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Kovács Lehel István

Z s i l l ë g ő  ő r t ü z e k  a  V a j d á n
Térképek hevernek előttem az asztalon. 

A Nagy-kőhavas – Csukás közötti hegy-
sé geket kutatom. Sokat látott hegyek, 
me lyeken most megállt az idő. Nemcsak 
az ezeréves határ húzódott végig ezeken a 
mezőhavasokon: Tóthpál – Tigáj – Dó szu 
Pjeli – Páltin – Hidegvölgy-havas – Szló-
jer – Urlát – Csóra – Kecskelábak – Lovak 
havasa – Bábos – Bretocsa, ha nem itt és 
előhavasaikon: Rence – Lap jas – Vajda 
– Babics – Roska terültek el a hétfalusi 
csángók Tatrang bal partján lé vő hatalmas 
havasi kaszálóik és legelőik.

Ma itt fent, a senki földjén, megállt az 
i dő. A gyönyörű vidék turisztikai szem-
pont ból nincs kihasználva. Az utolsó 
táb lá kat az egyedüli jelzett Babarunka 
– Vaj da-havas – Hidegvölgy szakaszon 
talán az 1960-as években állította Lehmann 
Ká roly bácsi, Aristide Stavros is csak épp 
meg említi könyvében. Más leírás, térkép, 
mo nográfia nem létezik, igaz, katonai 
lő- és gyakorlótér jött itt létre, s turistának, 
vagy egyszerű embernek szigorúan tilos 
volt ezeken a havasokon járni az utóbbi 
öt évtizedben. A legelőkön sem hallatszik 
már állatbőgés, egyre kevesebb az esz te-
na fent. A kaszálók derékig érő füvét nem 
kaszálja senki – minek? A várossá ved lett 
faluban már alig vannak állatok. Pe dig 
nehéz pereket vívott Hétfalu Bras só val az 
itteni tulajdonjogért, s száz év kel lett míg 
meg tudtak egyezni a legelők, ka szá lók és 
erdők használata felett. Igen, ma már több-
nyire mindent erdő borít. Haj da nán a legelő 
állatok tartották életben a gye peket, s a 
pásztorok a jószág számára e hetetlen, szú-
rós gazokat folyamatosan ki gyomlálták. 
A kaszálókat is állandóan ta karították, a 
hosszú tél, s a tavaszi vetés u tán az első do-
log volt a kaszálóba vezető u tak javítása, a 
hidak újracsinálása, hogy a nyár beálltával 
elkezdődhessen a szé na csinálás. Mára ezek 
a gazdálkodási for mák megszűntek. Az 
ősi, hagyományos ál lattartás eltűnésével 
ezek a gyep te rü le tek átalakulnak: a hegyi 
kaszálók és le ge lők gyomosodnak, cser-

jésednek, majd új raerdősödnek. Az erdei 
rétek eltűnnek, mert élőterüknek dinami-
kája megszűnt. Át alakulási folyamatnak 
vagyunk, sajnos, a tanúi, mely által a réti 
növény- és ál lat fa jok lassan kipusztulnak. 
De tör vény te len fakitermelés, pusztító 
falopások ál do za taivá válnak a kaszálókat 
elválasztó er dő sávok és az évezredes erdő-
ségek is, s így végül fiatal cserjés népesíti 
majd be ha vasainkat, dombjainkat, járha-
tatlanná té ve az utakat, súlyosan megsértve 
a bi o lógiai sokféleséget.

Ülök az íróasztalnál, forgatom a tér-
kép szelvényeket, méricskélek, olvasom 
a Brassói Turista 1940-es beszámolóit a 
tér ségről, nézem a mintegy 25 km hosszú 
eny he lejtőjű, alig tagolt felületű, lapos 
ge rin ceket, s mintha az ablakon alig be-
lib be nő nyári szellő idevarázsolná a havasi 
le gelők hangulatát, egyre erősödik a szo ba 
áporodott, meleg levegőjében a vi rágok, a 
havasi kömény és teafüvek, a száradó fű 
kellemes, orrot és elmét egyaránt meg-
nyug tató illata. Igen, álmomban csak e rő-
södik a széna illata, kint ülünk a ka libánál, 
a boglya tövében, nem messze ropog a 
tá bortűz, s a nemrég elköltött bográcsos va-
csorát öblítjük le az enyhén savanykás, de 
otthon, saját kezűleg készített vö rös bor ral.

Nem csoda, hogy a reggel már kint 
talál Ó sáncnál, hogy GPS készülékkel és 
fény ké pezőgéppel felfegyverkezve valós 
ké pet alkossunk e mezőhavasok mai ál la-
po táról, bejárva őket pedig emléket ál lít-
sunk a hétfalusi havasi szénacsinálásnak 
és legeltetésnek.

A hidegvölgyi úton hagytuk az autókat 
s az 1970-es évek végén leaszfaltozott 
Négy falu – Babarunka – Cheia út szer-
pen tinein ereszkedtünk le, majd vágtunk 
át a Döjtöne hídján. Az út hadászati je len-
tőségét mutatja, hogy a hidak mellé be ton 
őrházakat is építettek – félve a rob ban tás 
általi útelzárástól.

A híd mellett, a patakkal majdnem pár-
hu zamosan indul jobbra felfelé a Vajda-
ha vasra vezető egykori széles szekérút, 

me lyen nem lehetett akkoriban könnyű 
sze kérrel kimenni, hisz 2 km-en át 350 m 
szint különbséget kell megtenni a szer pen-
ti nek nélküli, sokszor 35%-os kaptatókon. 
Most, a nagy melegben, a bokrokon talált 
pár szem illatos havasi málna jelenti az 
e gyedüli felüdülést.

