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Számadás – 25
Old sins cast long shadows – régi 

bűnnek hosszú az árnyéka – ismé-
telik ma is az angolok az Agatha 
Christie krimi írónak tulajdonított 
mondást.

Habár 113 évvel ezelőtt látta meg 
a nyomdafestékes napvilágot, csak 
most érkezett 25. évfolyamához a 
Hétfalu. 1906-tól 1911-ig volt Hétfalu 
jelképe az újság, amikor is az akkor 
uralkodó igen sajátos politikai vi-
szonyok, a nagy világégés előszelei, 
valamint a barcasági, jelesül Brassó–
Hétfalu viszony a lap megszűnésé-
hez vezetett.

És jöttek a régi bűnök… – a világ-
háború, a trianoni békediktátum, 
az új államhelyzet, majd a romániai 
kommunizmus sötét évei mind saját 
újság nélkül hagyták a hétfalusi 
csángó-magyar vidéket. 88 év újság 
nélkül valóban egy hosszú árnyék…

Az év vége, az év eleje a száma-
dások ideje, s most, hogy a 25. 
évfolyamához érkezett a Hétfalu, 
számoljunk egy kicsit: 1906–1911 
között 6 évfolyam erejéig 484 szám 
jelent meg hetente kétszer, vasárnap 
és csütörtökön. 2000-ben Szent 
Mihály Napokra kiadtunk egy próba-
számot, majd 2001 augusztusában, 
akkor, amikor Hétfalu Millenniumi 
zászlót kapott, ismét teljes gőzzel 
útjára bocsátottuk a Hétfalut. Igaz, 
most már csak havilapként. 

5 szám jelent meg 2001-ben, 
azóta tartjuk az évi 12 számot, sőt 
2016-ban, a Csángó-Magyarok I. Vi-
lágtalálkozójára egy különszámot is 
kiadtunk, így 2019-ig, a 25. évfolyam 
eléréséig összesen 694 szám jelent 
meg. Így érkeztünk el 2019 januárjá-
hoz, a 25. évfolyam 695. számához, 
s mivel bevett szokásunkká vált, 
hogy minden év elején meghagyva 
az eredeti betűtípust, lecseréljük 
az újság fejlécét, az idén óarany 
színben köszönnek vissza a lapról a 
hétfalusi házoromdíszek jellegzetes 
mintái, jelesül most egy életfa szim-
bólum és egy babérkoszorú, benne 
a 25-ös, szintén házoromdíszeken 
szereplő számtípussal.

25 évfolyam – hosszú idő egy lap 
életében, hát hogyha nem létezett 
volna a régi bűnök hosszú árnya 
okozta kiesés, s elmondhatnánk 
ma, hogy 113 évfolyamot ért meg 
a lap. 25 évfolyam töretlen hittel, 
hisz ma is ugyanazt állítjuk, mint az 
indulásnál: „Hétfalu a hétfalusiaké!” 
– az már csak ráadás, hogy ezt az 
ars poetica-t kiterjesztettük a teljes 
Barcaságra.

*
Boldog évfordulót Hétfalu! – s 

csupán csak azt kívánjuk, hogy ezt a 
szolgálatot, ezt a szerepet még hosz-
szú évekig töltsd be, hogy a hosszú 
árnyékot hosszú fény váltsa fel. 
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Az utolsó vonat Bodolán – 
rekviem egy hídért

Élt 87 évet és 5 napot. Ennyit tűrte 
az emberi gondatlanságot és nem-
törődömséget. Valamikor büszkén 
hirdette a merész és fenséges esz-
méket, előfutára volt a modernnek, 
korszerűnek. Sajnos hanyatlása 
elkerülhetetlen volt, mert a világ 
megváltozott, s az átalakulásban 
nem jutott új szerephez. Számára 
csak a nosztalgia maradt, ám az 

sem volt nagy keletű. Dicső, for-
radalmi születéséhez híven, nagy 
robajjal múlt ki: egy korszakot zárt 
le. Sic transit gloria mundi1…

Együtt érkezett a kutyával. Fiatal 
vasutasként impozáns épületnek lát-
ta a frissen meszelt falusi állomást. 
Új volt minden, s mélyeket lélegzett, 
1 Így múlik el a világ dicsősége.

