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ejtett bástya áll őrt…”
A modern Románia létrejötte (a 

két román fejedelemség 1859-ben 
egyesült, majd 1862-ben felvette mai 
nevét) után a határok pontos megál-
lapítása és a vitás részek rendezése 
égető feladattá vált Magyarország 
számára. Romániát önálló államként 
az orosz–török háborút (1977–78) 
lezáró berlini kongresszus (1978. jú-
nius–július) ismerte el. A határvil-
longások elkerülése miatt tárgyalt a 
két ország; az első egyezményt hosz-
szas előkészítés után 1887-ben írták 
alá, ez a dokumentum rögzítette az 
államok közti pontos határvonalat, 
a szerződést a magyar országgyűlés 
1888-ban emelte a törvények közé. 

A Monarchia korában készült leírá-
sok és térképek alapján egyértelmű, 
hogy a Békás patak által létrehozott szo-
ros Magyarországhoz tartozott. „Az a 
keskeny út, melyet a Békás patak a Ma-
gyarországot Moldvától elválasztó szik-
labércztömegen nyitott, a Békás-szoros. 
Az út ebben a vadregényes szorosban 
részben a patak medrén, részben a zúgó 
patak mellett vonúl el. A békási vámhi-
vatal az úgynevezett Almásmezőn van; 
ott ömlik be a Békás patakba a Zsedán 
patak. A Békás-völgybe gyönyörű völ-
gyek nyílnak; ezek között a Zsedán 
patak völgyének tájszépsége csodálat-
raméltó. Ez olyan sziklaszoros, mely-
ben a hegyek kétfelől néhol olyan szo-
rosra összehajlanak, hogy kiterjesztett 
karjainkkal elérjük a völgynek mind 
a két falát; a falak meredekek és olyan 
magasak (50 méter), hogy eltakarják az 
égboltozatát. A szoros mentén a hegye-
ket borító ős fenyvesek fájának értéke-
sítése czéljából a csaknem járhatatlan 
völgyön át kimondhatatlan fáradsággal 
függő csatornát építettek; ezen a fa ma 
már könnyen elszállítható Romániába. 
A csatorna magasan halad az alatta zú-
gó eséssel tova siető patak fölött. A kész 
deszkák, tönkök s más faárúk gyorsan 
suhannak el mellettünk a csatorna vi-
zén. A csatorna egész hoszsza 30 kilo-
méter; ebből 12 kilométer Románia te-
rűletére esik.” (Hankó 1895–1901: 279).

A 19. század végén, a később 
Neamț megyéhez csatolt néhány 
település már nagyrészt elrománo-
sodott: „(...) Békás-Domuk-Zsedán-
patak csoportközség a magyar és 
oláh határon fekszik a békási szoros 
mellett, melyen állandó összekötte-
tés van a szomszédos Romániával. 
Domuknak régi neve Domokos, mely 
Szentdomokos község birtokához 
tartozott, továbbá a társközség Bé-
kás elnevezése meggyőzően bizo-
nyítja, hogy ezek alakulásuk kezde-
tén magyar telepek voltak s tényleg 
első lakói székelyek voltak, kik Csik 
megyének csíki és gyergyói közsé-
geiből települtek ide. Az első ősla-
kosok után azonban a szomszédos 
Moldovából oláhok vándoroltak be, 
kik idő folytán oly nagyon elszapo-
rodtak, hogy számbeli nagyságukkal 
messze felülhaladták a székely ősla-
kosokat, ugyannyira, hogy jelenleg 
e társközségekben 5425 lakosság 
között 444 magyar ajkú van, a többi 

