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Szerkesztők: Hochbauer Gyula,
dr. Kovács Lehel István

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

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

Szent Mihály Napok Hétfaluban
Ha szeptember vége, akkor Hétfaluban
Szent Mihály Napok. A csodálatos idő
járásért sokan aggódtak és imádkoztak,
hiszen az előkészületek elkezdésekor nem
lehetett tudni hogy három-négy hónap
múlva, szeptember 23–25 között milyen
idő lesz. Úgy látszik, az időjárás is érté
kelte a befektetett munkát és besegített a
szervezésbe. Sok rohangálás, telefonálás,
papírmunka, költségvetés, egyeztetés
előzte meg a szeptember végi időpontot,
de megérte. Legalábbis mi jól éreztük
magunkat, annak ellenére, hogy szá
munkra nem csak a szórakozásról szólt
ez a három nap. Ime néhány esemény, a
teljesség igénye nélkül, amelyen érdemes
volt jelen lenni:
Első napunk nagy izgulással telt el. Va
jon hogyan fogadja a közönség a HMIK
együttes fellépését? Nem csalódtunk,
nagy tapssal jutalmaztak. A ráhangoló
dást, a csángó ruhába beöltözött ifjak
bemutatása követette, Barkó Etelka nyug
díjas tanárnő előadásában. Továbbá törté
nelmileg is belekóstoltunk a Szent Míhály
Napok mivoltába Hochbauer Gyula tanár
segítségével. Márk Attila megzenésített
versei zárták e nap első felét, majd elér
kezett a várva várt kosaras bál, melyet
a 2Robi tett hangulatossá. Időközben
megtekinthettük Hétfalu tehetséges fotó
sainak fényképjeit, melyek a helyi jellegre
fektették a hangsúlyt.
Szombaton, öröm volt látni, hogy min
den korosztály lelkesedéssel vett részt a
sportrendezvényeinken. Rájöttünk arra,
hogy a labda kerek és nem mindig a leg
jobb csapat győz.
A Csángó Alapítvány udvarán kézmű
ves foglalkozás volt gyerekeknek. Délu
tán, Borcsa Mihály életéről és munkássá
gáról kaphattunk egy ízelitőt, dr. Kovács
Lehel István és Veress-Emese Gyöngyvér
előadásában. Ezt a kolozsvári Váróterem
projekt színjátszó csoport egyedi, különleges előadása követett, melyről bővebben Lőrentz Éva ír. Este pedig élő zenés
táncház és tábortűz fogadta a hétfalusi
magyarokat.

A rendezvény fénypontja a vasárnap
volt. Úgy gondolom, ezen a napon sürög
tünk-forogtunk a legtöbbet, mint valami
hangyák a hangyabolyban. Mindenhol
a faluban látni lehetett egy zöld pólós
HMIK-ost, hol a szekéren, hol a Csángó
Alapítványnál. A szekeres felvonuláson
a háromfalusiak is résztvettek, és mielőtt
útnak indultak volna, megkoszorúzták
Zajzoni Rab István költőnk sírkövét Zaj
zonban. Délután három óra tájában el is
kezdődött a majális. Mindenki érezhette a
finom pityókatokány illatát az Alapítvány
udvarán, ugyanis több csapat összemérte
gasztronómiai tudását a kihirdetett ver
senyben. A helyi kézműves vásárosok
egyedi termékekkel mutatkoztak. Az
épületben Sipos Gaudi Tünde Mese
illusztrációs kiállítása volt megtekinthető.
Néptáncegyüttesek (Bóbiska, Kikerics,
Kéknefelejcs, Búzavirág, Szarkaláb) fúvós
zenekarok, boricások, barantások fűsze
rezték a napi programot, majd helybéli és
erdélyi együttesek fokozták a jó hangulatot
(Karaván, Selfish Murphy, Knock-Out)
Nagy rajongó tábornak örvendett a brassói
Graphic együttes. Mire az utolsó koncert is
befejeződött, nehéz volt elhinni, hogy már
elteltek a Szent Mihály Napok.
Új kihívás volt számunkra, és úgy
érezzük hogy sikerrel jártunk el, megérte.
Kapitány László

A három vár
Mottó: Ismerjük meg múltunkat!
Eléggé hosszantartó tanulmányozás,
és a helyszínre való kirándulások után
merem állítani, 95% bizonylattal, hogy
megvan a három sokat keresett bodzai
vár helye.
Ezek a következők: az első vár koor
dinátái: 45,484260° É; 26,043890° K, a
második vár koordinátái: 45,472301° É;
26,053564° K, a harmadiké pedig:
45,419058° É; 26.042335° K.
A számozások É-tól D-felé vannak.
(Folytatása a 3. oldalon.)

