
* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési társaság – © HMMt, 2014. * issN 1582-9006 *

SzerkeSztők: HocHbauer gyula, 
dr. Kovács leHel istváN

AlApítottA éS SzerkeSztette (1906–1911):
dr. feKete eNdre éS Kiss Béla

Független művelődéSi éS helytörténeti hAvilAp

XX. évfolyaM 4. (637.) száM, 2014. április 24. – cSütörtök

Kovács leHel istváN

M o N d a  é s  v a l ó s á g  a  
f e K e t e - t e M p l o M b a N

brassó főtere a feKete-teMploMMal

Fekete-templom, Nagytemplom, 
Ca thed rális Nagytemplom, Brassói 
ba zilika, Schwarze Kirche, Pfarrki-
rche, Ma rien kir che, Basilica Co ro-
nensis,BisericaNeagră.Brassójel-
képe.Avárosgazdagsága,lakóinak
nagyravágyása,egyháziéspolitikai
érdekektettéka„legek”templomává.
Ismerkedjünkmegnemcsaktörténe-
tével,demondáivalis.

*
Aligpirkadt.Asűrű,szürkésfehér

fellegekmélyenültékmegavölgye-
ket,sszállópárájukmondákatszőtt
aszorosfölé.ACsaplya-tető,azIs-
tók-gödre,deaBánya-bércisködbe
burkolózott,sazaprónszemerkélő,
velőighatóesőthatalmaskerekek
dübörgésetörtemeg.Kemény,fekete,
felhőpárátfúvólovakfeszülteknekia
míveshámoknak,salószerszámok
pattanásigajzottanvontattákanehéz
terűt.Feketesörényeklobbantakaz
esőben,sahajnalcsendjétvelőtrázó
nyerítésekfeszegették:súlyospaták
csapódtakszikrázvaazútkövéhez.
Azerősvasazatú,hatalmascsángó
szekerekfaragotthomokkőtömböket
szállítottakaFelső-Száraz-Tömösvöl-
gyéből,smárdéliselmúlhatott,mikor
12mérföldmegtételeután,Corona
főterén,marconaemelőkkelmegkezd-
téklerakniaszámozottköveket.Mint
kétsebahomokkőelülsőéshátulsó
oldallapjánakközepén, tátongtakaz
apró lyukak,akapcsosvasmarkok
örökremegmaradónyomai,aminta
követ felemelvehelyére illesztették
a falba, pontosanoda, ahováaz
építészmárkifejtésekoraszámozás
alapjánszánta.SzázévigépültIsten
dicsőségéreBrassószívébenaNagy-
templom…

*
ThomasSander plébános, aki

1377–1419közöttszolgáltBrassó-
ban, egy ha tal mas templomról 
álmodottCorona központjába, a
régi,kisebbtemplomhelyére.Kez-
deményezése hamar követőkre
talált, s tekintettel arra, hogy a gaz-
daságiéletvirágzottBrassóban,a
városkereskedelmerendkívülfejlett
volt,valamintarra,hogytörekvései
egybeestek Magyarország a zon po-
litikájával,hogyegyhatalmasméretű
katolikustemplommalakartakhatást
gya korolni az ország legdélkeletibb 
kapujánbelépőidegenekre,smeg-
nyerniőketanyugatikereszténység
számára,azálomhamarmegvaló-

sulnilátszott:1383-banelkezdődött
aSzűzMáriának szenteltNagy-
templomépítése.
1384-benKaplaiDemetereszter-

gomiérsek,1399-benpedigIX.Boni-
fác pápa ad ta ki a templomépítéshez 
azelsőbúcsúleveleket.
Atemplomalaprajzamindenvaló-

színűségszerintanürnbergidómét
követtevolna,deaz1421-estörök
pusztításmiattegyszerűsítetteka
terven,shabárnevébenatörténelem
során a „bazilika” és a „ka ted rális” 
szó is szerepelt, a Fekete-temp-
lomsohanemvoltszékesegyház,
püspökiszékhely,éselrendezését
tekintvesembazilika,hanemegy
89mhosszú,25–37mszélescsar-
noktemplom, a mely nek szentélye 
31m,templomhajója42mhosszú.
Ha ezekhez a méretekhez hoz zá-
vesszüka21m-esfalmagasságot,
a42m-es tetőormotésa65,5m
magas tor nyot, a korabeli Magyaror-
szág, de a mos tani Románia legna-
gyobbkultikusépületétkapjuk,sőta
bécsiStephansdomésazisztambuli
HagiaSophiaközöttalegnagyobb
középkoriszakrálishelyet.
Sokanúgy tartják,hogyagótika

határaEurópahatárát jelenti, ez
alapján itt,aKárpát-kanyarban,a
Fekete-templomnálérvégetEurópa.
Aháromhajós templomépítését

HunyadiJános is támogatta1444-
ben,ígyaszószékkelszembenlévő
pillérenma isaHunyadiakhollós
címerelátható.

1477-ben Mátyás király támoga-
tásával festikmegadélikapuelő-
csarnokában az Angyali üdvözletet 
ábrázolószekkót.AgyermekJézust
karjaiba tartóMáriátakerékkelés
karddalábrázoltAlexandriaiSzent
Katalin, és a kezében temp lom tor-
nyottartóSzentBorbálaveszikkörül.
AfalfestménybalalsósarkábanHu-
nyadiMátyás,ajobbalsósarkában
pedig felesége,AragóniaiBeatrix
címerei láthatók.Ezzel függössze
adélielőtéregyikajtószárnyának
„Anno 1477”-esfelirata.
KülönbenMátyáskirálymaga is

meg cso dálhatta a templom építését, 
1467-ben,amoldvaihadjáratidején
Brassóbanpihentmeg,aKapuutca
38.számalattszálltmeg.Aszájha-
gyományúgytartja,hogyszokásá-
hozhívenelőszörálruhábantértbe
egyKapuutcaifogadóba,majdmi-
utánvégighallgatta,hogyegypáran

