 
konyhába lehetett bemenni. Balra lép-
csők voltak az emeleti hálószobákhoz. A 
nagy ebédlőben 10 asztalnál 40 ember 
kényelmesen étkezhetett. Stílusos, búbos 
kemenceszerű cserépkályha ontotta té-
len a meleget. Körbe széles ablakokon 
áramlott be a napfény és az ablakok 
közti falmélyedésekben a könyvespolcok 
valóságos könyvtárat képeztek. A fala-
kon képek a Nagykőhavas legszebb ré-
szeiről. Az ajtó közelében, balról, egy 
ablakon keresztül történt az ételek ki-
adása a konyha melletti tálalóból. A cse-
répkályhán túl, balra, tágas ajtó nyílott a 
kis étkezőbe, ahol 4 asztalnál 20-25 em-
ber étkezhetett, s közben a legszebb 
nagykőhavasi látképben gyönyörködhetett. 

A bejárati ajtóval szemközt is volt 
egy ajtó, melyen a ház előtti teraszra le-
hetett kimenni, ahol szintén asztalok áll-
tak a vendégek rendelkezésére. 

A konyha felszerelése minden igényt 
kielégített, hatalmas főzőkályhán készült 
a havasirózsából és áfonyalevélből fő-

zött tea. Jobbra a tálaló nyílott, balra a
gondnok lakása, a kamra és egy kijárat
az udvarra. A kamrából lehetett
lemenni a sziklába robbantott tágas,
száraz pincébe. 

Az épület délkeleti sarkánál, a fedett
veranda meghosszabbításaként mellék-
helyiségek, fáskamra, mosókonyha, sü-
tőkemence, raktár épült. 

Az emeleten 7 hálószoba volt. Vala-
mennyiben sodronyos, matracos ágyak,
cserépkályha, mosdófelszerelés, asztal
és székek voltak. Összesen 31 személy
számára nyújtott szálláshelyet kezdet-
ben ez a menedékház. Később átala-
kították, a kényelem rovására újabb 
ágyakat tettek be a szobákba, és fenn a
padlástérben egy nagy, közös hálóter-
met alakítottak ki, emeletes fapriccsel. 
Itt nyáron 30-40 személy is elalhatott. 

A menedékházat a BTE soha nem
adta bérbe. Az egyesület elnöksége a 
házi kezelés mellett döntött, abból a
meggondolásból, hogy csak így tudják
biztosítani a kevésbé tehetős turisták
számára a menedékház által nyújtott
biztonságot és előnyöket. 

1940-ben, a bécsi döntés után, a
BTE-t hatóságilag feloszlatták, 
vagyonát az állam vette kezelésbe.
1945-ben az Encián Turista Egyesület, 
mely a háború alatt hivatalosan
szüneteltette a tevékenységét ugyan, de 
nem oszlott fel, határozati javaslatot
fogadott el a volt BTE állami
vagyonba ment ingatlanvagyonának 
igénylésére. Sajnos az ONT nem
mondott le a nagykőhavasi turistaszál-
lóról, s így az többé nem került vissza
jogos tulajdonosai, a brassói magyar 
turisták tulajdonába. 

Feladatát azért ellátta, s 60 éves mű-
ködése alatt a turistanemzedékek eb-
ben a menedékházban pihentek ki ma-
gukat a Létrásút (Hétlétra) meredek
kaptatója után, ide húzódtak be a vihar
elől, itt éjszakázhattak, megcsodálva a
ház előtti teraszról Brassó esti fényei-
nek sziporkázását. A meghitt beszélge-
tések, vidám nótázások emléke örökre
szívébe vésődött azoknak, akik itt a ha-
vason, ebben a menedékházban tölt-
hettek el egy-két estét. A duruzsoló 
cserépkályha és a kint fütyülő szél
hangja, a petróleumlámpa halvány fé-
nye összekeveredett a havasi rózsa vi-
rágából főzött tea különleges illatával. 
Csodálatos, egyedi hangulata volt
ennek a menedékháznak. Sajnos, 
ahogy nőtt a látogatók száma, úgy tűnt 
el ez a meghitt, csodálatos hangulat,
nőtt a ház körül a szemét, egyre rom-
lott az épület állapota, hullott a 
vakolat, mállott a terasz összecemen-
tezett alapja, korhadtak a bútorok. És a 
menedékház ebédlője egyre inkább 
vendéglővé, sőt kocsmává züllött le. 
Bár 1981–82-ben, lévén magashegyi 
menedékház, nem volt szabad szeszes 
italt árusítani, üzleti meggondolásból 
később nem vették komolyan ezt a 
szabályt. 