Lőrentz Éva

Kortárs művészet Hétfaluban
Az idei Szent Mihály Napok nem csu
pán a néphagyomány, a népi mesterségek
és a csángó népviselet világába kalauzolta
el a látogatókat, hanem a kortárs mű
vészettel is meglepte a vidék lakóit a
rendezvény második, szombati napján a
Csángó Házban.
A fiatal, Kolozsváron tevékenykedő
színészekből álló Váróterem Projekt egye
sület öt tagjának szórakoztató, játékos,
igencsak interaktív előadása olyan komoly kérdéseket is felvetett, mint például
sors, véletlen, alázat, ártatlanság, kapcso
latteremtési lehetőségek... mindenekelőtt
pedig arra késztetett, hogy újragondoljuk a
színházról való elképzeléseinket. Ugyanis
a Sorsjáték (Faites vos jeux!) című előadás
a színdarab minden alkotóelemének – szereplők száma, kiléte, cselekvése, díszlet,
kellékek, téma, elmondott szöveg – meghatározását a véletlenre, kockadobásra,
szerencsekerékre bízta, ebben a játékban
a nézők is részt vettek: kockával dobtak,
sorsot húztak. Maga az előadás több,
körülbelül tíz jelenetből állt, mindegyik
elején kisorsolták az alkotóelemeket. Ezek
voltak a keretek, amelyek megszabták a
színészek viselkedését, szövegét, ezen
kívül minden a pillanatnyi kreativitásra,
improvizációra volt bízva, a rövid jelenet
ott, a közönség színe előtt született. Az

adott körülmények között kellett dönte
niük a színészeknek, hogy mire használják
a botot, az üveget, milyen jelentést adnak
az ásításnak, tüsszentésnek, orrpisz
kálásnak. Játék, kísérletezés ez a darab:
bizonyítja, azt is, hogy néhány alkotóelem
variációinak száma alapján több millió
jelenet adható elő és azt, hogy minden
színdarab más és más, új jelentéseket kap,
ha változik példáula díszlet, az előadó.
A darab kiállta mindenféle előadás
legnagyobb próbáját: sikerült mindvégig
fenntartania a közönség figyelmét. Ennek
az volt a titka, hogy belépésnél minden
néző sorsjegyet kapott, melyen az alko
tóelemek különböző variációja volt ol
vasható. Minden új jelenet kezdetekor zö
rögtek a papírkák a nagyszámú közönség
soraiban, mindenki a játék lázában égve
kereste, kisorsolták-e az ő cetlijén lévő
adatokat. Így együtt játszott a közönség is
a színészekkel, izgult, örült, nevetett, kerek
hatvan percben volt ideje merengeni, ál
mélkodni, elképedni, akár méltatlankodni
is, majd újra kíváncsian várni, hogy milyen kellékeket sorsolnak ki.
Köszönjük a HMIK-nak, hogy elhozta
Hétfaluba ezt az előadást, új színt adva
ezzel a hagyományos őszi rendezvénynek,
reméljük máskor is megteszik, hiszen
nagy sikert aratott a produkció.
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Pályázati felhívás!