szidtákahatalomvágyókirályt,de
sokan inkábbdicsőítették igazság-
szeretetét, meg ebédelt, a tányér alá 
egy forintotsegycetlitcsúsztatott
éselment.Nagyonmeglepődötta
fogadósné,amikorelolvastaatányér
alatti írást: „Itt járt Mátyás király és 
megevett hat tojást!”,ezösztönözte
arra,hogyafogadóegyikfülkéjébe
egykoronáttetessen.
A templomépítésesemmentes

mondáktól.Ahajóegyikészakitám-
pillérénektetejénegykihajológyerek
szobra látható.Aztmondják,hogy
azegyikfiatalinasigencsakkiváló
tudásról tett tanúságota templom
építésekor.A legnehezebb felada-
tokatismegtudtaoldani,messziről
látszott,hogy túlteszmesterén.Az
irigymesternemtűrhetteeztésegyik
este, a mikor már senki sem tartóz-
kodott az építkezésnél, felküldte
inasátafaltetejére,hogyfüggőónnal
ellenőrizzeannakegyenességét.Az
inasnemsejtve,hogyirigytanítója
mögéjelopakodott,kihajoltleengedni
azónt,samesterlökésétőllezuhan-
valeltehalálát.Megbánvatettét,a
mesterúgypróbálta lelkiismeretét
megnyugtatni, hogya támpillérre
faragtaakihajolótanítványszobrát.
Egyesművészettörténészekszerint
a templomösszes támpillérének
tetejétegykorszobrokdíszíthették:
oroszlánok, szirének, ördögök, a
profán,templomonkívülirekedtalvi-
lágikonografikusalakjai,csakezek
annyira meg rongálódtak, hogy nem 
lehetett rekonstruálni,maradtcsak
az ifjú tanítványszobra.Különben
kívülrőlatemplommindenmásodik
pillérét szobor díszíti:Keresztelő
SzentJános,SzentMihályarkan-
gyal,Szent Jakabapostol,Szent
Miklós,SzentKatalin,ThomasSa-
nderplébános,Lukácsevangélista,
Pálapostol,KrisztusmintSalvator

Mundi,SzentPéterésazegykori
védőszent,aFőtérrenézőSzűzMá-
ria,lábaalattBrassóelsőcímerével.
Aszobrokmamásolatbanláthatók,
azeredetieketatemplombanőrzik.
Atemplomkülsejéthat–többnyi-

re kas sai hatás alatt igen szépen 
kidolgozott–díszkapu teszikülön-
legessé:Főkapu,Gyónás-kapu,Déli
kapu,Menyegző-kapu,Aranykapu,
Áldozati kapu.Érdekes a kintről
nyílókisgótikusajtóis,amelyazor-
gonakarzatraésatoronybavezető
csigalépcsőrenyílik.
AGyónás-kapukövein,kétoldalt

vágások láthatók,amondaszerint
azért,merthadba induláselőtt itt
léptekkigyónásutánatemplomból
aharcosok,éskardjaikat–mintegy
megszentelve–végighúztákezeken
aköveken.
Atemplomnyugatioldaláratervezett

kéttoronybólcsakadélikészültel,ezt
1514-benszenteltékfel,ekkoregyto-
ronyórát is emlegetnek, 1499-ben pedig 
egyorgonátis.
1526.augusztus20-án,egynagy

felhőszakadásutánabolgárszegi
halastókiöntött,sanagyárvízsok
mindent tönkretett.Aztmesélik,
akkoravízvolt,hogyaNagytemp-
lombanhalatlehetettfogni.
1529 októberében, a Szapo-

lyai-pártiPetruRareş támadásától
tartva LukasHirscher városbíró
leszedette a templom fedelét.
1532–1538között több földrengés
ismegráztaBrassót,ekkoraszentéjt
egyújabbbolthajtással láttákel,a
tetőtpedigújjáépítették.
1542-ben, JohannesHonterus

(1498–1549)hatásáraabrassóiak
evangélikushitre tértek át. 1542
októberében tartottákmegaSzűz
Mária templombanazelsőerdélyi
németnyelvűevangélikusistentisz-
teletet.

(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
1544-ben, Luther személyes ajánlá-

sára Jo hannes Honterust választották 
Brassó lel készévé.

A monda szerint a Fekete utcában, 
tímár édesapától született későbbi
híres hu ma nista és reformátor eredeti 
neveGraßvolt,sgyerekkorábanmidőn
egyszer ott hon ról elszökve a Vidombák 
patakjára ment fürödni, egy örvény el-
sodorta, s csak egy bodzabokor lehajló 
ágába ka pasz kod va tudott megmene-
külni a fulladásos ha lál ból. A szászul 
Honternek nevezett bokor tisz teletére 
vettefelkésőbbalatinosHon te rus nevet.

Az evangélikus puritanizmus kö ve tel-
mé nyei szerint távolították el a templom-
ból a képeket, szobrokat és a katolikus 
misék, szer tartások helyszínéül szolgáló 
22 mel lék oltárt.

A szentély északi falán vezette fel te he-
tőenMartinOltard(1546–1591),abrassói
gimnáziumrektora,alatinnyelvűBrassói 
fa likrónikát (KronstädterWandchronik,
Bre ve Chronicon Daciae, Dacia rövid 
krónikája),amelyaz1143-tól1571-ig
terjedő időszakeseményeitbeszéliel,
különös te kintettel a törökellenes harcok-
ra,anikápolyicsatától(1396)Szigetvár
ostromáig(1566).
Az1602–1603-asnagypestisjárvány

idején több száz halottat temettek el a 
temp lomban.
1653–1656közöttamellékhajókkar-

zatáravezető lépcsőket renováltákés
kéthatalmaskülsőtámpillértépítetteka
diadalívmegerősítésére.
Kétségtelen,hogyaközépkoriBrassó

legnagyobb tragédiájaaz1689.április
21-én, a kortársak által a császári ka-
tonaság gyúj togatásának tulajdonított 
nagy tűzvész, amelybennemcsaka
Nagy temp lom, de az egész Belváros is 
leégett.Kormos,leégettfalaimiattekkor
ragadt a temp lomra a Fekete-templom 
elnevezés, e gyediként, kuriózumként a 
világon oly sok Fe hér templom elneve-
zés mellett.
AmondaszerintadélikapuMadon-