1985-ben, a menedékház fennállásá-
nak 55. évfordulóján, a négyfalusi tu-
risták nagyszabású természetjáró ver-
senyt szerveztek a Nagykőhavason. A
verseny ürügye alatt felidézték a mene-

dékház építésének történetét, a BTE 
munkásságát. Ezekről a dolgokról, a 
brassói és négyfalusi magyar turista e-
gyesületekről, megvalósításaikról, vitat-
hatatlan érdemeikről az ifjabb nemzedé-
kek nagyon keveset vagy semmit sem 
tudtak. Nem tudhattak, hiszen ezekről 
abban az időben nem volt szabad 
beszélni vagy írni. Ezért nagy jelen-
tősége volt ennek a versenynek. És azért 
is, mert a 60. évfordulót már nem ün-
nepelhettük meg. Véglegesen elmaradt! 
1990. október 18-án lángra lobbant a 
menedékház és teljesen leégett. Azt 
beszélik, a pincéje tele volt szeszes i-
talokkal, ami még jobban táplálta a 
tüzet. Oltani nem lehetett, nem maradt 
más, csak az üszkös téglafalak. Azóta is 
ott állnak, dacolva az időjárás viszontag-
ságaival. 

A menedékház hiánya, s pár év múlva 
a faház megsemmisülése nagyon vissza-
vetette a nagykőhavasi természetjárást. 
Az utak állapota is egyre rosszabb lett. 

1991-ben újraalakult az Erdélyi 
Kárpát Egyesület, amelynek alosztályai 
kezdtek létesülni Erdély-szerte. Brassó 
után 1997-ben Négyfaluban is megala-
kult az EKE-osztály, s célul tűzte ki, 
hogy visszaadja a turistáknak az egyre 
jobban mellőzött Nagykőhavast. Újra-
festették a kopott jelzéseket, hidakat, lét-
rákat építettek, forgalomba hozták a már 
feledésbe ment régi utakat, új jelző-
táblákat, oszlopokat helyeztek el, pihe-
nőhelyeket építettek. A lelkesedésből je-
lesre vizsgázott kis turistaegyesület nem 
érte be ennyivel: 2000-ben elhatározta, 
hogy menedékházat fog építeni és 
működtetni a Csűrkőréten, a leégett me-
nedékház közelében. 500 négyzetmé-
ternyi területet sikerült bérbe venni a 
négyfalusi Városi Tanácstól. 
Megkezdődött az építkezés, mely során 
a Malomdomboktól, 690 m-ről az 1640 
m magasságban lévő Csűrkő-mezőre 
1850 kg építőanyagot (cementet, 
homokot, betonvasat, cinklemezt és 
csövet) szállítottak fel hátizsákban. Fenn 
a helyszínen megépítették a menedékház 
9 vasbeton tartópillérét, s elkészítették a 
villámhárító rendszert az alap körül. Egy 
új, bővizű forrást fogtak betonme-
dencébe az épülő menedékháztól 
mindössze 50 m-re. Ezeket a mun-
kálatokat a négyfalusi EKE-osztály lel-
kes tagjai végezték el, a brassói, sepsi-
szentgyörgyi EKE-tagok, a cserkészek 
és a természetjárók segítségével. 