hogy áthassa a mindent átitató fehér 
illat. A kutya boldogan csaholta körül 
gazdáját, kölyök volt még. Közepe-
sen hosszú szőrzete lágy tapintású, 
hullámos volt, s a gazdi sokszor 
cirógatta vagy vakargatta kigöm-
bölyödő, állandóan telt hasát. Fülei 
kicsik voltak, lelógtak tömör, rövid 
nyakára. Sötét, borostyánszínű sze-
mei mélyen ülték nedves orra fölött. 
Koponyája enyhén domborodott, 
feje hatalmas volt, akárcsak majdani 
teste is, ha megnő. Rendkívüli erejű 
kutya lesz belőle, büszke, bátor, 
ösztönös, robbanékony, harcias és 
kemény. Pont falura való. A kutya és 
gazdája boldogan költöztek be első 
lakásukba, s az ifjú vasutas máris 
vigyázzba vágta magát feszes egyen-
ruhájában, hogy az érkező vonatnak 
tisztelegjen. Bodolán megindult a 

vasúti forgalom.
*

1920. január 22-én a Vajda Sándor2 
által elnökölt kormányülésen Mihail 
Popovici középítészeti miniszter 
kérte Bodzavásár3 vasúti összekö-
tését Brassóval. Érvei szerint ez a 
helyi fakitermelés megkönnyítését 
célozná meg, valamint felszabadíta-
ná a kőolajszállítás miatt túlzsúfolt 
predeáli vasútvonalat. Nem utolsó 
sorban, pedig, megvalósulna Brassó 
és Konstanca direkt vasúti összekö-
tése is. 

(Folytatása a 2. oldalon.)

2 Felsőorbai Alexandru Vaida-Voevod 
(Alparét, Magyar Királyság, 1872. 
február 27. – Nagyszeben, Románia, 
1950. március 19.) erdélyi származású 
román politikus.
3 Buzău.
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Hidat építő munkások. Bálint Ferenc (tata, magyarország) gyűjteményéBől.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A kormány 106 677 150 lejt fordí-

tott ezekre a munkálatokra.
1922-ben kezdték el tervezni a 

Brassót Bodzafordulóval4 összekötő 
vasutat, 1923 őszén el is kezdték 
az építkezést. A munkálatok 9 évig 
tartottak, a vasútvonalat 1931. június 
25-én adták át a forgalomnak.

A teljes vonalat kétvágányúra és 
villamosítottra tervezték, ami abban 
az időben igencsak forradalminak 
számított. Ez azonban soha nem 
valósult meg…

A megvalósult vonal 1 650 000 m3 
töltést összegzett, 348 hidat vagy 
hidacskát, 4 vasúti állomást, 3 alag-
utat, telefonvonalat és Morse-féle 
távírót, valamint Banovici-féle vasúti 
jelzőket foglalt magában. A mun-
kálatok összértéke 1,94 milliárd lej 
volt, ami 62,7 millió lejt jelentett 
kilométerenként.

2008. május 3-án ezen a vonalon 
közlekedett először a Drakula Exp-
ressznek keresztelt brassói nosztal-

4 Bodsau; Întorsura Buzăului.

giavonat. A gőzmozdony vontatta 
szerelvénynek három 80 férőhelyes 
vagonja volt. Két gőzmozdony von-
tatta felváltva a járatot, az egyik 
európai unikátum, 1922-ben gyártot-
ták Németországban, a másik pedig 
1934-ben hagyta el a bukaresti Ma-
laxa üzemet. A három vagon közül 
az elsőt szintén 1934-ben gyártották 
az aradi Astra művekben II. Károly 
román király számára, a másodikat 
1924-ben gyártották Milánóban, az 
utolsó pedig a legendás Orient Exp-
ressz egyik vagonja volt. A II. Károly 
számára gyártott szalon-vagon a 
nagy tárgyaló mellett konyhával, 2 
fürdővel és három fekvőhellyel volt 
felszerelve. Az utazás két és fél órát 
tartott Brassótól Bodzafordulóig.