nája ek kor öltötte magára az eredeti kék 
helyett a most is látható fekete palástot. 
FeketeMadonnaként (SchwarzeMa-
donna)gyászoltaszeretett templomát
és városát.
Úgytartják,hogyatűzvészbenanagy-

ha rang megolvadt, lecsepegett és úgy 
rakódottráazalattalevőboltozatra,hogy
egy új, bronz boltozatot alkotott.
Anagytűzvészbenmindenmegsem-

misült,egyedülaz1472-bőlszármazó
bronzkeresztelőmedencétésasekres-
tyében lévő templomkincset kímélték
meg a lángok. A templom újjáépítése, 
akárcsak az építése, közel száz évig 
tartott.
1690-benHeinrichLampehildesheimi

harangöntőújraöntötteatemplomnagy-
harangját.Kereken6000kgsúlyávalma
is az ország legnagyobb mozgatható ha-
rangja,nemcsoda,hogy1849.június10-
énKézdivásárhelyreakartákvinni,hogy
á gyúnak beöntsék, de egy leleményes, 
Hauptnevűszászácsmestermegakadá-
lyoz ta, mondván, hogy az egész tornyot 
le kell bontani, ahhoz, hogy a harangot 
el távolítsák. A templom nagyharangja 
egy a nekdotát is ihletett, a történet szerint 
kétszékelyatyafimeghatódvabámultaa
ha tal mas harangot, majd az egyik meg-
kér dez te, hogy lehetett oda felszerelni. 

Amásikegybőlmegkaptaamegoldást,
mondva,hogymégcsengettyűkorában
vitték fel a toronyba.
Habár1691-benmármegtartottákaz

elsőistentiszteletet,a20mmagasmai
impozánstetőzetcsak1694-rekészült
el.1696-banújszószéket (aLaurenz
Böm ches mészáros adományozta fes-
tettszószéktalapzatánMózesállatíz-
parancsolatot tartalmazókőtáblákkal),
1700-banpadokatkapotta templom,
1710–1714közöttpedigmegépítették
az ol dalhajók karzatait az inasok és 
segédek szá mára. A templomot eredeti, 
késő-gótikusstílusbaépítettékvissza,
igyekezve mi nél jobban elhatárolódni 
az akkor Bécs ben divatos barokk  
stílustól.
1696-tólkezdődőenaz1700-asévek

má sodik feléig minden brassói céh el ké-
szítistallumát.Akétmellékhajóbanlévő
21 stallum gazdag barokk faragással 
van dí szítve, igen szép festményei több-
nyire a céh címerét ábrázolják, de népi 
motívumok is fellelhetők.Különösen
díszes az asz talosok stalluma.
1715körülkészültelaszabólegények

padjaielőtttalálhatókétfestetttáblakép,
a mely a tíz erkölcsi erényt ábrázolja: 
sze re tet, öröm, béke, türelem, kegyes-
ség, jám borság, szelídség, hit, mért ék-
le tes ség, önmegtagadás, lelki tisztaság.
1729-benelkezdtéképíteniaszentély

oszlopait.Az1738-asföldrengésbena
templomismétmegsérült.1762és1772
közt danzigi mesterek építették újjá, 
ekkorkészültmaiboltozataisStephan
Clo si us orvos, városi tanácsos szer ve-
zé sé ben és irányításával.
1791-bőlvalóa250kg-oskisharang.
A templom újjáépítésekor keletkezett 

a tanítvány mondájának második vál-
to za ta, amely szerint az egyik ácsot 
kisfia látogattamegmunkaközben,s
a csin ta lan gyermek annyira kihajolt a 
falról, hogy leesett és szörnyethalt. Az 
ál ta lá nos, nagy építéseknél „kijáró” em-

beráldozatotmegörökítőmondaszerint,
a bá na tos apa elkészítette a kihajoló 
gyerekét áb rázoló szobrot, és ez látható 
ma is temp lom egyik támpillérén.
1836–1839 között készítette el a

berlini Buch holz cég a Fekete-templom 
nagybüszkeségét,a3993sípbólálló
orgonát.A4kézibillentyűsorral,pedállal,
76regiszterrelellátottorgonaazország
leg na gyobb mechanikus orgonája és az 
e gyet len eredeti állapotban megmaradt 
Buch holz-orgona. Nem csoda, hogy 
a mi kor csak lehet, orgonakoncerteket 
szer veznek a Fekete-templomban, és 
a pad sorokat is úgy képezték ki, hogy 
apadtámlákelőreéshátrahajlíthatóak:
is ten tiszteletkor az oltár felé néznek, 
kon cer tek kor pedig az orgonára.
1839-bőlszármazikaz1000kgsúlyú

kö zepes harang.
A templomstílusához igazodó főol-

tárt 1865-ban,PeterBarteschvárosi
főépítész terveialapjánkészítetteela
bécsiFranzSchönthalercég.Aközépső
oltárkép–aHegyibeszéd–Friedrich
Martersteigweimari festőműve.Az
oltárképkétoldalánlevőmélyedésben
a négy evangélista szob ra látható, fent 
PéterésPálapostolok.Apredelladom-
borművénabrassói tanácsurak1543.
december23-ánfelesküsznekHonterus
Reformációs könyvére. Az oltár bal oldali 
oszlopaelőttiHonterus-emlékkőazona
helyen áll, ahová a re for má tort temették. 
Az oltár mögé van be fa laz va Thomas 
Sandernak,atemplomotalapítóplébá-
nosnak a sírköve.
Ekkorkészültelakarzatravezetőkét

csigalépcsőis.
1858-banszerelték fela toronyórát,

amelyet1970-benállítottakátelektro-
mosműködésűreaharangokkalegyütt.
1898-bankészítielFritzSchullerusazt

az olajfestményt, amely a déli oldalhajó 
keletifalánáll,ésszinténaz1543.de-
cember23-ikieskütábrázolja.
1914-benhatharangjábólháromki-