Az Öregpalájra kapaszkodtunk fel, 
vissza tekintve szépen rajzolódik ki az Ör-
dög-bérc és Estere zöld fái alatt a Tatrang 
víz gyűjtőtavának kék tükre.

A négy évig épült, 1975-ben átadott, 
45 m magas, 709 m hosszú gát elzárja a 
Tat rang folyó medrét, így jött létre a 148 
hek táros, 18,3 millió köbméter űrtartalmú 
mes terséges tó, amely ivóvízzel és e lekt ro-
mos árammal látja el Négyfalut, Tat ran got, 
de Brassót is.

A megépítéséhez a szemközti domb-
ol dal ra, a Csáki-bérc alá költöztették a 
II. vi lágháborús német katonai sírokat és 
em lékművet, melyet ma senki nem gon-
doz, elhanyagolt, megrongált állapota 
ke gye letet sért.

Az Öregpalájon lépünk ki az erdőből, 
s tá rulnak szemeink elé végelátatlanul a 
ha tal mas kaszálók, legelők. Csak jobbra 
for dul va láthatjuk még a Barca-mezőt, a 
Nagy-kőhavas sziklaszirtjeit, Kőba-tetőt, 
Del két, Fenyőst, Hegyes-hegyet. A lá-
tó ha tárt a mezőhavasok uralják: Arapa, 

hon nan kimagaslik az Arapa Csuklyona 
pi ra mis alakja, a Pap bérce, Rence, Kis- 
és Nagy-Kelebucs, Tigáj-havas, Ze nóga, 
Tóth pál, Dószu Pjeli, Páltin, majd kör be-
for dulva a Predeluc-tető, Hidegvölgy-ha-
vas, Szlójer, és igen, előttünk ott magaslik 
úti célunk, a Vajda-havas. Egy utolsó pil-
lan tást vetünk még az Ördög-bércre, Ka lán 
szécsére, s a Valláson-földekre, majd bal 
kéz felől lassan magunk mögött hagy juk 
az Erős-völgyet, Vitás-, Tátuj- és Tet ves-
bércet, jobboldalt pedig az Öreg-bér cet, 
Lapjast, a Cicéje- és Vakaria-völgyet. Itt 
fent már kellemesen sétálgatunk a sely mes 
fűben, nyoma sincs erdőnek, kö vek nek, 
fagyökereknek. Minden sima, enyhe a 
szintkülönbség. A nagy júliusi meleg 
kö vet kezményeit csillapítva megyünk le 
az Al só-csorgó-völgybe, hogy a hűvös, 
most a lig csordogáló forrás (45,54055° É; 
25,77201° K; 1077 m) vízéből fel fris sül-
jünk.

Pihenőnk nem tart sokáig, ellenséget 
szi matolva, ugatva futnak felénk a közeli 
ësz tëna nagy csobánkutyái. Kissé meg-
ke rülve és csillapítva őket araszolgatunk 
las san előre, s várjuk, hogy mikor jelenik 
meg a csobán, az egyedüli, aki a saját te-
rületüket és állataikat védő, kerítő ku tyá kat 
hallgatásra és barátkozásra tudja bírni.

(Folytatása a 2. oldalon.)
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Kovács Lehel István

Z s i l l ë g ő  ő r t ü z e k  a  V a j d á n(Folytatás az 1. oldalról.)
A csobánok manapság Törcsvár kör nyé-

kéről kerülnek Négyfaluba. Az ál la mo sítás 
óta van így, hisz feléjük nem a la kul tak meg 
kollektívok, termelő szö vet ke zetek, így 
nálunk kerestek munkát, meg él hetést. Ma 
is ők vezetik a környező he gyek esztenáit.

Bizony nem így volt ez a II. világháború 
e lőtt! A csángók földművesek voltak, de 
a zért minden háztájon előfordult 10–20 juh, 
kecske, s kötelezően volt ló, szar vas mar ha. 
A mokányoknak nevezett ma ke do niai ere-
detű románok azonban nagy ju hos gazdák 
voltak. A moacă, azaz a pász tor bot végén 
lévő bunkó volt a névadójuk. Egy-egy ilyen 
nagy gazdának 5–6000 ci gá ja juha, 2–300 
lova és ugyanannyi szar vas marhája volt. A 
Kis-Ázsiából származó juh fajta a XVIII. 
század végén váltotta fel az addig itt élő 
hosszú szőrű pusztai ju hokat, amelyeket 
itt curkán ju hoknak ne veznek. A nemez- 
és posz tó gyárak i gé nye, valamint Brassó 
virágzó gyap jú ke reskedelme ösztönözte 
arra a hétfalusi gaz dákat, hogy durva gyap-
jas ál lo má nya i kat lecseréljék a finomabb 
gyapjút termelő cigájára.

A juhok Szent György napjától Kis-
bol dog asszonyig voltak a havason, hogy 
az tán a vándorlegeltetés során a hétfalusi 
mo kányok télire a bărăgani alföldre vagy 
a kár a Duna-deltába is eljussanak. Szá-
mos települést is alapítottak Dob rud zsá-
ban. Sőt a rossz nyelvek szerint arra volt 
jó ez az állandó, szoros kapcsolattartás a 
Re gáttal, hogy ha adóösszeírás volt Ma-
gyar országon, áthajtották a nyájat O láh or-
szágba, s ha ott volt összeírás, vissza haj-
tották. Adót pedig nem fizettek sehol, nem 
csoda, hogy nagy kőházakat tudtak é píteni 
akkor, amikor az első világégés után olyan 
ínség volt a csángók között, hogy egy veder 
túróért már házat lehetett venni.

A havasok pedig tele voltak esztenákkal 
és szajvánokkal, sajtérlelőkkel, hisz a leg-
jobb túró a havasi fűből lesz.