Brassó nagyállomásán ülünk 
fel a vonatra, 7,2 km-t megyünk a 
400-as fővonalon (Brassó – Ma-
défalva – Szatmár), elhagyjuk az 
1980-as években Brassó vasúti 
rendezőpályaudvara5 mellett épült 
tömbháznegyedet és átkelünk a 

5 Triaj, innen a negyed neve is.

Tömös6 folyó fölé épült első hídon. 
Szászhermánynál kezdődik igazából 
a 403-as vonal. Keletre fordulunk, a 
vonal egyvágányú, nem villamosí-
tott. Bodolánál kelünk át a Tatrang 
folyón, a vasúti pálya 1,7%-ban 
emelkedni kezd, hídon megyünk 
át a Pap völgye patakán, majd egy 
377 m hosszú alagút következik 
(Columbelu), amelyet egy francia cég 
épített. Brassótól 22 km-t teszünk 
meg Keresztvárig, 17,7 volt Bodola. 
Az állomás után egy 140 m hosszú 
alagút (Morii) következik, ez volt az 
első, egy teljes egészében román 
cég által elkészített alagút, majd a 
második keresztvári állomás jön, a 
Nyén-völgy. Ezután a 150 m nyitá-
sú, 20 m magas, kanyarban épített, 
impozáns völgyhídon lépjük át a DN 
10 jelzésű főutat, egy kisebb híd és 
a Virágok tisztása (Virágosvölgy) 
állomás ékesíti a sínpárokat. Így ér-
jük el utunk csúcspontját, az ország 
leghosszabb alagútját. Valóban, a 
keresztvári nagy alagút 4 369,5 m 
hosszával büszkén, ám értelmetle-
nül tölti be ezt a tisztséget. Átadá-
sának pillanatában Délkelet-Európa 
leghosszabb és a világ negyedik 
leghosszabb alagútja volt.

A munkálatokat 1924. július 15-én 
kezdte el egy németországi vállalko-
zás a hegy mindkét oldalán, s a két 
vájat 1926. október 1-jén találkozott. 
Mesélik, hogy aznap az építkezést 
vezető német mérnök, Fritz Kolberg, 
mindvégig a barakkjában ült, ivott és 
egy töltött revolvert szorongatott ke-
zében: ha a számításai szerint nem ta-
lálkozott volna a két csapat az alagút 
közepén, agyonlőtte volna magát. Ám 
mindkét oldalon csákánycsapások és 
emberi beszéd hallatszott, s végül a 
leomlott a két járat közötti fal: ponto-
san találkoztak. A mérnök boldogan 
rohant ki, és mindenkit meghívott a 
kocsmába ünnepelni.

Ebben az alagútban lépünk át 
Brassó megyéből Kovászna megyé-
be, s mintegy 7 km után a vasútnak 
hirtelen vége szakad Bodzafordulón.

Még 35 km hiányzott, hogy Brassót 
összekössék Bodzavásárral. A pénzt 

6 Râul Timiş vagy Râul Timişul Sec.

azonban elvitte a második világégés, 
majd a kommunizmus évei alatt 
tervezési és elgondolási hibából 
kifolyólag a vasút továbbvitele nem 
valósulhatott meg: a vasútvonallal 
párhuzamosan épített sziloni7 nagy 
vízgyűjtő tó mellett nem fértek már 
el a sínek…

A Kárpátokon átjutott a vasút, 
az emberi butaságot azonban nem 
tudta felülmúlni. 2018. június 30-ig 
a Regiotrans napi hat járata koptatta 
csak a síneket a fenti szárnyvonalon, 
mígnem 16 óra 20 perckor a szép 
négylyukú bodolai hidat elnyelték 
a Tatrang habjai. 87 évet és 5 napot 
élt, de azt is igazából csak eszmélet-
lenségben…

Halálát emberi gondatlanságok 
sorozata okozta. A Tatrang min-
dig is igen szeszélyes folyó volt, 
gyakran változtatta medrét, már 
Orbán Balázs is megjegyezte, hogy 
a „havasok szabad szülöttje levén, 
nem igen tűri a mederbe szoritást, 
fiatal zabolátlansággal ömleng az 
most itt majd amott, a mint áradatai 
által lesodort kavics zuhanyával régi 
medrét betöltve, ujat ás magának.”

1975-ben fejezték be az ósánci 
vízgyűjtő tó létrehozását, a Tatrang 
folyóra egy 45 m magas, 709 m 
hosszú gátat építettek. Körülbelül 
ekkor javították fel utoljára a bodolai 
vasúti hidat is, az utóbbi 40 évben 
biztos nem látott kőműveskanalat. 
Kő-, kavics- és homokbányát annál 
inkább. 50 m-re sincs a hídtól egy 
kavicsbánya, gépek kotorják ál-
landóan a meder alját, hasonlóan 
a többi bányához, amelyek szinte 
Ósáncig tarkítják a folyó partját. Ha 
mély a meder, vadabbul mossa a 
folyó, amely amúgy is szeméttel telt.