Balázs Rita tanítónő

Liszt Ferenc emlékév - 2011

A Hétfalusi Magyar Művelődési
Társaság (HMMT) és a magyarországi
Ifjúsági Caritas Egyesület (ICE) a 2011.
Liszt Ferenc emlékév alkalmából „Az én
Liszt Ferencem” címmel amatőr mű
vészeti pályázatot hirdet a barcasági és
Brassó környéki magyar (12–26 év közötti)
fiatalok részére.
A pályázók bármilyen művészeti alko
tással, kreatív ötlettel indulhatnak. Lehe
tőség van olyan pályaművek beadására
is, amelyeket jelenleg nem tartanak mű
vészeti ágnak. Egyetlen kitétel: a pályamű
vek (alkotások) ihletője Liszt Ferenc, vagy
életműve, alkotása, esetleg Liszt Ferencről
szóló bármilyen élményforrás (pl. műalkotás,
akár egy szobor, filmsorozat) legyen. Fontos,
hogy a pályaműből kiderüljön: Liszt Ferenc,
vagy zenei alkotásai jelenünk emberére is friss
élményekkel hatnak.
Egy alkotó akár több pályaművel is (pl.
vers, fotó-montázs, esszé stb.) indulhat.
Felsőfokú művészeti szakok egyetemi,
főiskolai hallgatói, vagy oktatói, művelői
nem, de művészeti középiskolák diákjai
jelentkezhetnek.
Példák arra, hogy milyen alkotásokat
várunk: bármilyen zenemű, vers, novella,
tanulmány, esszé, máshol még nem publi
kált újságcikk, élménybeszámoló, képzelt
riport, számítógépes grafika, plakát, fotó,
fotó-montázs, video-spot, képregény,
festmény, grafika, lenyomat, emlékéremtervezet, kis alakú szobor, dombormű-ter
vezet stb.
A kiíróknak tartalmi és formai megköté
sei nincsenek, azaz a pályaművek humo
ros elemeket is tartalmazhatnak (pl. Liszt
karikatúra, humoros vers stb.).
Beérkezés:
A pályaműveket elegendő egy példány
ban, a pályázó által választható módon
az alábbi címek/elérhetőségek egyikére
eljuttatni (fontos hogy pl. kisplasztika
esetében nem a kisplasztikáról készített
fotó elektronikus képét, hanem magát az
alkotást kérjük beküldeni, vagy a kiírókhoz
eljuttatni)
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Elektronikus úton beküldhető alkotások
esetén: lisztemlekev@gmail.com
Beküldési határidő: 2011. november 27.
(vasárnap) 24.00-ig
Postai úton: 2011. november 26-i feladá
si határidővel: Hétalusi Magyar Művelő
dési Társaság, 505600 Négyfalu (Sacele)
Brassó megye, George Moroianu u. 87.
Személyes érdeklődés, vagy az alkotá
sok átadása: Hochbauer Gyula, Zajzoni
Rab István Középiskola, Négyfalu, Geor
ge Moroianu utca, 87. sz., Brassó megye.
Tájékoztatás, információ az alábbi
elektronikus levélcímen és telefonszámon
kérhető: hogy@rdslink.ro, 0268-275773
(Hohbauer Gyula, HMMT elnök)
Az összes pályamű beérkezését köve
tően azokat kategóriákba rendezve felkért
szakértőkből álló zsűri bírálja el.
A pályázók értékes, a témával és Liszt
Ferenccel és korszakával kapcsolatos
könyveket, CD és DVD lemezeket tar
talmazó ajándékcsomagokat nyerhetnek,
amelyek átadására 2011. december 10én Négyfaluban, a Zajzoni Rab István
Középiskolában szervezett Liszt Ferenc
emléknapon kerül sor.
A beérkezett pályaműveket a Hétfalusi
Magyar Művelődési Társaság az említett
emléknapon kiállítja. Az egyedi alkotáso
kat a zsűri a verseny végét követően nem
őrzi meg. Mind a helyezést elért, mind a
nem díjazott pályaműveket a zsűri vissza
adja a pályázóknak.
A pályázathoz az alábbi adatokat kérjük
megadni:
Név:
Születési év/hó/nap:
Értesítési (postai) cím:
Elektronikus levélcím:
Telefonszám
Fix:
Mobil:
Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság, Ifjúsági Caritas Egyesület
A program létrejöttét a magyarországi
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Balassi
Intézet támogatja.

Újra együtt!