A juhokat külön csordákba szervezték. 
El különítve, messzebb voltak a meddők, 
a berbécsek és a këllánok, a kis tavaszi 
bá rányok, s külön legeltették a fejősöket, 
a melyeket naponta háromszor fejtek.

A tejből először vajat készítettek, a me lyet 
olvasztással, kisütéssel tartósítottak. Hogy 
sárgább és ízletesebb legyen, az ol vasz-
táskor puliszkalisztet és reszelt mur kot 
tettek bele. 60–70 literes pléh hor dók ban 
szállították eladni a különböző erdélyi és 
havasalföldi vendéglőknek, cukrászdák-
nak.

A tejet nagy üstökben felfőzték, majd 
be letették az oltót. Az alvadás után nagy 
tifon vásznakban leszűrték, hagyták, hogy 
le folyjon a zër, a savó. A lefolyt savót még 
egy szer felfőzték, s megvárták, míg a zsin
dicéből kiválik az urda. A sűrű, sa va nyú 
juhtejet, amelyből a savót el tá vo lí tot ták 
külön névvel illették, ez volt a kuój szil.

Az oltott túróból vagy tëlëmiát ké szí tet-
tek, ha frissen hagyták és sós lében nagy 
edényekben eltárolták, vagy ki szá rí tották 
és kás lett belőle.

George Moroianu leírásában derülhet 
fény a híres hétfalusi kás titkára, amely a 
só mennyiségében és a gyúrásban rejlik, 
és természetesen abban, hogy a tejben 
ma radjon egy kis vaj is, így zsíros, lágy és 
ízletes lesz a túró. A megalvadt tejet pár na-
pig erjedni hagyták, apró darabokra tép ték, 
majd forró vízzel gyúrták órákig a hársfa 
krintákban. Ezután ovális vagy ke rek pléh 
formákba nyomkodták, a me lyen rajta 
volt márkajelként a készítő mo no gramja. 
A benyomkodott anyagot jól le sózták, 
szulának nevezett ár szerű esz kö zökkel 
jól megszurkálták, hogy annyi sót szívjon 
be, amennyit csak akar. Ezt kö vetően pár 
napig deszkán szárították, min den nap 
megforgatták. Ismét sós lébe tet ték pár 
napig, majd megint deszkán szá rították. 
Mindezt egy olyan bo ro nák ból készült 
nagy helyiségben, amelynek a belső fala 
bükk- és fenyőágakkal volt ki bélelve, 
hogy a szél jól be tudjon fújni, de a legyek 
nem tudtak bemenni. Két, há rom hétig 
állt itt a kás, amíg a külső kér ge enyhén 
megpenészedett.

A májustól Szent Illyés napjáig fejt 
tejből ké szítették így a kást, s a nagy ko-
ron go kat június elejétől kezdték árulni, 
többnyire e lőre történő megrendelések 
alapján úgy, hogy lovakkal, szekerekkel 
szállították le a Comarnic-i állomásig, s 
innen tették vo natra.

A mokány csobányok télire hazatértek 
Hét faluba, de január első felében sokan 
fel kerekedtek és a Székelyföldön, több nyi-
re Nagy Ajta környékén téli kást csi nál tak 
hasonló módszerrel, míg a saját ju haik a 
nagy román alföldön teleltek. Az 1880-as 
években Hétfaluban összesen 7–800 ezer 
juh is volt, igaz ezeknek csak egy töredéke 
került fel a havasokra.

A törcsváriak hozták be a burdutúró 
ké szítését Hétfaluba. A még nyers kást 
fa reszelőkön lereszelték, majd sóval ösz-
szegyúrták és juh- vagy disz nó hó lya gok-
ba, néha fenyőkéregből vart hen ge rek be 
töltötték és kiszárították. Em lék szem, 
gyermekkoromban, az alszegi e van gélikus 
templom mellett lakó csobán fás színe tele 
volt felakasztott, száradó bur dukkal, onnan 
vásároltuk a túrót.

Érdekes volt az őszi juhvágások szer-
tar tása is. Szent Mihály napjára hajtották 
be az öreg juhokat a mezőre, s a halmok 
kör nyékén szajvánokba tartották őket. 
Har minc-negyven ember vágta reggeltől 
nap estig több héten keresztül a juhokat. 
Min denüket felhasználták. A brassói 
ke res kedők a beleket hegedűhúrok, a 
szar va kat és körmöket fésűk és gombok 
ké szí tésére vásárolták fel, a szőrből gyapjú, 
a bőrből különféle ruházati cikkek lettek. 
A csángók hatalmas hordókban szekéren 
szál lították el a vért és maradékokat, hogy 
föld jeiket trágyázzák velük. A húst télire 
sóz ták be, a nyelveket és a bélszínt fel füs-
tölték. Végül a maradékokat, a faggyút és a 

csontokat nagy üstökbe rakták és két napig 
főzték, míg a faggyú teljesen ki vált. Ez a 
szappan- és gyer tya gyá ro sok hoz került 
alapanyagnak.

De ezek az idők már rég elteltek, s mi 
el hagyva az esztenát tovább sétálunk a 
pa lájon. Magunk mögött hagyjuk a le ge-
lé sző lovakat és teheneket, jobb oldalon a 
Gógás-völgyet, Alsó-hideg-völgyet, bal 
ol dalon pedig a Csorgó-bércet, s enyhe, 
majd egyre jelentősebb emelkedőn kö-
ze lítjük meg a Vajda-tetőt. Helyenként 
fe nyő erdőbe lépünk, s az ösvény mellett, 
a ki perzselt fűben megjelennek az á fo nya-
bokrok, nagy, sötétkék szemű, édes-sa-
vanykás áfonyákkal. Jól esik enni be lő lük 
a tűző napsütésben, melyet alig csil la pít a 
lágy havasi szellő. Alig hallatszik egy-egy 
madártrilla, az azúrkék égen ülük ke-
ringenek, s a meleg kövekről me ne kül ve 
ugrálnak szét a szöcskék, sáskák. Min denki 
az árnyékot keresi, csak mi i gyek szünk 
rendületlenül felfele, hisz még 400 m 
szintkülönbséget kell kimászni lágy, pa lás 
talajon. A távolság pedig nem nagy.