Az impozáns bodolai állomás is 
hasonló sorsra jutott. Nyoma sem 
látszik valamiféle javításnak, fel-
újításnak. Repedések sora, törött 
ablakok, szinte lebegő ajtók.

A kegyelemdöfést azonban az árvíz 
adta. Júniusban napokig hevesen 
esett, s a Tatrang vízgyűjtő tava egyre 
csak telt. 

(Folytatása a 3. oldalon.)

7 Siriu.
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régen és most: a Bodolai állomás épülete.

(Folytatás a 2. oldalról.)
Amikor már aggasztó méreteket 

öltött a víz szintje, a vízügyisek 
úgy döntöttek, hogy megnyitják a 
zsilipeket, leengedik a tavat. Nem 
szerre, hogy csendben csordogáljon 
el a felesleges víz, hanem egyszerre, 
nagy áradatot okozva, mintha nem 
tudták volna, hogy a szinte hetekig 
tartó esőzésnek mi lesz a vége.

Hömpölygő zuhatagként zúdult 
alá a nagy víztömeg, s mindent 
elmosott az útjából. Áldozatokat 
követelt, amelyeknek legszebbike, 
mondhatni, a bodolai híd volt. A 
90 m hosszú négylyukú kőhídból 
mintegy 50–60 m vált a hőbörgő víz 
martalékává.

Annak ellenére, hogy a bodolai 
vasúti híd meghatározta térségben 
mintegy 50 ezren élnek, közülük 
nagyon sokan ingáznak, Brassóban 
dolgoznak vagy ott járnak iskolába, 
2018. október 10-én Románia szál-
lításügyi minisztere bejelentette, 

hogy nem kívánják újraépíteni a vas-
úti hidat. Bodzavidék teljesen vasúti 
közlekedés nélkül maradt.

*
Az utolsó bodolai vonat 16 óra 10 

perckor haladt át a hídon. Az állomá-
son utoljára csendült fel a szignál, s 
az ajtószárnyakat utoljára lebegtette 
meg az elsuhanó szerelvény szele.

Zuhogott az eső. A kutya ázottan 
nézte, amint a utolsó vonat csonttá 
fagyott ajtókkal kilépett az isme-
retlenbe és felszívódott a parttalan 
ködben. Az ezt követő robaj és dörej 
nem ijesztette meg, inkább csak el-
szomorította. Messzeségbe révedő 
szeme tudta: vége van. Elindult. Las-
san bicegett végig a sínek mentén, 
nem tért ki a fáról lepotyogó zárzák 
elől, neszezve lépdelt lefele nemzeti 
színűre festett korláttal szegélyezett 
lépcsőn, átsétált az országúton, 
majd elnyelte a hatalmas, lucskos 
köddel takarózó latyakos bodolai 
mező…  

Kovács Lehel István

Kovács Kendi Lehel 
méltatása

Nagy örömömre szolgál, hogy egy 
bakancsos túratársam méltatását 
kell megírnom, egy olyan személyét, 
akinek életében kiemelt fontossá-
gú a természetjárás, honismeret, 
természetvédelem, s hogy ez egy 
életmódot jelent, igazolhatom innen, 
Echternachból, az Európai Gyalogos 
Turista Szövetség 49. közgyűléséről. 
Ez az oka annak, hogy nem tudom 
személyesen felolvasni a méltatást 
és a gratulálás mellett megszoríta-
ni Kovács Kendi Lehel díjazottunk 
kezét.

Kovács Kendi Lehel 1948. május 
20-án született Sepsiszentgyörgyön. 
Édesapja Kovács László evangélikus 
lelkész, az Arad megyei Borosje-
nőről került Erdélybe. Az ő szülei 
Kovács Tamás vasúti pályafenntar-
tási munkavezető, valamint Holubek 
Zsuzsanna háztartásbeli. Édesanyja 
Kanabé Klára tanítónő, a csernátfa-
lusi Kanabé Gyárfás kántortanító és 
Kiss Margit tanítónő lánya.

