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Kovács Lehel István

Monda és valóság a
Fekete-templomban
Fekete-templom, Nagytemplom,
Cathedrális Nagytemplom, Brassói
bazilika, Schwarze Kirche, Pfarrkirche, Marienkirche, Basilica Coro
nensis, Biserica Neagră. Brassó jelképe. A város gazdagsága, lakóinak
nagyravágyása, egyházi és politikai
érdekek tették a „legek” templomává.
Ismerkedjünk meg nemcsak történetével, de mondáival is.
*
Alig pirkadt. A sűrű, szürkésfehér
fellegek mélyen ülték meg a völgyeket, s szálló párájuk mondákat szőtt
a szoros fölé. A Csaplya-tető, az Istók-gödre, de a Bánya-bérc is ködbe
burkolózott, s az aprón szemerkélő,
velőig ható esőt hatalmas kerekek
dübörgése törte meg. Kemény, fekete,
felhőpárát fúvó lovak feszültek neki a
míves hámoknak, s a lószerszámok
pattanásig ajzottan vontatták a nehéz
terűt. Fekete sörények lobbantak az
esőben, s a hajnal csendjét velőtrázó
nyerítések feszegették: súlyos paták
csapódtak szikrázva az út kövéhez.
Az erős vasazatú, hatalmas csángó
szekerek faragott homokkő tömböket
szállítottak a Felső-Száraz-Tömös völgyéből, s már dél is elmúlhatott, mikor
12 mérföld megtétele után, Corona
főterén, marcona emelőkkel megkezd
ték lerakni a számozott köveket. Mint
két seb a homokkő elülső és hátulsó
oldallapjának közepén, tátongtak az
apró lyukak, a kapcsos vasmarkok
örökre megmaradó nyomai, amint a
követ felemelve helyére illesztették
a falba, pontosan oda, ahová az
építész már kifejtésekor a számozás
alapján szánta. Száz évig épült Isten
dicsőségére Brassó szívében a Nagy
templom…
*
Thomas Sander plébános, aki
1377–1419 között szolgált Brassóban, egy hatalm as templomról
álmodott Corona központjába, a
régi, kisebb templom helyére. Kez
deményezése hamar követőkre
talált, s tekintettel arra, hogy a gazdasági élet virágzott Brassóban, a
város kereskedelme rendkívül fejlett
volt, valamint arra, hogy törekvései
egybeestek Magyarország azon politikájával, hogy egy hatalmas méretű
katolikus templommal akartak hatást
gyakorolni az ország legdélkeletibb
kapuján belépő idegenekre, s megnyerni őket a nyugati kereszténység
számára, az álom hamar megvaló-

sulni látszott: 1383-ban elkezdődött
a Szűz Máriának szentelt Nagy
templom építése.
1384-ben Kaplai Demeter esztergomi érsek, 1399-ben pedig IX. Bonifác pápa adta ki a templomépítéshez
az első búcsúleveleket.
A templom alaprajza minden való
színűség szerint a nürnbergi dómét
követte volna, de az 1421-es török
pusztítás miatt egyszerűsítettek a
terven, s habár nevében a történelem
során a „bazilika” és a „katedrális”
szó is szerepelt, a Fekete-temp
lom soha nem volt székesegyház,
püspöki székhely, és elrendezését
tekintve sem bazilika, hanem egy
89 m hosszú, 25–37 m széles csarnoktemplom, amelynek szentélye
31 m, templomhajója 42 m hosszú.
Ha ezekhez a méretekhez hozzá
vesszük a 21 m-es falmagasságot,
a 42 m-es tetőormot és a 65,5 m
magas tornyot, a korabeli Magyarország, de a mostani Románia legnagyobb kultikus épületét kapjuk, sőt a
bécsi Stephansdom és az isztambuli
Hagia Sophia között a legnagyobb
középkori szakrális helyet.
Sokan úgy tartják, hogy a gótika
határa Európa határát jelenti, ez
alapján itt, a Kárpát-kanyarban, a
Fekete-templomnál ér véget Európa.
A háromhajós templom építését
Hunyadi János is támogatta 1444ben, így a szószékkel szemben lévő
pilléren ma is a Hunyadiak hollós
címere látható.
1477-ben Mátyás király támogatásával festik meg a déli kapu előcsarnokában az Angyali üdvözletet
ábrázoló szekkót. A gyermek Jézust
karjaiba tartó Máriát a kerékkel és
karddal ábrázolt Alexandriai Szent
Katalin, és a kezében templomtor
nyot tartó Szent Borbála veszik körül.
A falfestmény bal alsó sarkában Hunyadi Mátyás, a jobb alsó sarkában
pedig felesége, Aragóniai Beatrix
címerei láthatók. Ezzel függ össze
a déli előtér egyik ajtószárnyának
„Anno 1477”-es felirata.
Különben Mátyás király maga is
megcsodálhatta a templom építését,
1467-ben, a moldvai hadjárat idején
Brassóban pihent meg, a Kapu utca
38. szám alatt szállt meg. A szájhagyomány úgy tartja, hogy szokásához híven először álruhában tért be
egy Kapu utcai fogadóba, majd mi
után végighallgatta, hogy egy páran