seb bet leszedtek és ágyúnak öntötték 
be.
Trianonelőttamagyarállamtámoga-

tásávalfelújításimunkálatokkezdődnek
a temp lomon, amelyek félbeszakadnak, 
majdcsakakadozvafolytatódnak.1923-
ban kiszélesítették az orgona-karzatot, 
1925-benbebiztosítottákaszentélybol-
tozatát,1936-banhelyettesítettékatám-
pillérekcsúcsait.1937-benvezettékbe
afűtést.Ekkoratemplompadlózatában
találttöbbmint300régisírérdekesebb
sír kö veit a tornyok alatti falakba építették 
be:MarcusFronius főlelkész (1713),
Andreas Rether városbíró (1707),
JohannFilstich rektor (1743)sírköve
stb. (többsírkőaTakácsok-bástyája
kőtárábakerültát),ésekkorkerültekaz
új tölgyfapadok is a temp lomba.
1933-banalapítottaViktorBicherich

or go nista a Fekete-templom Bach-kó-
rusát.
1969–1977között tovább restaurál-

táka templomdélioldalátésa tetőt,
1981–1984között pediga templom-
belsőt.Az1987ótatartómunkálatokat
csak nemrég fejezték be: helyreállították 
az északi és nyu gati oldalt, a tornyot, és 
igen, le sú rol ták a kormot is, tehát a Fe-
kete-templom már nem is annyira fekete.
Atemplombelsőislenyűgözőlátványt

nyújtsűrű,magasoszlopaival,gótikus
ablakaival.Azelőbbfelsoroltkincseken
kívülmegemlíthetjükmégaKánaime-
nyegzőtábrázolófestményt,HansEder
(1883–1955)brassói festőművét,az
1654-esévszámotviselődélizárókövet,
számtalan bras sói címerábrázolást, 
a szentély é sza ki falára helyezett XV. 
századi földvári oltár há rom táblaképét, 
a templom főpapjainakemléktábláját,
akeresztelőmedencétkörülvevő1716-
ban készült vasrácsot, a vi lág háború 
áldozatainakemléktábláját,a jelentős
középkorimiseruhaésklenódiumgyűj-
teményt, de kétségtelen, hogy a Fe ke-
te-templom legértékesebb kincse a több 
mint110darabbólállóanatóliai török
szőnyeggyűjtemény:alegkisebbisegy
au tó árát éri meg manapság. Itt található 
te hát a Törökországon kívüli Európa 
legnagyobb kézzel csomózott XVI–
XVIII.századiszőnyeggyűjteménye,az
„erdélyi sző nyegek”. Ez az elnevezés 
azért ragadt rá erre a bizonyos mintá-
zatúeredetianatóliaiimaszőnyegekre,
mertakereskedők,céhekésmagány-
személyekadományoztaszőnyegekitt
találhatók meg a legnagyobb számban.
Egymondaszerintanagy tűzvész

előttatemplombanegyolyanszőnyeg
isvolt,amelyetmagaPálapostolszőtt
volna, egy másik monda pedig arról 
árulkodik, hogy két testvér nem tudott 
megegyezni kié legyen az örökölt osz-
mán török szőnyeg, így hosszában
elfelezték azt.
Sajnostöbbszőnyegetisstallumme-

legítőkénthasználtakaXIX.században,
ígyezeketegyszerűenazülésméretére
szab ták.
Azépszőnyegekma isapadokat,

kar za tok homlokzatát díszítik, s hirdetik, 
hogyPergamon,Brusza,Kula,Melas,
Usák,Györdézszőnyegműhelyeinem-
csak Al lah, hanem a keresztény Isten 
dicsőségéreistudnakmelegetárasztani,
áhí ta tot ébreszteni, varázst kölcsönözni, 
hogy még nagyobbá tegyék a Fekete-
temp lomot, és ezáltal Brassót.

adolf meschendörfer szerint a fekete-templom nem egy vallás temploma, ha-
nem egy nemzet temploma. szász szimbólum. 

itt látható az inas szobra, amely egyesek szerint nem is a monda két változatát 
örökíti meg, hanem inkább a templomon kívül rekedt alvilág egyik ördögi alak-

ját, mint a gótikus vízköpők.
a szobor másolat. eredetije a templomban.
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H o g y a N  l e t t  B u N a  a N d -
r á s  o r o s z - c s á N g ó ?

Buna András (Csernátfalu, 1928. – Per
vo maisk, 1992. augusztus 19.) Hétfalu
Cser nátfaluban látta meg a napvilágot Bu
na András (Csernátfalu, 1901. augusztus 
25.– 1971. december 17.) és Péter Anna 
(Cser nátfalu, 1908. február 22. 1973. 
február5.)elsőszülöttgyermekeként,a
Há tul só utca 538 és 539 házszám alatt 
(maAdyEndreutca15és17számok).
ÓvodátésazI–VII.osztálytszülőfalujában
végezte,majdelszegődötthentesinasnak
Brassóba,egyszászhenteshezaHosszú
utcába.Jószívű,dolgos,barátságosvolt,
denemvoltbőbeszédű.Nagyonzavarta
az,hogyajobblábánegybelsőficammal
született,ésezértkülönlegescipőtkellett
hordjon.Apjátsegítetteaházimunkában,
agazdaságban.Apjaesőzéskoraház
előttipatakotazátjáróhídnáleldugta,és
ígyalezúdulóárrengeteghomokothozott,
amitazifjúfiúösszelapátolt.Eztafinom
homokotvagyeladták,vagyértékesítették
aházfeljavításában.Aszülőkkelsokatjár
tak Bukarestbe, hisz ott is volt rokonság. 
Ahétfalusi ifjúságnakvoltegyérdekes
szó ra kozása, vasárnaponként kimentek 
a bras sói vonatállomásra, és bámulták az 
érkezőésindulóvonatokat,integettekaz
uta soknak és ismerkedtek, akivel lehetett. 
Andrásiseztetteabarátaival.Anyainagy
apjaaHátulsóutca538számalattiházat
Andrásunokájára íratta.Szépenalakult
azélete,sajáthentesüzletérőlálmodozott,
családról,mindenről.