Szeptember 22–25 között két testvér
iskola nevelői, tanulói újra együtt ünne
pelhettek, újra örülhettek a viszonttalál
kozásnak.
Harmadik éve, hogy iskolánk, a négyfa
lusi George Moroianu Középiskola, volt
aligazgatónőjének köszönhetően, testvéri
kapcsolatot kötött a kisújszállási Kossuth
Lajos Általános Iskolával.
Büszkék vagyunk erre, annál is inkább,
hogy a változások során a kapcsolatot
mindkét iskola továbbra is ápolni szeretné.
Nagy megtiszteltetés volt, hogy a Kos
suth-napok záró ünnepségén ott lehettünk
és ugyanakkor a Városháza parkjában le
bonyolított „Kivilágos Kivirradtig” címet
viselő Gasztronómia és Néptáncfesztivál
ba is bekapcsolódhattunk.
Gazdag rendezvénysorozat várt a tizen
nyolc moroianus diákra és a három kísérő
tanerőre.
Szeptember 22-én, csütörtökön, megér
keztünk Kisújszállásra, elhelyezkedtünk
az iskola diákotthonába, majd a rövid vá
rosnézés után fáradtan tértünk nyugovóra.
Másnap, az iskola udvarán a Kossuthdombormű méltóságteljes koszorúzása
után, egész napos szabadidős programot
(sport, játék) kínáltak a szervezők. Diákja
ink kitűnően teljesítettek, elsőkként szere
peltek a díjazottak listáján. Délután sor ke
rült Kató Csengele, VI. osztályos tanulónk
népdalbemutatójára, illetve a Nagybóbiska
néptáncegyüttesünk fellépésére is.
A szombati Kivilágos Kivirradtig c.
programból ízelítőül a következőket so
rolhatom: madárijesztő felvonulás, gaszt
ronómiai utca (töltött káposzta és káposztás
ételek főzőversenye), nosztalgia fotó
kiállítás (régi vasalók, petróleumlámpák,
karikás ostorok kiállítása), mesterségek
és magyar ízek utcája (kézművesek, ízes
portékák kiállítása, helyi termékek vására),
szabad lovagok utcája, szalma- és csu
hévirág kiállítás és vásár, Bábika játszóház,
Talamba-ütőegyüttes műsora, fényfestés,
tűzzsonglőrök, tűztáncosok.
Ottlétünkből nem maradhatott ki a be
rekfürdői kiruccanás sem.

Vasárnap reggelizés után a hazautazás
következett. A régi és új kisújszállási bará
toktól nehéz volt búcsút venni. Könnybe
lábadt szemmel ültek fel diákjaink a buszra.
Így számolnak be élményeikről:
„Senki sem felejtette otthon a jókedvét, így a
hétvége nagyon vidáman telt el, kivéve azokat
a pillanatokat, mikor búcsúznunk kellett az ott
megismert barátoktól, kikkel e pár nap alatt
szoros barátságot kötöttünk. ...Vasárnap már
korán reggel vártak barátaink. Nehéz volt
a búcsúzkodás, jópáran még könnyeztek is,
miközben a Magyarország c. dalt énekeltük
búcsúzóként. Majd a hosszú útra indultunk, e
néhány felejthetetlen nap után.” (Raul Andrea,
VIII. C.)
„Nagyon jó volt ez a négynapos kirán
dulás, eszmecsere és ami a legjobb, hogy
megismerkedtünk kedves, barátszerető
iskolásokkal, akikkel mai napig is tartjuk a
kapcsolatot. Felejthetelen élmény volt ez a
kirándulás!” (Sipos Anett, VIII. C)
„Egy bentlakásban voltunk elszállásol
va, ahol külön szobában voltak a fiúk és
külön a lányok. A legjobban az asztali foci
rabolta el a figyelmemet. Nem telt el egy
nap sem anélkül, hogy ne játszottam volna.
Az iskola is nagyon tetszett!” (Köpecsiri
Blanka, VI. C.)
„Nekem az tetszett Kisújszálláson, hogy
mikor megérkeztünk kedvesen fogadtak
minket és finom vacsorával vártak. Más
nap körbevezettek az iskolában, mely
nagyon különleges volt számomra, hisz
alig nyolc éve épült.” (Kiss Blanka, III. C)
„Nekem a sok tevékenység, verseny,
vásár, ennivaló, bentlakás, iskola mind
nagyon tetszett.” (Tóth Rebeka, IV. C.)
Ezennel köszönjük Varga Vincéné igaz
gatónak, kollégáinak, diákoknak a szíves
fogadtatást, a kedvességet, a fáradozást
mindazért, hogy egy erdélyi csapatnak fe
lejthetelen élményeket nyújtsanak.
Most már a mi sorunk mindezt viszo
nozni!
Lapszámunkat a
Communitas Alapítvány
támogatta.
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Kovács Lehel István