A csúcsra egy kicsit hátra kell menni a 
ge rincen, s 1480 m-en, hajlottan, rozs dá san 
tűnik fel az egykori turistaút ron csa ként 
egy útjelző tábla, melyről alig lehet ki-
betűzni, hogy két óra az út a babarunkai 
me nedékházhoz, a Hideg-völgybe pedig 
45 perc alatt lehet lejutni.

Innen már látszik a csúcs táblája. Még 
350 m és egy enyhe 40 m-es szint kü-
lönb ség választ el a régi geodéziai hálózat 
fa ra gott terméskövétől, oldalán a KF 
(Ka tasz teri Felmérés) jelzéssel, tetején a 
nagy X bevéséssel, valamint a mellette 
álló rozs dás táblától, amely elvesztette a 
csatát az idő vasfogával, s már alig betűz-
hető ki va lami írásából, egykori pompája 
át a dó dott az enyészetnek. Csak Stavros 
köny vé ből tudhatjuk meg, hogy egykor a 
kék sáv jelzés vezetett erre. Igen, a Vajda-
ha vas csúcsán vagyunk (45,51454° É; 
25,79809° K; 1520 m), borókabokrok és 
á fonyák közepette, a látóhatárt a Csukás 
szik lacsipkéi, a Tészla- és Dang-havasok 
u ralják, de jól látszik a Nagy-kőhavas, Bu-
csecs, Királykő is.

Jól esik leheveredni, falni a nagy szemű 
á fonyából, s eltűnődni, hogy mit érezhetett 
Hil lary, amikor először tűzhette ki hazája 
zász lóját a Csomolungmára. Minden 
e set re, egy kis jég jól jönne a tikkasztó 
for ró ságban.

Ha innen jobbra mennénk, a Szlójer, 
Ur lát, Csóra, s a Kecskelábak érintésével 
ér nénk el a Lovak havasát, majd a Tat rang 
forrását, melyet azóta is sírva őriz a kő vé 
dermedt Bacsó Anna. Na, de ez a tú ra 
testvérek között is kitenne még 20 km-t.

Ha előre tartanánk, közel két óra alatt 
ér nénk le a Babarunkába.

Mi jobbra tértünk, hogy a Vajda élén, 
a Sö tét-völgyek és Szász János mezeje 
mel lett elérjük a Borzost. Utunkat a Csu-

kás ü gyeli. Derékig érő fűben, hatalmas 
pa lást fű bokrok, lósóskák és burusztujok 
kö zött ereszkedtünk be egy szép, de el-
ha nya golt kaszálón, hogy pár száz méter 
u tán elérjük az erdőhatárt (45,51564° É; 
25,80712° K; 1393 m) és megtaláljuk azt 
a régi szekérutat, amely ma éppen csak 
sej teti, hogy nem is olyan régen – 20 éve 
ta lán – még megrakott szénásszekerek 
vit ték itt le a havasi kóstot, s ha jól fi gye-
lünk, talán még hallani véljük, amint a 
lo vak patája szikrázva csapódott neki a 
bük kös köveinek. Sűrű lombhullató erdő, 
szinte a földig leérő koronákkal. Kidőlt, 
put ri gá lyos fák nehezítik az előrehaladást 
az a múgy is meredek, helyenként nedves 
ta la jon. A nyomvonal pedig alig vehető ki: 
két évtized alatt mindent benőtt az erdő.

Másfél kilométer után lépünk ki az er dő-
ből, s érkezünk ki a Borzosra (45,52643° É; 
25,81127° K; 1141 m), erre az eldugott 
havasi kaszálóra, melynek ne ve valószínű 
az állat nevére vezethető vissza, s melyen 
számtalanszor látogatta meg a medve az 
itt tellázó szénacsinálókat, még az 1980-as 
években is. Ma már nem ka szálja senki...

Lassan balra fordulva, egy ki er dő sá-
von átlépve érjük el a Borzos farkát és 
utunk kezd párhuzamosan haladni az 
Ö reg palájjal, vissza Ósánc felé, s időnként 
bal ra feltekintve csodálhatjuk meg még 
egy szer a Vajdát, s a reggel megtett utat. 
Fecs ketárnicsok között lépkedünk, s a 
sze kérút egyre barátságosabb. Egy-egy 
ki sebb erdősáv kivételével a kaszálók 
te te jén haladunk, az erdő alatt most már 
vé gig a Begyen-bércen (45,53537° É; 
25,81113° K; 1149 m). A helynév az egy-
kor itt élő bölények emlékét tartja fent, 
nem csak az állatnév hétfalusi csángó és 
szé kely nyelvjárási változatában, de a régi 
ro mán térképeken is a Vîrfu zîmbrului név 
jelenik meg. A szekérút csodálatosan meg-
őrizte a régi korok hangulatát, már-már 
egyfajta allűrt is megkövetel. Balra az erdő, 
jobbra a hatalmas kaszálók, lent, messzebb 
a Tatrang és az országút sejteti je lenlétét. 
Helyenként nyírfaligetek várják az erre 
táncoló sámánokat, s a szekérút mel lett 
nemcsak málna, de vadalma és kör tefa is 
inti, hogy egykoron érett gyü möl csüket 
megfáradt vándoroknak, ve rej tékező sze-
kereseknek adták.