*
Sajnosközbeszólta II.világháború.

Andrásvégignézte,amintismerőseit,ro
ko nait, barátait a frontra viszik, és azt is 
átélte,hogynemmindenkijötthaza.Fo
gyottahétfalusicsángóság,pusztítottaz
a merikai bombázás, furcsa volt az orosz 
megszállás, fájdalmasaManiugárda
atrocitása,olyanvoltmindez,mintazapo
kalipszis.Andrásezenidőalatt isarégi
hentesüzletbendolgozott,ésahétfalusi
kis vonattal (csángóexpressz) ingázott, 
a mi áthaladt a régi brassói vonatállomáson 
is. 1945ben az orosz katonaság va gon
számraszállítottaahadifoglyokatésa
deportáltnémet lakosságotSzibériába.
Azegyikilyenvonatmegálltabrassóiál
lomáson,éssokhadifogolymegszökött.

Alétszámhiánymiattmegijedtazorosz
őrség,ésezértazállomásonálldogálókkö
zül,vagyahétfalusikisvonatravárókközült
annyitszedettössze,amennyihiányzott,
ígytöbbekközöttifj.BunaAndrástis,és
felpakoltaaSzibériábatartóvonatra.Óriási
voltadöbbenetalakosságkörében,hisz
senkisemmitnemtudott,csakazt,hogy
rengetegártatlanciviltűntel.

*
BunaAndrástSzibériábavitték,éskét

évalattállapítottákmeg,hogynemhadifo
goly,nemdeportált,dehazanemenged
ték.Pervomaisk(Május1.)városbakerült
kényszermunkára.Akétszülőgyerek
nélkülmaradt,szomorúságukleírhatatlan
volt. Végre az Isten megáldotta a má sodik 
gyerekkel, Istvánnal(Csernátfalu,1953.
május8.).Aszülőknemsokáraértesültek
arról,hogyAndrásfiúkél,ésvégrelev
eletiskaphattaktőle.Leírhatatlanvoltaz
öröm,kölcsönösenlevelezhettek.András
közbenmegnősült,feleségülvetteNadia
ukránnőt,gyereküknemszületett.András
előszöregyfélházatvásárolt,majdegy
egészet. András katonaraktárban dol go
zott,Nadiaszakácsnővoltakorházban.
Városukbanmég lakott egymagyar
család(Gyuri,acipész),azzal tartották
abarátságot,ésápoltákazanyanyelvet.
Andrásmagyar,románésorosznyelven
tökéletesenbeszéltésírt.Sokatlevelezett
acsernátfalusibarátjávalHajdúAndrással,
akiMoszkvábanvoltegyetemihallgató.
Itthonibarátainakisírogatott,ígyPeltán
István igazgatónak,Bálint Istvánfestő
művésznek,dealegtöbbetBálintÁrpád
szomszédjának.Leveleinéhaszokvá
nyosakvoltak,vonalasiskolafüzetlapjaira
írta,időjárássalkezdte,ésbővebbenírta
kertészkedésről,amikedvencidőtöltése
volt.Anagyapjátólörököltházbaszülei
albérletbefogadtákBinderArtúrcsaládját
(feleségeJolán, lányai:GrigercsikIlona
tanárnő,ésVlaicuHajnal),akiketÚzon
bóldeportáltak,államosítottákaközponti
lakásukatésüzleteiket.Amásikalbérlő
SzántóDezsőéscsaládjavolt(felesége
Margit, lányaManyi).SzántóDezsőa
csángóexpresszendolgozott,ővolta
poggyászvagonfelelőse.Szabadidejében

pedigszenvedélyes tekés.Feleségea
villanydíjatgyűjtötte.GrigercsikIstvána
tanárnőnkfia,gyerekkoribarátunkvolt,
édesapjaKolozsváron,majdTemesváron
voltegyetemitanár,Istvánapainagyszü
leihezPetrozsénybeszokottmennianyári
vakációkban.BinderArtúralapítottaHétfa
luban a Hangya Szövetkezetet, a mos ta  ni 
rendőrségépületében.Rövidideigittlakott
mégSerényGézacipészéscsaládja.

*
Végül 1964 karácsonyánAndrás

egyedülhazajöttlátogatóba,vonatabegör
dültBukarestbe,aholszülei,éstestvére,
megabukarestirokonságavárta(Szőcs
Árpád,SiposIlona,BunaSándor).Né
hánynapmúlvaérkezettCsernátfaluba.
Rokonság,barátikör,mindenpercaz
örökkévalóságünnepevolt,olyanvolt,
mintLázárfeltámadásaahalálból.András
úgydöntött,hogyfeleségévelvéglegha
zaköltözik.Eladtákazelsőházukat,abú
to ro kat és amit tudtak vonatra raktak, és 
1966őszénmegérkeztekCsernátfaluba.
And rás még mindig román állampolgár 
volt, ígyazállamiszerveknekikállást
is adtak. And rás raktáros lett a Precizia 
gyárban,NadiamegszakácsnőaPrecizia
Líceumétkezdéjén.Nadiasemagyarul,se
románulnemtanultmeg.Andrásnemjött
kiazapjával,többszörösvitákután1967
áp ri lisában visszamentek Oroszországba, 
Pervomaiskvárosába (Nicolaev tarto
mány),aholSzerglovautca57.számalatt
meg vásárolták a második házukat. András 
lekellettmondjonrománállampolgárságá
ról,ígylettorosz.Andrásfeleségenélkül
mindenmásodikévbenmeglátogattaszü
leit, egészen 1989ig. A román szocialista 
állam1973baneltulajdonította ifj.Buna
Andráscsernátfalusiházát (AdyEndre
utca15szám),mertatörvényolyanrossz
pillanatbanjelentmeg,amikorAndrásnem
tudotthazajönniésöccseIstvánkatona
volt,ígysemmiellenlépéstnemtudtakten
ni.ArákövetkezőévbenAndráshazajött,
és a csernátfalusi néptanács rubelben 
kifizetteaházellenértékét.Anéptanács
mégideköltöztetteMogoşescuBernardot.
Akert,ellenbenAndrástulajdonamaradt.
Hasonlóan veszítette el a szomszéd Papp 
családisamásodikházukat,ésetörvény
következményekéntahétfalusi csán
góság40%aveszítetteelazörökségük
egyikrészét.