Brassó főtere a Fekete-templommal

szidták a hatalomvágyó királyt, de
sokan inkább dicsőítették igazságszeretetét, megebédelt, a tányér alá
egy forintot s egy cetlit csúsztatott
és elment. Nagyon meglepődött a
fogadósné, amikor elolvasta a tányér
alatti írást: „Itt járt Mátyás király és
megevett hat tojást!”, ez ösztönözte
arra, hogy a fogadó egyik fülkéjébe
egy koronát tetessen.
A templom építése sem mentes
mondáktól. A hajó egyik északi támpillérének tetején egy kihajoló gyerek
szobra látható. Azt mondják, hogy
az egyik fiatal inas igencsak kiváló
tudásról tett tanúságot a templom
építésekor. A legnehezebb felada
tokat is meg tudta oldani, messziről
látszott, hogy túltesz mesterén. Az
irigy mester nem tűrhette ezt és egyik
este, amikor már senki sem tartózkodott az építkezésnél, felküldte
inasát a fal tetejére, hogy függőónnal
ellenőrizze annak egyenességét. Az
inas nem sejtve, hogy irigy tanítója
mögéje lopakodott, kihajolt leengedni
az ónt, s a mester lökésétől lezuhan
va lelte halálát. Megbánva tettét, a
mester úgy próbálta lelkiismeretét
megnyugtatni, hogy a támpillérre
faragta a kihajoló tanítvány szobrát.
Egyes művészettörténészek szerint
a templom összes támpillérének
tetejét egykor szobrok díszíthették:
oroszlánok, szirének, ördögök, a
profán, templomon kívüli rekedt alvilág ikonografikus alakjai, csak ezek
annyira megrongálódtak, hogy nem
lehetett rekonstruálni, maradt csak
az ifjú tanítvány szobra. Különben
kívülről a templom minden második
pillérét szobor díszíti: Keresztelő
Szent János, Szent Mihály arkan
gyal, Szent Jakab apostol, Szent
Miklós, Szent Katalin, Thomas Sander plébános, Lukács evangélista,
Pál apostol, Krisztus mint Salvator