Igen, míg a világ ezek kaszálók voltak, 
ki tudja megmondani, hogy a hétfalusi 
csán gók előtt hány meg hány nép hasz-
nál ta ezeket, hány meg hány lovat, te he-
net, s mindenféle jószágot teleltettek ki az 
itt levágott, s a meleg barcasági nap, hűs 
babarunkai szelek által kiszárított fű szá-
lak. Hány meg hány ló vagy ökör von tat ta 
szekér ereszkedett be itt nyaranta te lerakva 
az áldásos szénával. Még a kol lek tív idején 
is kaszálták, árendába véve a hétfalusi 
csángók, vagy az 1980-as évek vé ge felé a 
behozott máramarosi román nap számosok, 
akik családostól jöttek dol goz ni, s akik 
népviseletben, rövid ka szá juk kal vágták a 
rendet a meredek domb ol dalakon.

(Folytatása a 3. oldalon.)
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Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

Kovács Lehel István Hochbauer Gyula

Brassóv idéki  ‘48-as  honvédekZ s i l l ë g ő  ő r t ü z e k  a  V a j d á n
(Folytatás a 2. oldalról.)
A világ megváltozott, modernizálódott, 

s talán húsz éve már, hogy itt minden é rin-
tetlen. A fű nő, a szekérút pedig jobban és 
jobban fogy, s már az útszéli nyírfák is el-
felejtették a hatalmas kerekek nyi kor gá sát, 
a láncok és kötelek poznát tartó fe szülését, 
s a vackorból csak a fának ne kidörgölődző 
vaddisznók esznek olykor.

Jó kilométer hosszú kaszáló, balra az 
er dőben, a Begyen völgyében források, 
me lyeket már nem gondoz senki, vizet is 
alig adnak.

Így érjük el az útkereszteződést 
(45,54159° É; 25,80343° K; 1065 m), mely 
jobbra a Bacsó szécsére vezet, mely fö lött 
ott őrködik piramisszerűen ki ma ga sod va a 
Bacsó csuklyona. Előre haladunk to vább a 
Begyen-palájon, a szekérút egy re lejtősebb 
lesz, s jó két kilométer múlva ér jük csak 
el a Tatrang hídját és a DN1A jel zésű or-

szágutat. A táj nem változik köz ben, balra 
az erdő, jobbra a nagy, kiterjedt ka szálók 
– melyekről be lehet látni az összes többit, 
s melyeken esténként sorra gyúl tak fel a 
tábortüzek, üzenve egy más nak, hogy itt 
is kaszálunk, élünk –, he lyen ként nyírfa-
ligetek. Ma érintetlen sztyep pék, s ösz-
szesen 18 km megtétele, 9 órányi járkálás 
után, csak lent, egy kis er dősáv átlépését 
követően, közvetlenül a Tatrang mellett 
találkozunk a vasárnapi „tu ristákkal”, akik 
reggeltől napestig ké pe sek a vízparton 
ülni egy kifeszített kerti szék ben, vagy 
leterített pokrócon, a pár lé pésnyire parkoló 
autókból bömböl a ze ne, s a még füstölgő 
tűzhelyen sejteni lehet a flekken és a miccs 
nyomát, melyet sör rel öblítettek le a nagy 
kártya- vagy táble parti előtt.

Igen, a kaszálókon ma nem dolgozik 
sen ki, mert az autók már benzinnel mű-
köd nek...

Bencze Mihály

H é t f a l u s i  t e k e p á l y á k
(Folytatás az előző lapszámunkból.)
A II. világháború után csiperkegomba 

ter mesztésbe is kezdtek, majd Köpe Ist-
ván a csernátfalusiak segítségével, de 
a dós ságra malmot épített. A gom ba ter-
mesz tésben dolgozott Papp János is mint 
rész vényes, de a sok sötéttől és ned ves ség-
től, a spóráktól TBC-t kapott, kór ház ban 
is kezelték, de három évre rá meghalt. 
A malmot 1948. június 11-én ál la mo sí-
tot ták, ezért nevezték el a szocializmus 
é vei ben az akkori Hátulsó utcát Június 11 
ut cának, ami az Ady Endre nevet vehette 
fel az 1989-es fordulat után. Köpe Istvánt 
a Hátulsó utcába (ma Ady Endre 16. 
szám) deportálták, testvéreit más hely sé-
gekbe. Ezzel lezárult a Papp-féle sörkert 
korszaka.

Csernátfalu második tekepályája szin tén 
a Hátulsó utcában volt a Molnár-Far-
kas-féle vendéglő és tekepálya (ma 
Ady Endre utca 40. és 42. számok). A 
Molnár család, akár csak a Kiss-di nasz-
tia Sepsiszentkirályról származott. Az 
idős Molnár ügyvédbojtárként került 
Bács faluba, ahol a Kultúrház mellet egy 
kocs mát tartottak fenn, majd Cser nát fa lu-
ban a Hátulsó utcában megvásárolták az 
1920-as években a sörfőzdét, kocsmát, 
pék séget, darálót, malmocskát és 1936. 
március 4-én építettek egy tekepályát. 
Min dezek működtetését a Molnár család 
Ár pád (1912. június 28. – 1972. március 
17) és Erzsébet (1914. június 1. – 2009. 
már cius 1.) gyermekei vették át, hisz a 
csa lád Ferenc fiúk katonaként a bukaresti 
Flo reasca (Tei-i tó)-ban vízbefulladt, Sá ri-
ka tornatanár lányuk egy baleset kö vet kez-
ményeként halt meg. A lányok a bras sói 
református gimnáziumot végezték. Az 
ud var első felében lakott Pozsár István 
ci pész, aki Hétfalu ünnepelt színésze volt. 
Far kas Gyulának (1911. május 29. – 1984. 
július 6.) a csernátfalusi Köpe-mozi kert-
jében volt még egy vendéglője, de mi u tán 