*
BunaIstvánelőször1977.júniusésjú

liusábanlátogattamegaSzovjetunióban
élőAndrásbátyát,másodszorpedig1989.
júliusésaugusztusában.Utánaakapcso
lat elakadt. András 1992ben meghalt, 
Nadiameg2001ben.Házukatafelesége
örököseieladták,azújtulajdonoslebon
tottaésátalakította.Közben1991ben
megalakultUkrajna,ahovaPervomaisk
is tartozik. Istvánvégüla2008asésa
2009es kiutazásai során megtalálta azt 
atemetőt,ahováAndrásbátyáttemették,
a sírt még nem tudta beazonosítani, de a 
kereséstfolytatja.Reméljük,hogyavég
telenukrántengerben,nemsokáraegy
kopjafasziget fogjaőrizniegyhétfalusi
csángóörökálmát.

Nadia és ifj. BuNa aNdrás, 1958, pervomaisk

AGeorgeMoroianuKözépiskola18di
ákja(IV.,V.,VI.osztályostanulók)április
3–6közöttKisújszállásra látogatott.Az
ottaniélményekrőlszámolbekétdiáklány.
Kisújszállásvoltacélpont,melyváros

körülbelülakkora,mintNégyfalu.Atest
vériskolánktanáraiésdiákjaimárnagyon
vártakbennünketaKossuthLajosÁltalá
nosIskolaelőtt.Mindenkisújifogadottegy
négyfalusit.Lánylányt,fiúfiút.Perszevol
takkivételekis.Mindennaprakülönleges
prog ramok voltak szervezve számunkra, 
senkisemunatkozott.VoltunkaKumánia
Gyógyfürdőn,DebrecenvárosábanaFó
rumbanésaHortobágyon.Számunkra
ezmindkülönlegesvolt.Belekóstoltunka
magyarországiízvilágbais.Felejthetetlen
maradtacsaládokkedvessége.Miisszí
vesenvárjukőketjövőre!

Tóth Rebeka, VI. C.
Akisújszállási kirándulástmindenki

nagyonvárta.Reggelhétkorindultunk.Út
közbenmeglátogattukatordaisóbányát,
amigyönyörűvolt.AmikorMagyarországra
értünk,nagyonmegörvendtünk.Aziskola
előttvártakagyerekek,akikszállástbiz
tosítottaknekünk.Egyesekközülünk
mártudtákkikfogjákfogadniőket.Végül
mindenkimegtalálta társát.Ezutánha
zamentünkagyerekekhez.Azacsalád,
akiengemfogadott,nagyonkedvesvolt,
szépvoltaházukesfinomételeketettem
ott.Másnapmi,azerdélyiek,elmentünk
vá rost látogatni és az uszodába, amíg a 
magyarországiakiskolábanvoltak.Ebédre
visszamentünkacsaládhoz,majdasuli
bankosárlabdáztunk,illetveafiúkfociztak.
Ezekafárasztótevékenységek,játékok
közbenkézművesműhelyiszajlott.Ké
sőbb,ott,aziskolaudvaránlángostettünk.
MásnapDebrecenbekirándultunk.Ott

várostnéztünk,ahíresDebreceniKollé
giumot,melymúzeumábanbemutatták
milyenvolt régenaz iskola,a tanítás.
ElmentünkaFórumba,azóriásplázába,
a hol mindenki vásárolhatott bármit. A ki
rándulásutánbulitszerveztünk.
Estekoránelaludtunk,mivelmásnap

márhazakellettmenni.Reggelmindenki
szomorúanbúcsúzottafogadócsaládtól.
Erövididőalattnagyonmegszerettükaz
ottanigyerekeketéssokújbarátratettünk
szert.Ezaháromnap,amitotttöltöttünk,
szá momra csodálatos és emlékezetes 
ma rad.
KöszönjükszépenGáborKingaaligaz

gatónőnekésFeketeMagdatanárnőneka
szervezést,valamintaNégyfalusiPolgár
mesteri Hivatalnak – Géczi Gellért al pol
gármesterúrnak–azanyagitámogatást.

Kerezsi Réka – Erzsébet, VI. C.

diáKsaroK

élMéNyeK Kis-
újszállásról
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Támogassa jövedelemadója 
2%-ával a HMMT-t!

A 2013-as jö vedelem után be fizetett 
adó alapján ki töl tött űrlapokat má jus 26-
ig lehet be nyúj tani a helyi adó hi va tal hoz.

A HMMT adatai:
Asociaţia Culturală Maghiară 

din cele şapte sate
CUI: 14314771

Cont bancar IBAN: 
RO70BRDE080SV05848600800

Köszönjük támogatásukat!
A tavalyi támogatást a Zajzoni Rab 

István Középiskola két gyerek-tánccso-
portjának működtetésére fordítottuk.  

Szombaton (április 26-án) tartjuk a 
X. hétfalusi magyar 
népmese maratont. 

Szeretettel várunk mindenkit, aki 
szereti népmeséinket. 

Az esemény a néprajzi múzeum 
türkösi épületében reggel 9 órakor 

kezdődik.

Volt egy királynak egy igen-igen gyö-
nyörűszép felesége,deolyanbüszke
volt, hogy nem bírt magával. Mindegyre 
kértea férjét,hogyeresszeki,hogya
hintóban pa cérozza ki magát. Hogy 
nem volt ma ra dása, az ura beleegyezett. 
Befogatott kocsisával négyparipáta
hintóba, majd el indultak. Viszi, viszi, viszi 
s egyszercsak hát ranéz, hát a királyné 
seholsincs.Mitévőlegyen,keresinap-
nyugtáig, akkor ha za megy és elmondja 
a királynak, hogy mi tör tént vele, hogy a 
királyné sehol nincs.
Töprengakirály,hogymitévőlegyen,

hol keressea feleségét.Aholddal,a
nappal és a széllel volt komás a király. a 
holdhozmegyelőször.
–Temindenfelésütsz,nemláttadva

lamerreafeleségemet?
Elmegy a naphoz, kérdezi azt is, de 

az isazt felelte,hogyseholsemlátta.
Ezutánaszélhezmentelérdeklődni.
–Láttamafeketevárosban–válaszol-

ta a szél –, az ördög elrabolta, mert 
büszkevolt,smostfeleségülmagánál
tartja.
Nodeőmostmihezkezdjen?Úgy

gon dol ta, hogy bocskort köt, elmegy, s 
addig jár,amígmegkeríti a feleségét.
Elmegy me gint a komájához. Ennek volt 
egy nyolc lá bú lova, azzal indult, hogy a 
feleségéthazahozza.