oláh. Az oláh lakosság számban és 
vagyonban folyton növekedvén, egy-
házakat és iskolákat szervezett, ezen 
intézményeikből, valamint a közeli 
testvérnéptől vallási és nemzetiségi 
érzületük bőséges tápot nyert s igy 
túlsúlyúkkal egészen elnyomták 
a magyar ajkuakat, annál inkább, 
mert ez utóbbiakról, mintha közsé-
gük az állam határain kívül esnék, 
az anyanemzetek elszakadt része 
lenne, évszázadon keresztül senki 
sem gondolt. (...) Még ma is nagyon 
sokan vannak, kiknek egészen ere-
deti magyar nevök van, másoknak 
pedig átalakította ugyan az oláh 

nyelv jó magyar hangzású nevét, de 
benne a magyar eredet könnyen fel-
ismerhető. Minthogy ezek oláh vallás 
és iskolázásban nőttek fel, a magyar 
nemzetre nézve elveszetteknek kell 
tekintenünk.” (Csiki Lapok 1896: 6).

Habár a két ország között a szer-
ződés már 1888 óta létezett, maga a 
határ fi zikailag csak a századforduló-
ra lett meg. Az első világháború előtti 
években készült el a szorosban az út. A 

Békás-szoros megnyitására 1912 máju-
sában került sor, ami többek között a 
turizmus fejlődésére is jelentős hatást 
gyakorolt. Ugyanezen évből a követ-
kező útleírást olvashatjuk a helyről: „A 
tóból kivezető Békás-patakot követve 
a Békás szoros vadregényes vidékére 
jövünk. Jelenleg itt hatalmas munka 
folyik: az uj békási utat robbantják a 
mészsziklákból, ezért a közlekedés 
meglehetősen nehéz volt, óriási szik-
ladarabok hevertek szanaszét, a régi 
gyalogösvényt helyenként egészen 
betemetve. A mészsziklák friss törései 
legtöbbnyire vörösesszinüek voltak 
s helyenként breccia foglalványokat 

mutattak. A békási szoros sziklafalai 
meredekségük és magaságuk által (270 
m) imponálólag hatnak a szemlélőre, 
egyes helyeken, ahol a szoros kb. 10 
lépésnyire szükül, az égnek meredező 
sziklafalak egyenesen nyomasztó és 
elfelejthetetlen benyomást gyakorol-
nak a turistára. Legvadregényesebb 
részlete a »Szurduk« és a »Pokol kapu-
ja«. Az úgyis szűk szorosban még a je-
lentékeny vizmennyiségü Békás patak 

törtet meglehetős eséssel Románia felé; 
a patak mentén s az úton egy fekete, fe-
héren pettyezett kő tűnik fel, melyet a 
mineralogusok diabas mandulakőnek 
hívnak. A szoros meglehetős hosszú s 
a békási vámhivatalhoz vezet A pokol 
kapujától — a legkeskenyebb rész — a 
hová a Gyílkostótól egy jó óra gyalo-
golás után érünk el, a szoros tágulni 
kezd, a csupasz sziklafalak helyébe 
alpesi rétekkel, erdőkkel borított hegy-
oldalok lépnek, a melyeken szép alpesi 
fl ora virul. A szorosban vagy három he-
lyen talál a vándor jó üditő forrásvízre. 
A békás patak egy helyen egy szép kis 
vizesést is képez, a kupási vízesést. A 
Gyilkos tó — különösen a békási szoros’ 
— igen megérdemlik a turista látoga-
tást. A messze idegenből itt megfordult 
turisták Gondrecourt gróf, Fontenay 
marquise elragadtatással beszélnek 
róla s azt állítják, hogy ehhez hasonlót 
még nem láttak.” (H. O. 1912: 12).