A menedékház alapterülete 49 m2 
lesz, fagerendákból építik fel, és a már 
elkészült tartópillérekre fogják felszerel-
ni. Úgy tervezik, egész évben gondnok 
fog vigyázni rá, így az év minden i-
dőszakában menedéket nyújthat a ter-
mészetjáróknak. Az építkezés jól halad, 
ha sikerül összegyűjteni a még hiányzó 
összeget, a lent összeszerelt boronaházat 
helikopter segítségével szállítják majd fel 
a Csűrkőrétre. 

Remélhetőleg 2002-ben egy újabb, 
sorrendben az ötödik menedékházat a-
vathatjuk fel majd a Nagykőhavason! 

 
Kovács Lehel, 

Székelyudvarhely 

 
A menedékház ebédlője 1933-ban 
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H É T F A L U  
4. oldal VIII. évf. 6. szám

GGyyóóggyyííttááss,,   kkuurruuzzssllááss  aa  hhééttffaalluussii   nnééppii   hhaaggyyoommáánnyybbaann  
Az orovostudomány hatalmas fejlő-

dése napjainkban már háttérbe szorítot-
ta azokat a népi gyógyító praktikákat, a-
melyekkel nagyapáink, dédapáink oly
gyakran találkoztak. Négyfaluban 
teljesen kihalt a népi gyógyítás. Ez egy-
részt annak következménye, hogy az
idősebb generáció nem adta tovább, de
másrészt Brassó közelsége is közre-
játszott, hisz ha valami baj volt, behaj-
tottak a városi orvoshoz. Háromfalu jó-
val messzebb van Brassótól, kevésbé vá-
rosiasodtak, itt jobban konzerválódtak a 
hagyományok, számos praktika ma is 
fennmaradt. A régi falusiak a praktikákat 
a környezetükből lesték el, ki a szüleitől,
ki a szomszédasszonytól, vagy akár egy-
egy vándortól. Ezeket a népi gyógyító
praktikákat próbáljuk most összefoglalni. 

Árpa: Az árpát ráolvasással gyógyítot-
ták. Több versike is fennmaradt: 

„Árpa, árpa megaratlak, / Lekaszállak,
kévébe kötlek, / Kalangyába teszlek, / S azu-
tán szekérre raklak, / Haza viszlek, s csűrbe
teszlek.” vagy: 

„Árpa, árpa elvetlek, / Learatlak, kicsépel-
lek, / zsákba teszlek, / megsütlek s megeszlek.” 

Derékfájás: Fűzfaleveleket megsóztak, 
melegvizes abroszba beleszórták, majd a
beteget ebbe beleringatták. Az abrosz ki-
szívta a fájást. Ezt mind az asszonyok ta-
lálták ki, nem orvosi receptre cselekedtek. 

Lábtörés: Deszkácskát vágtak, a len-
maglisztet pálinkában megfőzték, a tész-
tát rákenték egy ruhára, amit rátekertek a
törött lábra. A deszkácskákat odakötöz-
ték, hogy mereven tartsa a lábat. Amikor
megszáradt a ruha, levették, megcserél-
ték. Nagyon hatásos nem volt, mindig lát-
szott a törés helye, bogocska került oda. 

Orrvérzés: A nyakára tettek egy vizes 
rongyot. 

Kalász, por ment a szembe: Erősen fújta 
az orrát, s a szeméből kibukott a por-
szem vagy kalász. 

Fülfolyás: Ha a gyermek megfázott, és 
folyt a füle, az asszonyok lenmagolajat
csepegtettek a fülébe. 

Kelések: 1. Búzalisztet, petrezselyemle-
velet tésztafélének összekeverték tejjel,
egy vékony ruhát bekentek vele, azt rá-
borították a kelésre. Kiszívta a kelést. 2. 
A lenmaglisztet vízzel összekavarták, s
rátették a kelésre. Sült hagymát is tettek
úgy, hogy egyenként lehúzták a leveleit,
és azt tették rá. 