Mikor odaér, hát éppen a vízen találja 
afeleségétésfelültetihátulanyolclábú
lóra. Ám az ördög monyosa dobogni 
kezd. Ki megy az ördög.

– Miért dobogsz, hisz te nem szoktál 
dobogni?

– Hogyne dobognék, mikor viszik az 
asszo nyomat.
–Kiviszi?
– Az ura.
–Vaneannyiidőm,hogymegegyek

egy sütet kenyeret és megigyak egy 
vidërbort?
–Van–feleliamonyosa.
Ezutánkihozzaamonyosátésfelülrá.
– Hogy menjünk, mint a szél vagy mint 

agondolat?
– Csak mint a szél – mondja a monyas.
Egy perc alatt utolérik a királyt. Az 

ördög le kapja a lóról a királynét és 
hazaviszi.
Nomostakirálymitévőlegyen?Gon

dolta,hogyelmegyanaphoz,tőlekérjen
ta nácsot.

– Van nekem egy tizenhat lábú lovam 
– mondja a nap – ha a nyolclábúval nem 
hozhattad el, ezzel elhozod.

Elmegy elkéri a tizenhatlábú lovat és 
útnakindul.Akkorisavízentaláljaafe
hér népet s hátul ülteti megint s indulnak. 
Újradörgetnikezdazördögmonyosa.
– I,fikom teringette,miértdörgetsz,

mikoreznekednemszokásod?
– Hogy ne dörgetnék, mikor viszik az 

asszonyomat?
–Kiviszi?
– Az ura.
–Vanannyiidőm,hogymegegyekkét

sü tet kenyeret, megigyak két vidër bort s 
elpipáljakkétpipadohányt?

Megette a kenyeret, megitta a bort, 
el pi pálta a dohányt abból a vékás 
pipájából, majd kihozza a monyasát és 
felülrá.

– Hogy menjünk, mint a szél, vagy 
mintagondolat?
–Csakmintaszél–feleliamonyas.
Ismét utolérték a királyt, az ördög egy-

sze  riben lekapta a királynét a lovukról és 
jól el is náspágolta.

–Talán azt gondolja, hogy elrabolhat 
té ged, amíg az én monyasomnak a csit-
kójátelnemszolgálja?
Azasszonymegvervehevertaföldön

s úgy elalélva hallgatta ezeket. Meg ü-
zentea férjének,hogyne is fáradjon,
amígnemteljesítiafeltételt.Aférjenem
ispróbálkozott,hanemfelkészült,hogy
szol gál ni menjen. Egy karóhélyt vett ma-
gá hoz, s miközben ment, ment az úton, 
bi zony megszonnyult s lehajolt a vízhez, 
hogyigyék.Egyhalacskaodafickándo
zott,ésőkikaptaavízből.

– Ne ölj meg barátom, s akkor jótett he-
lyébe jót várhatsz – mondja a halacska.
Ővisszabocsátottaavízbeahalac-

skátsazzalfolytattaútját.Amintment,
hát meg lát egy helyt egy madarat. Bi-
zonyhëzzaakarlőni,deezmegszólal:
–Nelőjmegbarátom,sígyjótetthe

lyé be jót várhatsz.
Tovább megy, s amint megy, találkozik 

négy paripa vonta hintóval az úton.
–Hovámész?– kérdik.
– Én szolgálni megyek.
–Hahozzámszegődsz,csakannyi

dolgodlesz,hogymegőrizdakancámat
két csikóval.

No megegyeznek, hogy a szolgálatért 
egycsikó jár.Akkorolyan idők jártak,
hogyháromnapbólálltegyesztendő.

– No jól van – mondja az uraság – 
menj csak haza, én is megyek mindjárt, 
s mi helyt hazaérek, kiosztom a dolgot 
neked.

Elmagyarázta. Hogy hová s merre men jen.
Másnap kivirradnak az uraság a 

kancát a két csitkóval elébe adja.
–Ezekettereldelsőrizdőket,hogy

semmi baj ne érje őket.Ha sikerül
neked, ak kor ügyes ember vagy.

Igenám, csakhogy az a kanca táltos 
volt, és a gazdája azt parancsolta neki, 
hogy bújjon el, hogy az ember utol ne 
érje.
Búfejjelkiishajtjaakancátacsit

kókkal.Aznaplettegykevéseső,eső
után pe dig kisütött a nap, amire az álom 
meg üti és elszunnyad. Ezalatt a kanca a 
csitkóvaleltűnt.Elegetkereste,miután
felébredt,desuhuttsemtalálta.Búsul
és jajgateleget,mitévő legyen,hogy
menjenhaza,mileszvele.Amintfelalá
járt bú já ban, egy patak mellett megy 
el, s egy sze ribe eszébe jut a halacska 
ígérete.Megszólítjaahalacska:
–Mibajodvanbarátom?
– Rámbízták a kancát a csitkóival 

súgyeltűntek,hogysehol,desehol
nem ta lá lom. Hát most hogy menjek 
énhaza?

– Ne búsúly emmiatt, hanem menj el 
er re s erre az utcaszegletre s ott várd be 
őket,mertodafordulnak.Denemasaját
bőrükbenvannak,hanemelváltozva.

–Húzdbeakantártafejükbesmondd:
Fëkumájfoszt!