Répás Zsuzsanna

A Bácsfalusi Evangélikus
Egyházközség laudációja

200 év nagy idő, Tisztelt Hölgyeim és
Uraim! 6 és fél emberöltő. 6 és fél nem
zedék váltásának ideje. Ősapa, szépapa,
ükapa, dédapa, nagyapa, apa, fiú. Nyel
vünk nem is jelöl 6 és fél emberöltőnél
nagyobb rokonsági fokokat.
200 év nagy idő. Ennyi ideje áll Bácsfalu evangélikus temploma, s mégis ez az
egyik legfiatalabb templom Hétfaluban. A
maga 200 éve eltörpül Csernátfalu (Szent
Mihály) 800, Pürkerec 567, Hosszúfalu
555, Tatrang 498, Bodola és Nyén 491,
Zajzon 411 événél. Alig előzi meg Bács
falut a katolikus egyházközség temploma
a maga 241 évével, és fiatalabb nála a
türkösi templom, amely „csak” 126 éves,
a református 118, és a fűrészmezei pedig,
az idén töltötte 112 éves születésnapját.
1808-ban vált ki Bácsfalu az ősi „Szent
Mihályból”, a csernátfalusi anyaegyház
ból, és 1811-ben már állott temploma. A
gyülekezet szíveként kezdett dobogni az
új templom, s a kövekkel együtt épült a
lélek temploma is. Ma a régi Bácsfalu a
templomban él. Az ősök ott ülnek a pa
dokban, melyeket egykoron ők koptattak,
a harangok kongásával dédapáink szava
is hallatszik. A világ közben megváltozott.
A falu karakteres utcaképei eltűntek, a
csángó arcokra is alig lehet ráismerni. Az
óriási olvasztótégely minden lenyelt. Íz
léstelen épületek, idegen arcok. De a régi
Bácsfalu még él a templomban, s ma az
élő anyaszentegyházat ünnepeljük, nem a
200 éves köveket.
200 év – 14 evangélikus lelkész építette
tovább a lélek templomát, a közösséget.
Köztük a 46 évig szolgáló Gillich Fülöp,
vagy a 47 évig szolgáló Borcsa Mihály,
akit csütörtökön városunk díszpolgárává
avattak, s akinek munkássága hosszú
évekre meghatározta a hétfalusi magyar
ság jövőjét: önálló magyar esperesség
létrehozása, a fafaragászati felső iskola
alapítása, a Századosper békés úton történő lezárása és a birtokviszonyok tisztázása
nem voltak egyszerű kérdések. Ez utóbbi
még napjainkban is visszatér például a Lo
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vak havasát illetően. Mégis sikerült akkor
megválaszolni ezeket a kérdéseket úgy,
hogy az általuk kijelölt úton lépdelünk
ma is, és reméljük, fogunk a jövőben is.
Az egyházközség története – mint ál
talában a történelem – fergeteges volt. A
világ és az idők sokszor változtak. És ke
vesen voltak azok, akik megértették az idők
jeleit, és azok közül is, akik megértették,
sokan akadályoztatva voltak. Sokan ellenük
dolgoztak. Kevesen maradtak, akik tenni is
tudtak, de ők nagyokat alkottak.
Önállósodás – születés; lelkészi lak épí
tése – jel, hogy lesz jövő; templomépítés
– léleképítés; szabadságharc – akár életet
is adni a nemzetért; iskolaépítés – a jövő
be vetett hit; önálló magyar esperesség
– hogy összenőjön, ami összetartozik, ne
más uralkodjon felettünk; temetőépítés
– kegyelettel áldozni, tisztelegni az ősök
emlékének; oltárkép a templomban – jel
állítás, tanúságtétel: Isten velünk! – a 100.
évforduló megünneplése – emlékezés és
tovább építkezés; világháborúk – impé
riumváltások; újságok, evangélikus nap
tárak szerkesztése – az írott jelek; külföldi
testvérgyülekezetek – kapcsolatkeresés,
jel, hogy nem vagyunk egyedül.
200 év. Így telt el dióhéjban ez a 200 év.
És közben mindvégig érezték, éreztük,
hogy a templom jelenti azt a hitet, azt a
kősziklát, amelyre a falu közössége, mint
biztos alapra, mindig építkezhet.
Bácsfalu evangélikus temploma 200
éves, de a templomépítés soha nem fe
jeződik be, ha a kövek állanak is, a lélek
temploma tovább kell hogy épüljön, így
lesz erős gyülekezet, erős közösség, erős
település.
Kedves Bácsfalusiak! A templom épí
tésének 200. évfordulóján, a csángó és
magyar nemzeti értékeink ápolásában,
az erdélyi magyar egyházi önállóság
megvalósításában, a lelki és szellemi ja
vak megteremtésében betöltött kimagasló
szerepért fogadják szeretettel a Zajzoni
Rab István-díjat! Tevékenységüket kísérje
továbbra is Isten áldása!