feleségül vette Molnár Erzsébetet, i de 
költözött. Molnár Árpád nemcsak a sa ját 
tekepályájukon volt kivételes, ő Bras só-
ban is jól teljesített, 1937-ben ő nyerte 
a Brasovia-kupa harmadik díját. A két 
vi lág háború között a hétfalusiak kedvelt 
he lye volt, törzsvendégekkel rendelkezett, 
raj tuk kívül is sokan jártak ide. Minden 
hét főn a cipészek foglalták le a te ke pá-
lyát, nekik akkor voltak a bajnokságaik. 
E zért Hétfaluban a hétfői napot schus-
ter vasárnapnak nevezték. Bálint Mihály 
(1938. január 7, ma Ady Endre utca 33. 
szám) Hétfalu legszenvedélyesebb és leg-
jobb tekézője, itt nyerte a legtöbb baj nok-
sá got, de itt élte le fiatalsága nagy részét 
is. Ő volt Hétfalu aranykezes játékosa, 
re kordere, hisz ő ütötte le a legtöbb tekét, 
pon  tozásban még senki sem múlta felül. 
E zenkívül a Hirscher és a Dogaru-féle 
te kepályákat is látogatta, és benne volt 
a bras sói Electrica üzen tekecsapatában. 

A Molnár-féle pályán gyerekként Farkas 
Gyu szi és István, Molnár Babi, Deák 
Sán dor és Karcsi, Piroska Sándor és Mitu, 
Bar tos Tácsa Misi és Árpi mellet én is itt 
ke restem tekeállítóként a zsebpénzemet. 
Nem győztük csodálni azt a sok ügyes 
fi atalembert, akik komoly társasjátékként 
mű velték e sportot. Ettek, ittak, énekeltek, 
és néha komolyan összetűztek. Bözsi néni 
friss fasírttal és pánkóval kínálta a ven-
dé geket. A tekepályán kívül volt a vályú, 
ahol vissza kellett gurítani a nehéz golyót. 
Né ha rosszul időzítettük a golyókat, és a 
vá lyú eldugult. A mérkőzés előtt meg tar-
tot ták a fogadásokat, amiket a tekepálya 
ven déglő részénél egy táblára írtak fel. 
I lyenekre fogadtak, mint 5-8-ra, ami azt 
je lentette, hogy egy golyó öt bábút, a 
másik ket tő pedig három bábút dönt le. 

Minden já tékos három golyóval dobhatott. 
Itt so kat tekéztek: Nagy Árpád, Pari János, 
ifj. Péter János, Piroska Mihály, Nagy 
Sán dor (a cipész), László János, Dávid 
Já nos, Pozsár János, Gyurka Pista, Giró 
Ist ván, valamint a szomszéd Keresztes 
Ka ta néni gyerekei, Sebők Sándor ke re-
kes mester, Beder György cipész, Serény 
Gé za cipész, Krizbai János szabó, Szőts 
János kenyérgyáros, Kovásznai Gusztáv 
és még sokan mások. Pénzben, egy hó-
na pi fizetésben, sőt nagyobb értékekben 
is, viccesen még feleségben is fogadtak. 
Mol nár Árpád elnyerte Part Tamás arany 
kar óráját, Nagy Sándor pedig Guruzda 
e gész hónapi fizetését. És ekkor kez dő dött 
a verekedés, amikor a vesztes nem a karta 
a fogadott értéket odaadni. Krisz par tit 
is játszottak, ami közös játék volt. Két 
csoport állt össze, mindenik egyenlő szá-
mú játékossal. Általában a leg gyen gébb 
játékos kezdett, majd a legjobb fe jez te be. 
Általában ezeken egy láda sör ben, vagy 
pénzben fogadtak. A végén a sört együtt 
itták meg. Egy kiadós délután az ügyes te-
kéző, sokszor két hónapi fi ze tés nek meg-
felelő összeget nyert. A nők is tekéztek, 
kiemelkedő volt Sipos Dóra tel jesítménye. 
Alszegből Köpe Mihály bácsi Mihály és 
Sándor fiai mellet egy kis csapattal vett 
részt a bajnokságokon. Törzs vendég volt 
sánta Bajcsi bácsi, Bol di zsár a nagybőgős, 
Gáll János, aki szintén egy szenvedélyes 
játékos volt, Szántó De zső, és Vigovszki 
Gyula. A csernátfalusi pi ac körül ültek a 
székelyföldi kaszások, és ide mentek a 
csángó gazdák kaszást fo gadni. 

(Folytatása a 4. oldalon.)

Ünnepély a Molnár-féle vendéglőben, középen Sipos Dóra 
és férje Miklós Károly.

Hosszúfalu
Csáki András, közhonvéd (KF: 37.)
Csáki András, közhonvéd (KF: 37.)
Csáki János, közhonvéd (KF: 37.)
Csukás György, közhonvéd (KF: 37.)
Dávid Andor János, közhonvéd (KF: 37.)
Dávid András, közhonvéd (KF: 37.)
Dávid István, közhonvéd (KF: 37.)
Dávid Mihály András, közhonvéd (KF: 37.)
Dávid Mihály István, közhonvéd (KF: 37.)
Dávid Samu, közhonvéd, koldus (Mikár: 

102.)
Deák István, közhonvéd (KF: 37.)
Deák István, közhonvéd, földműves 

(KF: 36. Mikár: 102.)
Deák Józsi Mihály, közhonvéd (KF: 37.)
Diák Nagy András, közhonvéd (KF: 37.)
Diák Samu, közhonvéd (KF: 37.)
Erdélyi András, közhonvéd (KF: 38.)
Erdélyi András, közhonvéd, koldus 

(Mikár: 102.)