Tüzes volt a lába (megdagadt, piros 
lett): Vizes ruhával borogatták. 

Köhögés: Megfázott a gyermek, először 
melengették, majd ecetes vízzel borogat-
ták, mosták a fejét, a nyakát. 

Hasfájás: Törökbúzalisztet megfőztek 
lágyra, két ruha közé tették, hogy ne é-
gesse a bőrt. A melegtől és a párától el-
múlt a hasfájás. 

Fogfájás: 1. Szeszt vettek a szájukba, 
ott tartották a fájós fogon. 2. Tömjént 
tettek a lyukas fogba, de az még a jó fo-
gat is kiölte, nem csak a rosszat. 

Fejfájás: Sós ecettel borogatták, moso-
gatták a fejet. Nagyon jól bevált mód-
szer volt. 

Torokfájás: Petróleumos kockacukrot 
vettek be, megrágták és lenyelték. 

Vizeletelválasztás elősegítése: 1. Cseresz-

nyeszár- vagy törökbúza-teát ittak. 2. 
Meleg fürdőt vettek, hogy a gőz járja jól 
át a beteget. Az öregek úgy tartották, hogy 
akinek megállt a vizelete, az meg kell haljon. 

Szívfájás: Hideg vizes, meleg vizes, e-
cetes, sós vizes borogatások a mellen. 

Láz: Borogatták a homlokát hideg 
vízzel. Nem adtak neki sem enni, sem 
inni. 

Vérhas: Erős akarat, szervezet kellett 
a gyógyuláshoz, nem volt szabad sem in-
ni, sem enni. 

Reuma: Sósborszesszel kenegették, 
sokszor kellett, míg elzsibbadt. 

Tüske ment az ujjba: Fenyőszurkot 
(gyanta) zsírral megfőztek kenőcsnek, 
ezt egy ronggyal rákötötték az ujjra, a 
kötés kiszívta a tüskét. 

Aggos gyermek: Aggos gyermeknek azt 
a kis csecsemőt tartották, aki nem szo-
pott eleget, az anyjának kevés volt a teje, 
korához képest soványka, kicsike ma-
radt. Disznózsírral kenegették tetőtől 
talpig, majd megfürösztötték. A fürdőbe 
burjánféléket tettek. A szülők nemigen 
törődtek a gyerekekkel, hagyták őket. 
Legutolsó pillanatban kezelték. Mégis a 
gyerekeknek nagyon szívós, erős szerve-
zetük volt, ritkán betegedtek meg. 

Bárányhimlő: Betakarták a gyereket ve-
res lepedőbe, az kiszívta a lázat, a beteg-
séget. 

A falusi gyógymódban külön területet 
képeztek a teák, főzetek. Külön szakér-
telmet igényelt a gyógynövények külön-
féle fajtáinak megismerése, gyűjtése, szá-
rítása, tárolása. A hagyományok itt is 
nemzedékről nemzedékre szálltak. Saj-
nos Hétfaluban a gyógynövények tuda-
tosabb, helyesebb felhasználási módja 
tekintetében nem mutatható ki egyértel-
mű fejlődés. A nép széles rétege ma is 
csak azt a néhány gyógynövényt és u-
gyanolyan módon használja, mint aho-
gyan azt az ősök több emberöltővel eze-
lőtt tették. A gyógynövények áldásos, jó 
tulajdonságai, de az ezekhez kapcsolódó 
babonák és tévhitek is hagyomá-
nyozódtak. Például egyféle betegség el-
len csak egyféle gyógynövényből főznek 
teát, de az orvostudomány kimutatta, 
hogy az azonos hatású, többféle gyógy-
növény keverékéből főzött teák sokkal 
hatásosabbak. Hétfaluban az alábbi 
gyógynövények használata él a népi 
tudatban: 

Harcsalapi: levét gennyes sebre teszik, 
hogy hamarabb begyógyuljon a seb. 