Köszöntő a Zajzoni Rab István-díj átadó ünnepségére

Tisztelt Hétfalusi Csángó Magyar test
véreim!
Sok szeretettel köszöntöm minden
Szent Mihály Napokon részt vevő hon
fitársamat az anyaországi magyarok és a
Nemzetpolitikai Államtitkárság nevében.
Minden magyar örömére szolgál, ha a
Kárpát-medence valamely pontján ünnep
van. A Szent Mihály Napokon, a Zajzoni
Rab István-díj átadásán méltó ünnepet
ülnek Hétfaluban. Szent Mihály havának
utolsó vasárnapján a hétfalusi csángó-ma
gyarok több jeles személyisége és közös
ségei kapnak kitüntetést. Azok, akiknek
segítségére közös kincseink, a magyar
nyelv és kultúra ápolásában, az ősök ha
gyományainak megőrzésében Hétfaluban
olyannyira szükségünk van. Azok, akik
nek közbenjárásával anyanyelvünkhöz
hűek maradhatunk, akiknek közbenjárá
sával az evangéliumi tanítás továbbadá
sával emberek maradhatunk, magyarként

itt Hétfaluban is, a Kárpát-medence egyik
legcsodálatosabb vidékén.
Kedves Díjazottak!
Nemzetünk tetteink által él. Hétfalusi
közösségeink önök által is erősebbek
lesznek. Zajzoni Rab István, a díj névadója állását vesztette el és börtönt is
szenvedett, mert kiállt magyarságáért.
Neki köszönhető, hogy Hétfalut megismerhette a nemzet, ő irányította először
a boricát járó hétfalusi csángó-magyarok
világára a fővárosiak figyelmét. A Szent
Mihály Napokon örömmel látjuk, hogy
az ő munkájának ma is vannak folytatói.
Hálával és megbecsüléssel tartozunk élet
művéért, ahogyan az Önök munkájáért
is. Isten áldása kísérje további áldozatos
munkásságukat, melyet közösségük és
nemzetünk javára végeznek.
Üdvözlettel:
Répás Zsuzsanna
helyettes államtitkár

Kapitány László

A három sokat keresett bodzai vár
(Folytatás az 1. oldalról.)
Megnevezni a várakat elég nagy fela
dat. Ahány forrás, annyi féle név. Az el
sőnek nevet adni, éppenséggel lehetetlen.
Egyesek szerint Királyhegyi vár, FelsőStrimba mezői vár. A második Királykő
vára, vagy Keresztvár (Cruceburg). Az
első kettőt a magyar Árpádházi királyok
építették a kun-besenyő-bolgár betörések
ellen. A másodikat talán Szent László
(1077–1095), ahonnan a neve is, Királykő
vára. A 17. század elején romokban hevert,
de 1630-ban Bethlen Gábor újjáépíttette.
1658-ban egy ideig sikerrel állt ellen a
török-tatár betörésnek, utoljára 1690-ben
Heisler császári tábornok állíttatta helyre.
A várat valószínűleg 1711-ben a szatmári béke értelmében robbantották fel a
császáriak. A harmadikat, nevezhetjük
Tatárvárnak, amelyet a teuton lovagok
kezdték építeni a kunok ellen 1223-ban.
Ezt a kunok lerombolták, mikor még készen se volt, de a lovagok vissza építették
1224-ben. Nincs kizárva hogy e helyen ne
lett volna még valami régebbi építmény,
amelyet a hunok vagy tatárok építettek
volna. A hagyomány azt tartja hogy ezek
egy pár évet töltöttek ezen a vidéken, pihentetni a hadakat és lovaikat. Mindezek a
várak több átalakítást, javítást szenvedtek
az ellenségek rongálása miatt. Tudnivaló
hogy itt volt a régi római út, amely később
a középkor ,,autósztrádája” lett.
Az első vár helye teljesen megfelel Or
bán Balázs leírásának, aki személyesen járt
ott. Így írja le az utat amelyiken odajutott:
„A Leánymezőn felül a Tatárpatak szűkü
lő völgyében még egy órát haladtunk, míg
nem az 1849-ben készült védsánczok mellett