Visszatérve az első impériumvál-
tásra, 1920-ban, a trianoni békeszer-
ződés után az itteni magyar–román 
határ eltörlődött, Erdély Romániához 
került. Romániában 1926. január el-
sejétől megyékre, 1938-ban pedig tar-
tományokra osztották az ország terü-
letét. 1940-ben visszaállt a régi határ, 
ám 1944. szeptemberében a szovjet 
hadsereg többek között a Gyimesi és 
a Békás-szoroson, illetve az Úz-völ-
gyében tört be Erdély területére. 
Van olyan forrásunk, amely szerint 
a Brandenburg ezred egy zászlóalja 
egyelőre lezárta a Békás-szorostól 
észak felé, a Tölgyesi-szoroshoz veze-
tő hegyi utat, de a Békás-szoros bir-
tokbavételével a szovjet csapatok itt 

is kijutottak (az Ojtoz, az Úz- és a Cso-
bányos völgye után) a Székely-me-
dencébe (Ravasz: 2012).

A kommunista Romániában az új 
rendszer megszilárdulása, illetve a 
hatvanas években Nicolae Ceaușescu 
hatalomra kerülése után már többször 
szóba került az ország adminisztratív 
térképének átrajzolása – ez 1968-ban 
történt meg. A Békás-szoros hovatar-
tozását illetően Hargita megye mindig 
erre hivatkozik, mégpedig az akkori 
Minisztertanács 1115/1968. sz. határo-
zatának grafi kus mellékletére, illetve 
a 2/1968. sz. törvényre. Talán kevéssé 
ismert tény, hogy akkoriban a többsé-
gében magyarok lakta megyékből, így 
Hargita megyéből is több helyen „le-
csíptek” egy-egy többségében magyar 
falut. A legkézenfekvőbb példa erre 
Székelyzsombor és Homoródjános-
falva a megye déli részén. Jánosfalva 
a trianoni békeszerződésig Udvarhely 
vármegye Homoródi járásához tarto-
zott, de a 68-as megyésítéskor Kaca 
községhez került, akárcsak Székely-
zsombor, Nyirő József író szülőfaluja. 

Úz-völgye után szabadon, 
a Békás-szorost is 
elveszítettük, jogerősen

Hargita és Neamț megye között zajló 
11 év pereskedést követően jogerős 
ítélet született: Neamț megyéhez 
tartozik a Békás-szoros és 700 hek-
tár terület, illetve módosították a 
megyehatárt. Nem elhanyagolható 
szempont, hogy egy olyan turiszti-
kai potenciállal rendelkező területtel 
csökkent Székelyföld, amely mind-
amellett, hogy Nemzeti Park része, 
emellett védett területnek van nyil-
vánítva és a Natura 2000-es progra-
mok védettsége alá van sorolva. 

A helyiek, illetve az önkormány-
zat számára gazdasági vetülettel ren-
delkezett, jövedelmet jelentett a terü-
let. Most ugyanazt jelenti a neamțiak 
számára. A román nyelvű országos 
sajtóban is megjelent a hír, és meg-
lepetésszerűen nem lett belőle botrá-
nyos címlapsztori, mint ahogyan azt 
megszokhattuk. A járványügyi hely-
zet, a közelgő választások úgy tűnik 
felülmúlják a Békás-szoros helyzetét, 
azaz a Hargita-Neamț megyehatár 
disputáit. A hangsúly sokkal inkább 
a jogi részletek felsorakoztatására 
esik, kiemelve Almásmező (Bicaz 
Chei) tizenegy év pereskedést köve-
tő győzelmét. Mindemellett megje-
lennek helyi hősökként Almásmező 
polgármesterei, Niculai Țepeș-Nica, 
Gheorghe Dandu, Gheorghe Oniga 
és jegyzője Toderică Panțâr, akik a 
Neamț megyei önkormányzat részé-
ről folytatták a pereskedést. A ma-
gyar félt képviselők közül a hírekben 
semmilyen információ nem jelenik 
meg. Annyi derül ki a cikkekből, 
hogy Hargita megye tanácsa, Gyer-
gyószentmiklós város volt a pertárs.
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„ Ezután Neamț megyéhez 
tartozik a Békás-szo-
ros és 700 hektár terü-
let, illetve módosítot-
ták a megyehatárt.




