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• A Békás-szoros az erdélyi természetjárás történetében kezdetektől fogva szorosan összetartozott a tőle négy 
km távolságra elhelyezkedő Gyilkos-tóval. A két természeti látványosság már az első erdélyi turisztikai szaklap 19. 
század végi tudósításában is együtt szerepelt, amely a későbbi útleírásokban állandósult. A turizmusból szárma-
zó gazdasági hasznon túl, a természetes határt képező szoros szimbolikus jelentéssel bír. Elég, ha csak az elmúlt 
évtizedek turisztikai érdeklődésének középpontjába kerülő Gyimest, az „ezeréves határt”, a határvonalat képező 
Tarhavas-hegységet; vagy a Kárpátalja peremét jelentő Vereckei-hágót tekintjük, ami az egykori Magyarország és 
Galícia határvidékét, és a honfoglaló magyar törzsek 1100 évvel ezelőtti megtelepedésének útját jelöli1. A határ 
esetünkben egyben nemzethatárt is jelent. A határok gyakran a kulturális játszmák, a dominancia, és a hatalom-
gyakorlás kiemelt színterei, így van ez a Békás-szoros hovatartozásáról szóló pereskedés esetén is.2

D O M  –  K I L Á T Ó

A turista társaságok legkoráb-
ban a 19. század második fe-
lében kezdtek alakulni a pol-

gárosodott Nyugat-Európában. Az 
Ótátrafüreden 1873-ban megalapított 
Magyar Kárpáti Egyesület (MKE) 
mintájára hamar megindult a szerve-
zett turistaság a bánsági, partiumi, 
erdélyi és máramarosi részeken is. 
A legkorábbi társaságok beindítása 
főleg a német ajkú lakossághoz kö-
tődött. A teljes erdélyi szász vidéket 
felölelő, nagyszebeni Siebenbür-
gische Karpathen Verein (1880) a töb-
bi magyarországi turistaegyesülettel 
szemben elzárkózó volt, tagjai közé 
kizárólag szászokat vett fel.

Az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) 
megalakítására 1891-ben, Kolozs-
váron került sor, amely az Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület 
(EMKE) kebeléből nőtt ki. A termé-
szetjáró mozgalmat szolgáló korai 
szervezetek óriási hatást gyakoroltak 
a tudományos és gazdasági élet, s 
egyes sportágak fejlődésére, közmű-
velődési, és iparfejlesztő hatással is 
voltak. Az erdélyi részek sajátos hely-
zetének köszönhetően az EKE nem 
kifejezetten turistaegyesületként 
működött, hanem nagyon komoly 
kultúraszervezői munkát is kifej-
tett. Az egyesületek a későbbi ide-
genforgalom alapjait vetették meg.3
     Az európai szervezett turistaság 
hajnalán, Orbán Balázs 1868 és 1873 
között kiadott, Székelyföldet bemu-
tató munkájában már megtaláljuk 
a Gyilkos-tó és a közeli Békás-szo-
ros leírását. A szoros kultúrákat 
elválasztó határjellegére utalva, a 
Nagy-Cohárdot az Ibériai-félsziget 
csücskén található Gibraltár szik-
laszirtjeihez hasonlítja, amely a 16. 
században a móroktól visszafoglalt 
utolsó európai földdarab volt. A Gyil-
kos-tótól befelé haladva írja a szerző: 
„Meredeken emelkedő oldalát sűrü 
nyiressel kevert fenyves erdő borit-
ja, mig égre meredő teteje kopár, de 
e kopárságban van éppen gazdag-
sága, mert ott a legfestőibb csopor-
tozatokban mészkő-sziklacsucsok 
tornyosodnak fel, melyek hófehérek, 
simák és tündöklők, mint a márvány.  
Északi végét a Nagy-Czohárd érin-
ti; roppant sziklatömeg ez, melynek 
függőlegesen felemelkedő kopár ol-
dalait sűrü veres erek tarkázzák. E 

sziklahegy sokban hasonlit Gibraltar 
várhegyéhez, nyugatra fordult, fekvő 
oroszlánnak óriás alakjában tün-
vén fel; lőrésszerü üregeiből sivitó 
sólymok tekintgetnek alá a roppant 
mélység ölébe.” A beszámolóban itt 
még egyedül a Gyilkos-tóból piszt-
rángot fogó békási oláhok, s a veres 
márvány kitermelése miatt megtele-
pedett németekről olvasni.4

Az EKE Erdély  nevű folyóirata 
1895-ös számában tudósít először a 

Gyilkos-tó és környékéről. A korai 
szász egyesületet leszámítva a vi-
lágháború előtti erdélyi turistaság 
még gyermekcipőben járt. 5 Az 1837-
ben földcsuszamlás következtében 
keletkezett tó körzetét még a század 
végén is kietlen, vadregényes tájként 
írták le: „Olyan messze, hogy csak 
a kőszáli sas, a boldog oláh pásztor, 
egy-egy szenvedélyes vadász, vagy 
turista kereste fel... no meg Jókai 
fantáziája.” Ugyanitt árnyalt leírást 
olvasni a már Orbán Balázs által is 
feljegyzett német betelepülőkről: „A 
leölt fenyők véréből kerül ki annak 
a negyven bajor letelepedett család-
nak is a mindennapija. Szorgalmas, 
takarékos, vallásos nép, mely új ha-
zát keresett s talált itt. Csak egy pár 
éve, hogy idejöttek s itt is fognak 
maradni. Beleolvadnak a székelyek 

közé. Gyermekeik magyar iskolában 
tanulnak és már nem egy bajor le-
gény vezette oltárhoz székely meny-
asszonyát. A puritán öregek még a 
pátriabeli fa-papucsban járnak. Né-
mán dolgozzák fel a puha fehér fát.”6