elvonulva, a Királyhegy nyugati alján levő
Felső-Strimba mezőre, az annyiszor vérrel
áztatott szép havasi fennsíkra értünk. Innen
nem messze fakad fel a honunk határszélén fekvő Királyhegy nyugati oldalából
a Bodzafőt alkotó Tatárpatak. Az ezen
magas, meredek hegyen kivezetett régi
csinált utat úgy megrongálták a lerohanó
vizek, hogy azon most csak lóháton lehet
közlekedni, a hegyoldalban régi sánczolatok s erős védművek szegélyzik az
utat. Ezen különböző korban keletkezett
védsánczok központját, a Királytető alatti
magaslaton fekvő fővár alkotta; ennek
legfelül levő középpontját egy 69 lépés
hosszú, 26 lépés szélességű négyszög erőd
alkotja, melynek izmos mellvédei be van
nak most (1865-ben) földelve, de hogy ott
fal vonult el, arról a most is fölismerhető
falmaradványok kezeskednek. Ezt másik
alsó vár vette körül, melynek mellvédes
gátonya s széles sánczai voltak, s mely útra
néző szögleténél befelé hajlított egyenes
szögbe volt megtörve.”
Lássuk a mai valóságot is: Ezen a dom
bon volt a vár. Most csak romjai látszanak,
de jól ki lehet venni az alapját. A tetőn volt
a fővár és alatta az alsó vár.
Nincs kizárva az se hogy az egyes
számú várat a bolgárok építették volna a
850–900-as évekbe. Ha a stratégiai szem
pontot vesszük figyelembe úgy néz ki
hogy már az elhelyezése is arra vall hogy
északi támadók ellen volt építve.
E helytől délre lehet még látni a védő
sáncokat is: 45,478218° É; 26,048884° K.
Ezek is, ha elhelyezésüket nézzük, északi
támadók ellen voltat készítve.
(Folytatás a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
A második vár helye tiszta, 100%-osan
beazonosítható. Ott van, csak meg kell
nézni.
A harmadik várra vonatkozó érvek a
következők (Orbán Balázs után is, ha
K-et helyettesítjük D-el. Nem járt ott sze
mélyesen): Másfél órai járásra van a régi
határtól. Ott a szép forrás, a Várkútja, 200
lépésre a vártól. Egy kicsi jóakarattal azt
is ráfoghatjuk hogy 6000 lépésre van a
Leánymező-i mészégető katlanoktól. A Ta
tárút, (a régi római út) ott megy el mellette.
Innen vezet fel a várhoz a 100 öl hosszú és
10 lépés széles vár útja. A mészgödrök bemélyedései is felismerhetők, ahol a meszet
oltották. A vár közelében lévő helyeken
termőföldeket lehet kialakítani.
Egyéb történeti érv az, hogy pontosan
a Havasalföldet és Erdélyt összekötő
főútvonalon helyezkedik el. Stratégiai
szempontból is jól szituált.

év

Kapitány László

A három sokat keresett bodzai vár
A régi római út mentébe még találtam
egy hídfő darabot. Lehet ennek a párja is
ott van valahol, de nem kaptam meg. Ez itt
van: 45,439001° É; 26,048761° K.
Más figyelemre méltó dolog egy kb.
800 m hosszú védősánc (45,421796° É;
26,039533° K), ami a hegy oldalát szeli
át. Hogy ki csinálta ezt a védősáncot, az
megint feltevés (lehet hogy a bolgárok).
Az elhelyezése után lehet gyanítani hogy
az északi támadók ellen volt építve.
Csak a 2010-es kirándulásaink alkalmá
val a Nagy-Tatáron találtunk még valamit.
Először megörültünk neki, gondolván
hogy megkaptuk Orbán Balázs kereszt
töredékét. Sajnos csalódtunk. A kö
vetkező kirándulás alkalmával szépen
megtakarítottuk a követ és kisült hogy

ria-hegy alatt, a régi katolikus templom
maradványával, amelyet 1794-ben építet
tek, s bár csak 60-ra ment a hívek száma,
külön pappal rendelkezett és hozzá tar
tozott Kraszna, mint leányközség.

XVII. évf. 10. szám

országút pedig Felső-Tömöstől Predeálig
1850 körül nyílt meg, Carol Gartner mér
nök vezetése alatt. A bodzai szoroson, a
Krasznán átvezető út pedig 1840 körül
nyílt meg.
Ha valaki igényeli a GPS állományokat,
fényképeket, vagy több felvilágosítást
szeretne, írjon a ladislau41@yahoo.com
e-mail címre.