Élete első három évét Sepsi-
szentgyörgyön töltötte, ám ezekről 
az évekről emlékei halványak, de 
inkább elbeszélésekből tudja, hogy 
már akkor szeretett „hegyet” mász-
ni. Így emlékszik vissza: „Kedvenc 
hegyem a Kiss család ősi falujában, 
Sepsiszentkirály határában találha-
tó, általam Csúnyás gödörnek neve-
zett domboldal volt.”

Három éves korában Bukarestbe 
került, mert édesapját oda vezette 
lelkészi szolgálata. Két évet magyar 
óvodában tanult, majd az elemi 
iskola első két osztályát a bukaresti 
magyar iskolában végezte el. Gyak-
ran sétált a bukaresti parkokban, s 
gyakran felkereste a Természettudo-
mányi Múzeumot is. Első osztályos 
korától családi barátjuk, Niculescu 
bácsi hegedülni tanította, ünnepi 
alkalmakkor többször szerepeltek 
kettesben a bukaresti magyar evan-
gélikus templomban.

Előd öcsével a nyarakat mindig 
Csernátfaluban, a nagyszülőknél 
töltötték, ahol sokat segítettek 
nagyapjuknak a kertészkedésben, 
gyümölcsszedésben, nyulak, galam-
bok, tyúkok etetésében.

Néha, nyaranta egyszer-kétszer, 
sor került egy-egy családi kirándu-
lásra is. Ilyenkor a Garcsin-völgyébe 
mentek ki, a Pünkösti strandra, ahol 
fürödni is lehetett.

1957-ben Bukarestből Fűrészme-
zőre költöztek, s édesapja beiktatási 
ünnepségén látott először csángó 
népviseletet.

A harmadik és negyedik osztályt 
Fűrészmezőn végezte Palló Jenő 
tanító bácsi vezetésével. Kedvenc 
tantárgya a földrajz volt, már akkor 
szerette böngészni, rajzolgatni a 
térképeket.

Így emlékszik vissza ezekre az 
évekre: „A negyedik osztály végén 
«abszolváló vizsgát» tettünk, mely 
során egy anekdotába illő választ is 
sikerült adnom a vizsgáztató tanár-
nak, Nagy Bélának, későbbi kedvenc 
tanáromnak és túratársamnak. 
Történt, hogy magyar irodalomból 
Gábor Áronról kellett beszéljek. 
Ismertem az olvasmányt, amelyben 
a bőrködmön, számomra ismeretlen 
kifejezés is előfordult. Nagy Béla a 
végén megkérdezte: meg tudnám-e 
mondani, hol született Gábor Áron. 
Rávágtam, hogy bőrködmönön. 
Nem vetett jó fényt néprajzi és föld-
rajzi ismereteimre, de megnevettette 
a vizsgáztatót.”

*
Az általános iskolát Csernátfalu-

ban végezte, a szigorú, régi vágású, 
Gödri János számtantanár osztályfő-
nöksége alatt. Szeretettel emlékszik 
Barkó Etelka tanárnő természetrajz 
óráira, Grigercsik néni földrajz óráira, 
Zátyi Erzsébet történelem óráira, aki 
a magyarok történelmet is megtaní-
totta nekik, Tóthpál Pista bácsira, 
akit Torna Pistának becéztek, mert 
tornát tanított. De ő tanította oroszra 
is, hiszen a fogsága alatt megtanult 
oroszul.

Ekkor kóstolt bele a túrázás szép-
ségébe. Kovásznai Miklós szervezett 
túrákat a magasabb hegyekbe is, 
s osztálytársaival, Lehel, gyorsan 
kiránduló csoportot szervezett. 
A Bucsecsbe készültek, de a túra 
elmaradt, hiszen az aggódó szülők, 
nagyszülők hallani sem akartak róla. 
De a magot elvetették magukba, s 
később álmaik valóra váltak. 

1962-ben konfirmált Fűrészmezőn, 
majd a négyfalusi elméleti líceumba 
jutott be, ahol 43-an kezdték meg 
a nyolcadik osztályt. Osztályfőnö-
kük Barkó Anikó lett. Tanulmányi 
eredményeik kimagaslók voltak, 
hiszen 20-an egyetemet végeztek 
az osztályból.

(Folytatása a 4. oldalon.)



(Folytatás a 3. oldalról.)
Tanáraik közöl Nagy Béla, Gazdag 

Árpád, Zátyi Erzsébet, Peltán István, 
Magdó János, Oláh János hagytak 
maradandó szép emlékeket bennük. 
Sokat kirándultak, énekeltek, fociz-
tak ezekben az években.