Az egyesületalapítás a 19. század 
végére a gyergyói vidéket is elér-
te. Az EKE gyergyóvidéki osztályát 
1898-ban hozták létre a Gyilkos-tó 
szomszédságában fekvő Szent-
miklóson, elnöke ekkor Görög Jo-

achim örmény katolikus plébános 
volt. Az EKE-nek a román állam-
mal való viszonya az 1930-as évek 
első felében kezd megromlani, 
egy 1933-ban megjelentetett tör-
vény szerint az írott szövegekben 
megtiltják a magyar település- és 
földrajzi nevek használatát.7 Az 
1931-ben megépített, első gyil-
kos-tavi menedékház megépítése a 
gyergyóvidéki osztályhoz kötődik. 8

Az erdélyi románságnak önálló 
szervezete csak az egyesülést köve-
tően, 1926-ban jött létre Turing Club 
névvel (elődje az 1903-ban Bukarest-
ben alapított regáti szervezet).*

A turista egyesületek révén fej-
lődő hegy- és sziklamászás a Bé-
kás-szorost már a múlt század elején 
versengés színterévé tette. Az egész 
szurdokvölgy fölött uralkodó Ol-

tár-kő (1630 m) első csúcshódításáról 
az Erdély  folyóirat 1934-es lapszám-
ban olvashatunk. A beszámoló így 
kezdi sorait: „Mint egy középkorból 
ittfelejtett bástya áll őrt a Békási-szo-
ros elején az Oltárkő. Csupasz szik-
lafalak, melyeket csak néha tör meg 
egy-egy repedés vagy gyepes folt. Az 
erdélyi sziklamászók álmai feljutni a 
tetejére!”. A két brassói szász, Csall-
ner Ervin és Goldschmidt Waldemár 
János több sikertelen külföldi hegy-

mászó kudarca után, 1934-ben meg-
hódították az Oltár-kő csúcsát, minek 
zárómozzanataként román zászlót 
tűztek a tetejére. A sikeres csúcshó-
dítást követően a gyergyószentmik-
lósi közbirtokosság egy-egy parcellát 
ajánlott fel a hegymászóknak a Gyil-
kos-tó közelében.9

A napjainkban zajló versengésre 
emlékeztető, érdekes sporttörténeti 
mozzanatot idéz fel Keresztes Zoltán 
gyergyóújfalusi székely legény 1943-
as csúcshódítása.  

A hegy megmászása olyan rituális 
körülmények között zajlott, amely az 
egykori határjárás vagy gyepűjárás 
szokásával rokonítható, amikor a ha-
tárok helyét megerősítették, s a vallá-
si elöljárók megszentelték azokat. Bár 
1941-ben Kreisz Sándor, fi atal újpesti 
dohánygyári tisztviselő Erdélyben 
turistáskodva már megmászta, s le-
cserélte a szászok által kitűzött ro-
mán lobogót, az újfalusi székely azt 
egy nagyobb, jobban látható zászlóra 
cserélte, s mezítláb, székelyharisnyá-
ban hódította meg a hegyormot.** A 
szimbolikus határfoglalás későbbi-
ekben is a hely sajátja maradt, emlé-
kezett vissza Wild Ferenc hegymászó, 
a gyergyószentmiklósi hegymászó 
szakosztály (1979) megalapítója. Az 
1989. decemberi események hatására 
gyergyói fi atalok forradalmi hévvel 
döntötték le az Oltár-kő tetején felállí-
tott vörös csillagot.***

Határvita a zavarosban

Nemcsak a Békás vize volt zava-
ros, ha nagyobb eső esett, hanem 
évszázadokig az is, hogy pontosan 
hol húzódik Románia és a történel-
mi Magyarország határa. Az egyik 
legzavarosabb pontja éppen itt, a 
Békás-szoros környékén keresendő 
– a későbbi, Románia területén tett 
adminisztratív változtatások sem 
voltak mindig egyértelműek.

A magyar–román határ és őrzése 
1867–1918 című kiadvány részletesen 
tárgyalja Magyarország határainak 
18. századi kialakulását és megszi-
lárdulását: „A határok vonallá zsu-
gorodásának egyértelmű rögzítését, 
pontosabb, kő- és fa- határjelekkel 
való kitűzését a XVIII. században 
végrehajtott I. katonai felvételezés 
eredményezte. A felmérés során 
(1782–1785) a térképészek és geodé-
ták minden törésben, erdőségben, 
a hegyek csúcsán, völgyekben és 
síkságokon határdombokat emeltek 
három öl magasságban. (...) Az 1876-
os újabb közigazgatási reformmal Er-
dély elnyerte végleges elrendezését, 
egyúttal különállásának utolsó jelei 
is megszűntek. A területen létreho-
zott 15 vármegye tökéletesen vissza-
illeszkedett a magyar megyeszerve-
zetbe.” (Parádi et al. 2011: 23).
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