Hecserlibogyó tea: meghűlésre, köhögésre. 
Szamárcsipkéből vagy kakukkfűből ké-

szült tea: szamárköhögésre, köhögésre. 
Száraz dióhéj tea: köhögés ellen. 
Fenyőszirup: köhögés, tüdőbaj ellen. 

Kis, friss fenyőhajtásokat megfőznek, le-

szűrik, 1 l léhez 1 kg cukrot tesznek és
sziruppá főzik. 

Csipkealma: tavasszal nyílik a virága,
érelmeszesedésre használják a főzetét.
Az almáját (ősszel érik be), teának megfőz-
ve, vérnyomáscsökkentésre használják. 

Száldokfa tea: mézzel, köhögés ellen. 
Bodzavirág tea: izzasztó hatású, meg-

hűlés, köhögés ellen. Az érett virágokból
bodzalevet is lehet készíteni: 10 l vízhez 
6-7 bodzavirág, három citrom, 1 kg 
cukor, öt kanál ecet szükséges. 

Szederlevél tea: meghűlés ellen. 
Ökörfarkkóró, martilapu tea: köhögésre. 
Vadcsombor: erősítő, érrendszer, szív. 
Külön praktikát képezett a kenés, va-

gyis a kificamodott, eltört testrészek
helyrerakása. Kenéssel a kenő foglalko-
zott. Geczi György kenő volt. 1917-ben 
született Zajzonban. Eredeti mestersége 
földműves volt. A hatóságok több ízben 
zaklatták gyógyító tevékenysége miatt. 
Kuruzslással is foglalkozott. Tudo-
mányát a bácsfalusi Opra Jánostól leste el 
fiatal korában. Opra János saját tudását 
a katonaságnál szedte össze, amikor egy 
tábori felcsernél szolgált kisegítőként. 
Opra Jánost sokan ismerték a faluban és 
nagy tudású embernek tartották. Geczi 
Opra segédje volt, később telepedett le 
Zajzonban. 

Visszaemlékezéseiből tudhatunk
gyógyító praktikáiról. Első két ujja (hü-
velyk- és mutatóujja) érezte legjobban a
tapintást, ezekkel „látta” a bőr alatt futó 
inakat, szalagokat. Ütés során az inak
megcsavarodnak, kiugranak a helyükből. 
Vissza kell őket tenni. Így járt el:
szappanos vízzel megkente a beteg
testrészt, majd erős kézzel vissza-
pattintotta eredeti helyére az inat. A
végén ecettel bekente és bekötözte a be-
teg testrészt. „Nem baj, ha ordít a beteg, an-
nál hamarabb gyógyul” – vallotta. A kü-
lönböző testrészeket így kente: 

Csukló: Szappanos vízzel megmosta,
utána addig forgatta a csontot, míg érez-
te a bogot, s érezte azt is, hogy mikor 
van a helyén. Ekkor rögzítette a beteg 
csuklóját, és ecetes ronggyal lazán 
bekötözte. 

Térdkalács: Négy ujjal masszírozta ad-
dig, míg a helyére nem ugrott. Előtte
zöldszesszel bekente, hogy elzsibbadjon, 
utána disznózsírral vagy olajjal, hogy
csúszós legyen. Ezután ecettel lemosta 
és bekötözte. 

Vállficam: Megnézte, hogyan állt a
kar, a beteg hóna alá nyúlt, megforgatta 
a kart, megpróbálta a helyére tenni. Ezu-
tán rongyokból kis labdát készített, az il-
lető hóna alá tette, hogy elálljon a vállá-
tól, így nem fájt annyira. A végén egy tö-
rülközővel felkötötte a beteg karját. 

Könyökficam: A könyököt egyik kezé-
vel erősen megfogta, hogy el ne moz-
duljon, a másik kezével óvatosan 
forgatta az alkart, míg a helyére nem 
került. 