1966-ban sikeresen érettségizett a 
brassói Unirea líceumban. 

1966–67-ben egy évet a kolozsvári 
Babeş-Bolyai Egyetem matematika 
szakán járt, majd Brassóban a Vörös 
Zászló gépkocsi gyár technikumában 
a Gépgyártás Technológia szakot 
végezte el 1967–1970 között. Ezu-
tán sikeresen felvételizett a brassói 
egyetem gépgyártás technológia 
szakára, melyet 1975-ben végzett el.

Ekkor kezdett el komolyabban 
túrázni. A Nagy-kőhavast, Keresz-
tyén-havast, Bucsecset, Csukást 
szüleivel járta be először, később 
Nagy Béla és Gazdag Árpád vezette 
be a túrázás és túravezetés rejtelme-
ibe. Így aztán 1968-ban már túl volt 
az első 6 napos havasi vándortúrán, 
melyet többé-kevésbé az „ezeréves 
határkövek” mentén tettek meg a 
Csukástól a Háromszéki-havasok 
csúcsáig, a Lakócáig, négyen, na-
gyon kezdetleges felszereléssel (sá-
torponyvával, hálózsák nélkül, a Pal-
las lexikonból kimásolt Háromszék 
vármegye térképével). 1973-ban 
sikerült megvalósítaniuk egy régen 
dédelgetett álmukat: három hét 
alatt végigmentek a Déli-Kárpátok 
gerincén Szinajától Herkules fürdőig.

1975-ban tervezőmérnök lett az 
Electroprecizia gyárban az autóvil-
lamossági részlegen. A katonaságot 
Bukarestben végezte.

Egyik osztálytársa lakodalmán 
megismerkedett jövendőbeli fele-
ségével, az akkor frissen végzett 
gyermekorvossal, Kendi Évával. Őt 
Moldvába, a Vrancea-megyei Raco-
asara helyezték ki. Levelezgettek, 
néha találkozgattak, aztán 1978-ban 
megtartották az esküvőt. Négyfalu-
ban vagy Brassóban nem sikerült 
munkahelyet találniuk Éva számára. 
Hogy feleségéhez közelebb kerüljön, 
mivel Székelyudvarhelyen mérnöki 
állás üresedett meg a Matricagyár 
tervezőirodájában, jelentkezett, 
majd 1979-ben Székelyudvarhelyre 
költözött.

1979 májusában megszületett Éva 
nevű lányuk, a felesége ekkor még 
Moldvában dolgozott, 1979 októbe-

rében sikerült állást találni számára 
Homoródszentmártonban. Itt is ma-
radt körorvosként 1990-ig. 1980-ban 
Melinda nevű lányuk született meg, 
majd 1985-ben Zsolt nevű fiuk.

1990-től 2015-ig felesége iskola-
orvosként dolgozott Székelyudvar-
helyen.

Kovács Kendi Lehel Székelyudvar-
helyen technológusként tevékeny-
kedett a csúszógyűrűs tömítések 
gyártásának gyakorlatba ültetésé-
ben, majd sorozatgyártásában 1991-
ig a Matrica gyárban, majd 1991-től 
az ebből levált Roseal RT vállalatnál. 
Ez a viszonylag kis vállalat nem-
zetközileg is elismert cég, hiszen a 
Cernavoda-i atomerőműnek és nagy 
pumpagyártó cégeknek gyártanak 
versenyképes csúszógyűrűs tömíté-
seket, sőt saját gyártású mágneses 
folyadékkal működő tömítéseket is.

2013-tól nyugdíjas, ám még mindig 
folytatja technológusi állását.