Mundi, Szent Péter és az egykori
védőszent, a Főtérre néző Szűz Mária, lába alatt Brassó első címerével.
A szobrok ma másolatban láthatók,
az eredetieket a templomban őrzik.
A templom külsejét hat – többnyire kassai hatás alatt igen szépen
kidolgozott – díszkapu teszi különlegessé: Főkapu, Gyónás-kapu, Déli
kapu, Menyegző-kapu, Aranykapu,
Áldozati kapu. Érdekes a kintről
nyíló kis gótikus ajtó is, amely az or
gonakarzatra és a toronyba vezető
csigalépcsőre nyílik.
A Gyónás-kapu kövein, kétoldalt
vágások láthatók, a monda szerint
azért, mert hadba indulás előtt itt
léptek ki gyónás után a templomból
a harcosok, és kardjaikat – mintegy
megszentelve – végighúzták ezeken
a köveken.
A templom nyugati oldalára tervezett
két toronyból csak a déli készült el, ezt
1514-ben szentelték fel, ekkor egy toronyórát is emlegetnek, 1499-ben pedig
egy orgonát is.
1526. augusztus 20-án, egy nagy
felhőszakadás után a bolgárszegi
halastó kiöntött, s a nagy árvíz sok
mindent tönkretett. Azt mesélik,
akkora víz volt, hogy a Nagytemplomban halat lehetett fogni.
1529 októberében, a Szapolyai-párti Petru Rareş támadásától
tartva Lukas Hirscher városbíró
leszedette a templom fed elét.
1532–1538 között több földrengés
is megrázta Brassót, ekkor a szentéjt
egy újabb bolthajtással látták el, a
tetőt pedig újjáépítették.
1542-ben, Johannes Honterus
(1498–1549) hatására a brassóiak
evangélikus hitre tértek át. 1542
októberében tartották meg a Szűz
Mária templomban az első erdélyi
német nyelvű evangélikus istentisz
teletet.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
1544-ben, Luther személyes ajánlására Johannes Honterust választották
Brassó lelkészévé.
A monda szerint a Fekete utcában,
tímár édesapától született későbbi
híres humanista és reformátor eredeti
neve Graß volt, s gyerekkorában midőn
egyszer otthonról elszökve a Vidombák
patakjára ment fürödni, egy örvény elsodorta, s csak egy bodzabokor lehajló
ágába kapaszkodva tudott megmenekülni a fulladásos halálból. A szászul
Honternek nevezett bokor tiszteletére
vette fel később a latinos Honterus nevet.
Az evangélikus puritanizmus követel
ményei szerint távolították el a templomból a képeket, szobrokat és a katolikus
misék, szertartások helyszínéül szolgáló
22 mellékoltárt.
A szentély északi falán vezette feltehe
tően Martin Oltard (1546–1591), a brassói
gimnázium rektora, a latin nyelvű Brassói
falikrónikát (Kronstädter Wandchronik,
Breve Chronicon Daciae, Dacia rövid
krónikája), amely az 1143-tól 1571-ig
terjedő időszak eseményeit beszéli el,
különös tekintettel a törökellenes harcokra, a nikápolyi csatától (1396) Szigetvár
ostromáig (1566).
Az 1602–1603-as nagy pestisjárvány
idején több száz halottat temettek el a
templomban.
1653–1656 között a mellékhajók kar
zatára vezető lépcsőket renoválták és
két hatalmas külső támpillért építettek a
diadalív megerősítésére.
Kétségtelen, hogy a középkori Brassó
legnagyobb tragédiája az 1689. április
21-én, a kortársak által a császári katonaság gyújtogatásának tulajdonított
nagy tűzvész, amelyben nemcsak a
Nagytemplom, de az egész Belváros is
leégett. Kormos, leégett falai miatt ekkor
ragadt a templomra a Fekete-templom
elnevezés, egyediként, kuriózumként a
világon oly sok Fehér templom elnevezés mellett.
A monda szerint a déli kapu Madonnája ekkor öltötte magára az eredeti kék
helyett a most is látható fekete palástot.
Fekete Madonnaként (Schwarze Madonna) gyászolta szeretett templomát
és városát.
Úgy tartják, hogy a tűzvészben a nagy
harang megolvadt, lecsepegett és úgy
rakódott rá az alatta levő boltozatra, hogy
egy új, bronz boltozatot alkotott.
A nagy tűzvészben minden megsem
misült, egyedül az 1472-ből származó
bronz keresztelőmedencét és a sekres
tyében lévő templomkincset kímélték
meg a lángok. A templom újjáépítése,
akárcsak az építése, közel száz évig
tartott.
1690-ben Heinrich Lampe hildesheimi
harangöntő újraöntötte a templom nagy
harangját. Kereken 6000 kg súlyával ma
is az ország legnagyobb mozgatható ha
rangja, nem csoda, hogy 1849. június 10én Kézdivásárhelyre akarták vinni, hogy
ágyúnak beöntsék, de egy leleményes,
Haupt nevű szász ácsmester megakadá
lyozta, mondván, hogy az egész tornyot
le kell bontani, ahhoz, hogy a harangot
eltávolítsák. A templom nagyharangja
egy anekdotát is ihletett, a történet szerint
két székely atyafi meghatódva bámulta a
hatalmas harangot, majd az egyik meg
kérdezte, hogy lehetett oda felszerelni.
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Adolf Meschendörfer szerint a Fekete-templom nem egy vallás temploma, hanem 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 alakját, mint a gótikus vízköpők.
A szobor másolat. Eredetije a templomban.
A másik egyből megkapta a megoldást,
mondva, hogy még csengettyű korában
vitték fel a toronyba.
Habár 1691-ben már megtartották az
első istentiszteletet, a 20 m magas mai
impozáns tetőzet csak 1694-re készült
el. 1696-ban új szószéket (a Laurenz
Bömches mészáros adományozta festett szószék talapzatán Mózes áll a tíz
parancsolatot tartalmazó kőtáblákkal),
1700-ban padokat kapott a templom,
1710–1714 között pedig megépítették
az oldalhajók karzatait az inasok és
segédek számára. A templomot eredeti,
késő-gótikus stílusba építették vissza,
igyekezve minél jobban elhatárolódni
az akkor Bécsb en divatos barokk
stílustól.
1696-tól kezdődően az 1700-as évek
második feléig minden brassói céh elké
szíti stallumát. A két mellékhajóban lévő
21 stallum gazdag barokk faragással
van díszítve, igen szép festményei többnyire a céh címerét ábrázolják, de népi
motívumok is fellelhetők. Különösen
díszes az asztalosok stalluma.
1715 körül készült el a szabólegények
padjai előtt található két festett táblakép,
amely a tíz erkölcsi erényt ábrázolja:
szeretet, öröm, béke, türelem, kegyesség, jámborság, szelídség, hit, mérték
letesség, önmegtagadás, lelki tisztaság.
1729-ben elkezdték építeni a szentély
oszlopait. Az 1738-as földrengésben a
templom ismét megsérült. 1762 és 1772
közt danzigi mesterek építették újjá,
ekkor készült mai boltozata is Stephan
Closius orvos, városi tanácsos szerve
zésében és irányításával.
1791-ből való a 250 kg-os kis harang.
A templom újjáépítésekor keletkezett
a tanítvány mondájának második vál
tozata, amely szerint az egyik ácsot
kisfia látogatta meg munka közben, s
a csintalan gyermek annyira kihajolt a
falról, hogy leesett és szörnyethalt. Az
általános, nagy építéseknél „kijáró” em