A második vár helye jól kivehető az út is áthalad rajta

Az első vár fenyőkkel és fűvel benőtt falmaradványai
A Gâlma hegységen, a Nagy-Tatártól
K-re, mint Orbán Balázs írja, nincs semmi
féle várnyom (van mindenféle más nyom),
azonban tévedett ő még egyebeket is.
Ezeket az állításokat alá kellene tá
masztani régészeti ásatásokkal. Kevésbé
a Királykő vára helyét. De ki akarná... és
tudná ezt megcsinálni?
Mindezek mellett ezen a környéken
sok mindenféle régiséget lehet találni.
Például a Tatárvár mellett található egy
kereszt töredék.
2010 őszén találtuk meg, egész télen
azon gondolkodtam, hogy vajon mi van
a másik felén. Ahogy kitavaszodott, fogtuk magunkat és kiszálltunk a helyszínre.
Nagy nehezen felemeltük. Nem kicsi
volt a meglepődésünk. Az alapkő ott volt
mellette. Valószínű akkor törött el mikor
kiborították az eredeti helyzetéből, 1910
előtt. Azon a felén amit láttunk először az
van ráírva hogy: 1910, 1925 Ion Minules
cu (ez egy román költő). A közepén levő
címer, a régi havasalföldi címer. Benne a
holló és a nap a félholddal. Cirill betűkel
van körülírva. Hogy mit ír ott, az már
megint más probléma. Ennek a kiolva
sásához valami laboratóriumi munkára
volna szükség.

egyéb valami. Ez itt van: 45,482351° É;
26,065380° K.
Valami korunkbeli írások vannak rajta.
Méltó dolog még megemlíteni hogy
a Boncuţa hágótól nyugati irányba, kb.
200 m-re egy építkezésnek is látszik a
nyoma. Valószínű hogy valami osztrák
eredetű erődítménynek a nyoma. Egy
kézrajzolta térképen úgy van megemlítve
hogy Lábkonyita erőd. Ami szerintem
az akarna lenni hogy La Boncuţa erőd.
Nevezhetjük Lobkowitz erődnek is
(45,488338° É; 26,025433° K). Ezen a
környéken, 1788-ban, Lobkowitz, osztrák
parancsnok vezetése alatt jelentős harcok
folytak.
És itt van még a Crucea Doamnei-nak
nevezett kőkereszt, a temetőtől kelet
irányba. Hogy ki, miért és mikor tette ezt
ide, az szintén tisztázatlan.
Az első világháború áldozatainak te
metője 1922-ben készült. Ide románok,
magyarok és németek vannak együtt
eltemetve.
Ha valaki kíváncsi a Bodza-folyó szü
letési helyére, az is itt van, a Leány-patak
és a Tatár-patak összefolyásánál. Igen, a
Zajzoni Rab István említette Leánymezőn.
Tovább, a bodzavámi temető, a Kálvá

A Bodzai-szorosnál volt egykori vámház közelében a 18. században havasi ro
mánok telepedtek le, legtöbben a Barcaság
falvaiból kerültek ide. 1891-ben 1363
lakosa volt, 1902 és 1925 között Magyar
bodza része volt.
Ezen a tájon ha valaki nekifog áskálni,
az egészen biztos hogy akármelyik négy
zetméteren valamire akad, minden tele
van itt mindenféle régiségekkel. Nem
hiába volt ez a középkor ,,autósztrádája”,
itt kereskedtek, itt háborúztak, itt vonult
át mindenféle had, kezdve a rómaiaktól,
népvándorlásoktól egészen 1916-ig. Az
új Kárpát-átjárók megnyitásával teljesen
kiesett a forgalomból. A tömösi átjáró
1790 körül, a Lapjas völgyén keresztül
(ahol az út le volt fedve fagerendákkal)
fel a Székely-rét és Predeál felé, a mai

Szívesen állok rendelkezésére.
*
A Szerkesztőség megjegyzése:
Köszönjük Kapitány László érdekes
cikkét, szándékunkban áll tovább is fog
lalkozni a Nagy-Tatár-havason, a Bodzatáblán, Bodzai-hágón álló várakkal.
Kiterjedt kutatásaink során az említett
három vár mellett még két erődítményt
sikerült beazonosítani, sőt a nem messze,
Drajnán lévő római helyőrséget is. A vidék
várairól, érdekességeiről Kiss Béla is cikket
írt az Encián évkönyvében, vagy Binder
Pál történész is itt kereste Cruceburgot, a
Német Lovagrend várát. Sajnos a várakkal
foglalkozó források szegényesek.
Megkérünk mindenkit, akinek informá
ciói vannak az itt említett várakról, írjanak
szerkesztőségünkbe.

Római hídfő maradványa
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