Székelyudvarhelyre költözése nem 
törte meg a túrázás iránti lelkese-
dését. Az új környezetben hamar 
sikerült társakat találni, akikkel 
újból túrázni lehetett. A Matrica gyár 
sport egyesületén belül turisztikai 
szakkört alapított, és 1984-től rend-
szeresen részt vettek a megyei és 
országos turisztikai versenyeken. 
Honismereti túrákat szervezett, 
előadásokat, diavetítéseket tartott. 
1990-ben városi szinten megalapí-
tották a Budvár Turista Egyesületet, 
melynek elnökévé választották. 
Ezután szinte minden hétvégén 
gyalogtúrát szervezett a környéken 
vagy a távolabbi hegyekbe. 1991-ben 
az újjáalakuló EKÉ-hez csatlakoztak, 
és azóta még mindig ő az udvarhelyi 
EKE-elnök. Ezalatt az idő alatt ren-
geteg túrát szervezett, 2000–2016 
között kisiskolások számára Budvár 
Kupa néven tájékozódási versenye-
ket rendeztek, 2003 óta minden 
évben megszervezik a Hargita Telje-
sítménytúrát, 2016 óta a Téli Túrasí 
és Gyalogos teljesítménytúrát, 2017 
óta az Udvarhely körüli Teljesítmény-
túrát. 2005-ben megendezték az Or-
bán Balázs emléktáborozást Szejke-
fürdőn, 2012-ben EKE vándortábort 
rendeztek a Szentegyháza melletti 
Majzoson. Kiépítettek 3 tanösvényt: 
a Zetevára-, a Budvár-Csicser- és az 
Udvarhely körüli tanösvényt.

Kovács Kendi Lehel a túrázást 
nemcsak gyakorolja, hanem nép-

szerűsíti is. Több ilyen jellegű írása 
jelent meg az Udvarhelyi Híradóban 
és a Brassói Lapokban. Az Erdélyi 
Gyopár turista folyóiratnak állandó 
munkatársa, 2004–2009 között az 
Udvarhelyi Híradó Zöld Szem című 
rovatának túraajánló cikkeit írta 
és illusztrálta térképvázlatokkal. 
2008–2014 között a Székelyföldi 
Régió Magazinban a túraajánló 
rovatban ismertette a Székelyföld 
és a Barcaság nevezetességeit, tú-
raútvonalait, látnivalóit. A kedvenc 
hegye mindig a Nagy-kőhavas volt, 
amelyet számtalanszor megmászott, 
és ahova mindig szívesen túrázik 
manapság is.

2002-ben Budapesten, a Korné-
tás-kiadónál jelent meg az Erdélyi 
túrák turistakalauz, amelyben a 
Nagy-kőhavast ismertető részt ő 
írta meg.

2005-ben az Erdély hegyei soro-
zat 28. kötete, a Nagy-kőhavas a 
Pallas-Akadémia könyvkiadó gon-
dozásában jelent meg Kovács Kendi 
Lehel tollából.

2011-ben az Erdélyi Kárpát-Egye-
sület 120 esztendő című jubileumi 
kiadványba írta meg az Udvarhelyi 
Osztály történetét: A teljesítmény-
túra- és versenyszervező osztály 
címen.

2012-ben az EKE székelyudvarhe-
lyi Osztálya adta ki a Gyalogtúrák 
Udvarhelyszéken című túrakalauzt.

2016-ban az EKE-bakancs sorozat 
3. füzetének a Központi Hargitás 
bemutató szövegét írta meg.

2016-ban a Hétfalusi evangélikus 
naptárban jelent meg két írása: 
Kovács László emlékére, valamint 
Gyalogtúra a Hétfalusi havasokban 
címmel.

2017-ben Barangolások Udvar-
helyszéken című képes album be-
mutatószövegeit írta meg.

Sok túrát szervezett a Barcaság-
ra, a Brassó környéki hegyekbe. 
Sokat segített a Feketehalmon meg-
szervezett XXVII. EKE Vándortábor 
szervezésében, túrákat vezetett a 
Nagy-kőhavasra.

A turisztikai vonatkozású írások 
mellett 22 éve aktív tagja a Széke-
lyudvarhely III. Református egyház 
Bethlen Gábor kórusának, és az 
udvarhelyi evangélikus szórvány 
gyülekezet gondozásában másod-
felügyelőként tevékenykedik.

Kedves Kovács Kendi Lehel tú-
ratársam, a Barcaság turisztikai és 
mű ve lődési életében kifejtett kima-
gasló tevékenységedért, azért hogy 
a természetjárás népszerűsítésével 
hozzájárultál nemzeti közösségünk 
értékeinek gyarapításához, fogadd 
szeretettel a Zajzoni Rab István-díjat! 

Megjegyzés: A díjátadó ünnepsé-
gen a méltatást Jónás András olvasta 
fel. 

4. oldal H é t f a l u XXV. évf. 1. szám

Kovács Kendi Lehel 
méltatása

Kovács Lehel István
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