Fazakas János, közhonvéd (KF: 38.)
Gaudi István, közhonvéd (KF: 37.)
Giró János, közhonvéd (KF: 37.)
Gocsmán János, közhonvéd (KF: 37.)
Gödri István Mihály, közhonvéd (KF: 37.)
Gödri János, közhonvéd (KF: 37.)
Gödri Márton, közhonvéd (KF: 37.)
Gödri Mihály János, közhonvéd (KF: 37.)
Gödri Mihály, közhonvéd Hosszúfalu 

(KF: 37., OB: 130.)
Hamar András, közhonvéd, földműves 

(Mikár: 102.)
Hamos János, közhonvéd (KF: 37.)
Jani András Márton, közhonvéd (KF: 36.)
Jani András, közhonvéd, földműves 

(KF: 37., Mikár: 102.)
Jani János Mihály, közhonvéd (KF: 37.)
Jani Mihály András, közhonvéd (KF: 37.)
Jani Mihály Márton, közhonvéd (KF: 37.)
Kalit János, közhonvéd, földműves 

(Mikár: 102.)
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Bencze Mihály

H é t f a l u s i  t e k e p á l y á k
Anyával sokat készültünk erre a tá bor-

ra, mostunk, vasaltunk, csomagoltunk és 
vé gül elindultunk.

A következő pillanatban már az ál lo-
má son álltunk és vártunk a vonatra.

Benedek Káplár Ildikó tanító nénink 
ve ze tésével négy negyedikes: Kiss Istók 
Dá vid, Kovács Eszter Apolka, Miklós 
Ká roly, Savu Brigitte, valamint a harma-
dikos Be nedek Káplár Nimród vett részt 
idén a XIV. Kárpát-medencei kézműves 
és ha gyományápoló táborban, Tuzséron, 
2012. július 2–14. között, melyen 10 táj-
egy ség képviseltette magát. Négyfaluból 
a Hétfalusi Magyar Művelődési Társa-
ság és a Zajzoni Rab István Középiskola 
szer ve zésében indultunk.

Mikor megérkezett a vonat, mindenki 
si etve szállt fel, búcsúzott el szüleitől, 
test vé reitől.

Este elalvás előtt játszottunk, be szél-
get tünk, s ahogy lement a nap elalud-
tunk, úgy hogy senki se tudja megmon-
dani, hogy hol jártunk.

Reggel Berettyóújfaluból egy busz vitt 
min ket Tuzsérra.

Tuzséron egész napos program volt, 
nem is izgatott, hogy valójában milyen 
messze is vagyunk az otthonunktól.

Íme a program: először reggelizni 
men tünk, majd reggeli után egy játékos 

tör té ne lem óra következett, mikor an-
nak is vé ge volt, elindultunk ebédelni. 
Ez után két ó ra pihenés következett, 
mikor mi fagyizni men tünk. Délután 
kézműveskedtünk, majd a műhely be-
fejeztével egy-egy csoport mu tatkozott 
be. A második héten délután már 
táncház is volt. Ez után mentünk el va-
csorázni, s a zuhanyozás után énekórán 
vet tünk részt.

A történelem órán nagy élmény volt 
az ős magyarok cselekedeteiről hallani, 
s megismerkedni az Életfával. A kéz-
műves műhelyben nagyon tetszett a 
gyöngyfűzés és a különböző bőrtárgyak 
készítése.

De ne felejtsük el a hétvégi Tisza-parti 
bog rácsozásokat és fürdéseket sem. 

Az utolsó előtti napon a Gála neve-
zetű nagy középkori mulatságon és elő-
a dá so kon vettünk részt. A vásárlásban 
sem volt hi ány, de nekünk is szerepelni 
kellett. Nép da lokat énekeltünk és népi 
játékokat ját szot tunk.

Vasárnap öt órakor jött a busz értünk. 
Mi után felszálltunk a vonatra, el is a lud-
tunk, s mikor felkeltünk már otthon is 
voltunk, ahol mindenki örült, hogy haza 
értünk és hogy ajándékokat hoz tunk. 
Nagyon jól telt ez a két hét, s egy ilyen 
tábor után jöhet az V. osztály!

Kovács Eszter Apolka

T u z s é r i  e m l é k e i m

 (Folytatás a 3. oldalról.)
Amikor a kaszások megkapták pén zü-

ket, ide jártak ők is tekézni. Két hó na pon-
ként díj versenyek voltak. Az első díj két 
é lő malac, a második egy rend ruhának 
va ló kangár szövet, a harmadik két láda 
sör, és így tovább a harmincadik díj pedig 
egy sótartó volt. Ilyenkor itt volt Hétfalu 
fi atalságának nagy része. Ilyen élményről 
nem lehetett lemaradni. Egyik alkalom-
mal De ák Samu és Köpefalnagy Mihály 
nyer ték az első díjat, így egy-egy malaccal 
mind ketten hazamehettek. Néha a sze ren-
cse nem kedvezett, egyszer Péter Já nos a 
bajnok csak sótartót nyert, amit dühében 
száz méterre hajított. Péter Jánosról le-
gendák is keringtek. A Szőts pék ség előtt 
úgy pofon vágott egy ran da lí rozót, hogy a 
házban mély álmát alvó Szőts János egy-
ből felriadt. A jobb tekézők nem kilenc, 
hanem hét bábúval játszottak, ami sokkal 
nehezebb volt. Itt is zenélt 1950–1975 kö-
zött a Fényes vendéglő ci gány zenekara: 
Karácsonyi József prímás, va lamint fia, 
és két lánya – Matild lánya é nekelt és 
tangóharmonikázott -, a nagy bő gőn pedig 
Boldizsár játszott. A fiatalság két hetente 
majálisokat szervezett, tánc ver senyeket, 
amelyeken a tekézés külön mu latság 
volt. A Precizia üzem, a régi urak kert je 
helyére épült. Ezen a helyen addig fo-
cipálya volt. A két focicsapat a mér kő zés 
után sokszor lejött ide egyet tekézni. 1948 
után hivatalosan betiltották a te ke pá lyát, 
de zárt kapuk mögött tovább pör gött a 
játék, amit Borcsa Bodolai Jánosnak, a 
fűrészgyár igazgatójának köszönhettek, 
mert a vállalat égisze alatt még meg tart-
hat ta a működési lehetőséget. Molnár 
Ár pád nősülés által hozományként még 
ka pott egy cséplőgépet, és a két cséplőgép 
és traktor miatt 1948-1950 között a Duna 
del tába deportálták. A kollektivizálás, az 
i parosítás, a szocializmus elvette az em-
be rek játékkedvét, már nem volt meg az a 
generáció, aki nekünk átadhatta volna ezt 
a tudást, ezt a szenvedélyt, így a kug li zás 
háttérbe szorult. Islik Jenő malmos - az 
egykori tekés -, halála előtt egy évvel 