Farkereszt (keresztcsont): Nagyon 
nehéz volt helyre tenni. Nem mindig 
sikerült. A beteg háttal állt, kétfelé 
kellett húzogatni a farkeresztet a két 
hüvelykujjal. Majd előre, felfelé és 
széjjel kellett nyomást gyakorolni a 
keresztcsontra a két hüvelykujjal, addig 
ismételve ezeket a mozdulatokat, míg a 
helyére nem ugrott. Jó erősen kellett 
nyomogatni a csontot, de érzéssel is. 
Ha helyreugrott, akkor ecettel 
megkente és tiszta törülközővel be-
kötötte a beteg derekát. 

A népi gyógyítás ismerői sok eset-
ben nem bíznak gyógyító tevékenysé-
gük hatásában: erejüket végesnek vélik, 
ezért erősebb, természetfeletti hatalom 
beavatkozása révén igyekeznek sikerre 
vinni a betegség leküzdését. Régi, po-
gány és új hit elemei fonódnak össze. 
Erre példa Geczi György rituáléja is: 
hogy kezének erős, biztos fogást adjon, 
egy-egy alkalommal kiment a kertbe, a-
hol höncsögöt (vakondot) fogott, ki-
fordította a földből, ásóval fejbe vágta. 
Egyik kezével megfogta a höncsög 
nyakánál a csigolyát, a másik kezével 
visszafelé simította a höncsög puha, 
selymes hátát, s közben keresztet ve-
tett. Azért tette, hogy ahová csak nyúl, 
hasznos legyen. A régi öregektől hal-
lotta, hogy a höncsög fogása használ a 
kéznek. 

A népi praktikák, a kuruzslás világá-
hoz szorosan kötődnek a babonák, a-
melyek szép számban találhatók meg 
Hétfalu öregeinél. Ezekből közlünk 
most egy csokorra valót. 
• Ha megszegés előtt a kenyér fenekére kés-

sel keresztet csinálsz, olyan jól ízlik, 
mintha szalonnával ennéd.  

• Ne bújj keresztül a szekér alatt, mert fel-
dől.  

• Ne káromkodj, mikor kincset ásol, mert 
eltűnik.  

• Ha lidérccel szólani akarsz, üsd be a vas-
villát a földbe s leszáll elődbe.  

• Ha jégeső esik, hányjál az udvarra nyást, 
vaskalánt, fogót, és a jég esővé változik.  

• A szülő asszony nyújtson fel a kürtőbe 
nyásba szúrva egy csonka seprűt, külön-
ben a pirkolics (ördög) a szép gyermeket 
egy nagyfejű, nagyhasú, rövidlábú kölyök-
vel cseréli fel (váltott gyermek). 

• A menyétnek köss guzsalyt és csálj csépet, 
nő és hím eltakarodnak az udvarról és 
nem eszik meg a pislenyeket (csirkéket).  

• Szentgyörgy napján tűzz kapudra tüskét, 
s a boszorkányok kerülik udvarodat.  

• Üres fokánval (vízhordó edény), oláh pap-
val, futó nyúlval találkozni szerencsétlen-
ség.  

• Ha a kegyelet (szivárvány) alatt keresz-
tülbújik az asszony, férfiú lesz, a férfiú 
pedig asszony.  

• Ha estére sepred ki a házat, a szerencsét 
űzöd el.  

• Ha feleséged veszekedik, végy egy félfertály 
hideg vizet szájadba s tartsd ott egy egész 
óráig s a békesség nem bomlik meg.  

Kovács Lehel István 

 

Jó tanács 
az 1928-as 

Csángó Naptárból: 
 

Ha betegség bántja tested, 
A kuruzslót ne keressed. 
A kuruzslás árt csak néked, 
Tönkreteszi egészséged. 
Orvos tudja csak egyedül, 
Mitől bajod megkönnyebbül. 