Erre olyanok lesznek, mint voltak.
Őúgyistett.Elmentoda,leültakőre

s mind járt hamarjába-egyszeribe ott 
voltak.Akkorakantártbecsapjaa fe-
jükbesmondja:Fëkumájfoszt!Mirea
lovakolyanoklettek,mintannakelőtte.
Akkorhazavitteőket,sagazdájaelc-
sodálkozott. 

– Ügyes szolga vagy te, hogy így meg-
őriztedalovakat!

Megverte jól a kancát, amiért nem 
tudottelbújnielőle.Pedigakancaelbújt,
csakhogyennekisvoltsegítőtársa,a
hal.

Másnap megint elküldte, hogy le-
geltessealovakataszegődésszerint.
Ekkorisesőlett,esőutánszépnapfény
s ő elaludt. Felébredvén ismét nem
találtaalovakat,ellettel.Őismétfelalá
jár,futkoserrearra,deseholnincsenek,
nem találja sohutt. Megy egy berkesen 
keresztül, lát egy ma da rat, eszébe jut, 
mitígértazőmadara.Hátazéppenaz
őmadara.
–Mibajodbarátom?–kérdi.
– Né, nem kapom a lovakat. Kiküldtek, 

hogyőrizzemselbújtak.
– Menj el a városnak erre s erre az ut-

caszegletére.Őkkerülnek,deteottvárd
megőket.Mikorjönnek,csapdakantárt
afejükbesmondd:Fëkumájfoszt!Erre
őkmegintolyanoklesznek,mintvoltak.
Ígytett,akantártbecsaptaafejükbe

s o lyanok lettek, mint voltak. Avval 
hazavitteőket,sagazdájukmégjobban
megverte a kancát, amiért nem bújtak el 
jobbanelőle.
Harmadiknapmegintkiküldiőketa

gazda.Útközbenmegszólalacsitkó:
– Én úgy látom, hogy én a tied s te 

azenyém: egymáshoz illünk.Mi el-
megyünk, de ma olyant kerülünk, hogy te 
elúnsz még várni is minket. Hanem menj 
el me gint ide s ide, ennek az utcának a 
szeg le tére, s ott várj meg, míg jövünk. 
Én olyan rossz leszek, hogy a világon 
amelyik a leg rosszabb állat, az se rossz-
abbmintén.Hanemtenetörődjazzal,
hanem vá lasszál engemet mégis. A gaz-
dám ígér majd neked egy véka pénzt, 
kettőt,sőtegyhektótis.Mondanifogja,
hogy azt a rosszat szégyenlettemben 
semadnámneked,amilyenhűséges
szolga voltál, ennyi pénzt adok inkább. 
Detenefogaddel,csakengemet,sa
fülemnélfogvacipeljakapunkívül.

Kihajtja harmadnap is a lovakat, a 
kancátacsitkóival.Ismétesőlesz,eső
utánerősnapsütés, deőmindezzel
semmit sem törődött.Elmentodaaz
utca szögletére, a hová a csitkó mondta, 
bevártaőketshazavitte.Otthonagaz-
dájakérdezte:

– Nohát, mit adjak neked, amiért ilyen 
hűségesszolgámvoltál?

– Nekem nem kell semmi ëgyeb, csak 
ez a rongyos csitkó.

– Én azt szégyenletemben sem ad-
námneked,mertilyenhűségesszolgám
voltál. A dok egy véka pénzt.

– Nekem nem kell.    
–Adokkettőt.Adokegyhektóval.
– Nekem nem kell.

Látta,hogynemtudkitérnielőle.
– No nem bánom, adom a csitkót.
Meg kapta a csitkót, s ahogy lehetett, 

de rékból s mindenképpen kicipelte a ka-
punkívül.Akkorolyanlettbelőle,hogy
egy csepp is megállott volna rajta, mint 
a tün dér, olyan paripa lett. Elbúcsúzott a 
gazdájátólsfelültacsitkóra.

– Hogy menjünk, mint a szél vagy mint 
agondolat?–kérdiacsitkó.

– Csak mint a szél – volt a válasz.
Azzalátpörgettea fejénagazdáját

a csit kó.
–Háteztmiérttetted?
– Azért mert anyámat egyszer meg-

ver ték miattad.
Megintfelült.
– Hogy menjünk, mint a szél vagy mint 

agondolat?
– Csak mint a szél.
Avvalmegintátalvetetteafején.
–Miérttettedezt?
– Azért, mert anyámat kétszer meg ver ték 

miattad.Üljfel,merttöbbénemvetlekle.
Felült s eljött haza, a hazájába. Fel ké-

szül tek, hogy no most menjenek már a 
ki rályné után. Utánamentek s megint a 
csor gónál találták a királynét, megint kint 
volt.Akirálymostishátulültetifelalóra,
azzalkérdeziakismonyasát:

– Hogy menjünk, mint a szél vagy mint 
agondolat?
–Mintagondolat!
Dörgetnikezdazördögmonyasa.Ki

megy, káromkodik az ördög. 
– I,fikom teringette,miértdörgetsz,

hisznemszokásod!
– Hogyne dörgetnék, mikor viszik az 

asszonyomat.
–Kiviszi?
– Az ura.
–Vanannyi időm,hogymegegyek

há rom süte kenyeret, s elpipáljak három 
pipadohányt?

– Egy perc sincsen vesztegetni való – 
mond ja a monyasa.

Avval kivezette a monyasát.
– Hogy menjünk, mint a szél vagy mint 

agondolat?
– Mint a gondolat.
Azzal felült rásmennek.Sarkallja,

sar kall ja a sarkantyúval, addig sarkalja, 
míg a két sarkantyú már összeér, mégse 
tud ják beérni. Ekkor azt meríti a monyas 
az öccsének, hogy csendesedjék, ne 
se be sed jék. Az annyira lelassult, hogy 
mikor meg közelítették, az ördög a 
királyné után nyúl hatott, hogy elkapja a 
lóról. Akkor az ör dög monyasa kiugrott 
azördögalól. Ígyakirálya feleségét
és mind a két monyasát el nyerte. Az 
ördögöt otthagyták az úton. 

(Bálint Mihály István, Tatrang)