Majális a Molnár vendéglőben, ünnepel a tekecsapat.
meg látogatta a Farkas-tekepályát. Meg-
cso dálta a régi kupákat, és hattyúdalként 
még egy utolsót tekézett. A jó hír az, 
hogy ez a tekepálya nyáron most is mű-
ködik Far kas István gondozásában, és 
reméljük, hogy a hétfalusi fiatalság újra 
feléleszti a régi szép időket.

Csernátfaluban működött még egy 
har ma dik tekepálya, a Hirscher-féle te-
ke pá lya, ami a Hátulsó utca 544 szám 
alatt volt (ma Ady Endre 27. szám). 
Dieners Já nos szabómester Hirscher 
Róza (Szent péter, 1884. december 11.–
Cser nát falu, 1947. június 15.) lányának a 
férje el tűnt az első világháborúban. Ezért 
el ad ták a szentpéteri házat, és Brassóba 
(După Iniştei utca) költöztek 1922. 
július 5.–1925. július 3 között, fiával 
Cristiannal (Szent péter, 1908. augusztus 
13. – Ausztria, 1944. december 31.), és 
leányával Rózsikával (Szentpéter, 1910. 
május 23. – Csernátfalu, 1966. december 
21.). Rózsika férjhez ment a türkösi Sző-
ke Ger gely Györgyhöz (Türkös, 1913. 
már ci us 7. – Brassó, 1997. február 3.). 
Róza né ni unokaöccse Dieners András, 
a bras só i Hosszú utca 47 szám alatt fér fi-
sza bá szatot működtetett, de a két vi lág há-
bo rú között a bukaresti magyar kultúrélet 
e gyik rendezője, és ünnepelt színésze 
volt. Az idős Róza néni 1930 körül a 
meg vá sá rolta a csernátfalusi Hátulsó ut-
cában Gé czitől a mostani házat és telket. 
Itt volt egy kis üzletük, vendéglőjük, és 
1935-ben tég lából hozzáépítették a fedett 
te ke pá lyát, amit télen két korpakályha 
me le gí tett. A kuglipálya külső oldalá-
ban volt a vá lyú, ahol visszagurították 
a golyót. Ezen a tekepályán működött a 
hivatalosan be jegy zett, és igazolvánnyal 
ellátott Ha la dás csernátfalusi tekecsapat, 
ami a bras sói Kulturális Központ és 
Temetkezés Se gélyző törvényes intézet 
égisze alatt te vékenykedett. Az igazolvá-
nyok kiállítási dá tuma 1937. augusztus 
1, és az utolsó dá tum 1958. A Haladás 
itt játszó tagjai: Di mény Gegő (igazol-
ványszám: 316), Zöl di Árpád (318), 
Szígyártó Ferenc (319), Veres László 

(320), Cseh László (324), Vogel András 
(378), Tácsa János (600), Mike József 
(601). A kocsma biz ton ságát a kemény-
kötésű és szókimondó Cris tian tartotta 
kézben, aki a brassói Hosszú utca 24 
szám alatt működő A. Ka mionsky & G. 
vulkanizáló intézetben is dolgozott. Néha 
a dorbézoló vendéget a ház előtt folyó 
patakban hűsítették le. Itt is megvoltak 
a törzsvendégek, néha csa ládostól jöttek 
múlatni. A második vi lág háború végén 
Róza néni nem had kö te les Cristian fia el-
tűnt a német vissza vo nu láskor, 1945-ben 
a Nemzetközi Vö rös ke reszt küldte haza 
Ausztriából a halotti i  gazolványt, és egy 
bőröndöt, benne a vé res ruhával. Csak 

húsz év múlva tudta az any ja a ház fiára 
eső részét visszakapni. Sző ke Gergelyt 
felesége helyett de por tál ták hat hónapig 
Földvárra, majd u gyan ennyit Focşani-ba, 
innen pedig Ukrajnába a Dombas bányái-
ba (1945. január 5. – 1948. október 17.). 
1950-ben Szőke Ger gely eladta a türkösi 
családi házat, - a pénz beváltás miatt 
bagóért -, és csa lá dos tól Róza nénihez 
költöztek, aki már nem bírta egyedül a 
tennivalókat. Ez idő a latt, még a szocializ-
mus elején, a nehéz kö rülmények között 
élő család albérletbe fo gadta Visovschi 
János lengyel zsidó me nekültet, aki bérbe 
vette a kocsmát és a tekepályát is.

(Folytatjuk.)