beráldozatot megörökítő monda szerint,
a bánatos apa elkészítette a kihajoló
gyerekét ábrázoló szobrot, és ez látható
ma is templom egyik támpillérén.
1836–1839 között készítette el a
berlini Buchholz cég a Fekete-templom
nagy büszkeségét, a 3993 sípból álló
orgonát. A 4 kézi billentyűsorral, pedállal,
76 regiszterrel ellátott orgona az ország
legnagyobb mechanikus orgonája és az
egyetlen eredeti állapotban megmaradt
Buchholz-orgona. Nem csoda, hogy
amikor csak lehet, orgonakoncerteket
szerveznek a Fekete-templomban, és
a padsorokat is úgy képezték ki, hogy
a padtámlák előre és hátra hajlíthatóak:
istentiszteletkor az oltár felé néznek,
koncertekkor pedig az orgonára.
1839-ből származik az 1000 kg súlyú
közepes harang.
A templom stílusához igazodó főoltárt 1865-ban, Peter Bartesch városi
főépítész tervei alapján készítette el a
bécsi Franz Schönthaler cég. A középső
oltárkép – a Hegyi beszéd – Friedrich
Martersteig weimari festő műve. Az
oltárkép két oldalán levő mélyedésben
a négy evangélista szobra látható, fent
Péter és Pál apostolok. A predella domborművén a brassói tanácsurak 1543.
december 23-án felesküsznek Honterus
Reformációs könyvére. Az oltár bal oldali
oszlopa előtti Honterus-emlékkő azon a
helyen áll, ahová a reformátort temették.
Az oltár mögé van befalazva Thomas
Sandernak, a templomot alapító plébánosnak a sírköve.
Ekkor készült el a karzatra vezető két
csigalépcső is.
1858-ban szerelték fel a toronyórát,
amelyet 1970-ben állítottak át elektromos működésűre a harangokkal együtt.
1898-ban készíti el Fritz Schullerus azt
az olajfestményt, amely a déli oldalhajó
keleti falán áll, és szintén az 1543. de
cember 23-iki esküt ábrázolja.
1914-ben hat harangjából három ki

sebbet leszedtek és ágyúnak öntötték
be.
Trianon előtt a magyar állam támoga
tásával felújítási munkálatok kezdődnek
a templomon, amelyek félbeszakadnak,
majd csak akadozva folytatódnak. 1923ban kiszélesítették az orgona-karzatot,
1925-ben bebiztosították a szentély bol
tozatát, 1936-ban helyettesítették a tám
pillérek csúcsait. 1937-ben vezették be
a fűtést. Ekkor a templom padlózatában
talált több mint 300 régi sír érdekesebb
sírköveit a tornyok alatti falakba építették
be: Marcus Fronius főlelkész (1713),
Andreas Rether városbíró (1707),
Johann Filstich rektor (1743) sírköve
stb. (több sírkő a Takácsok-bástyája
kőtárába került át), és ekkor kerültek az
új tölgyfapadok is a templomba.
1933-ban alapította Viktor Bicherich
orgonista a Fekete-templom Bach-kórusát.
1969–1977 között tovább restaurálták a templom déli oldalát és a tetőt,
1981–1984 között pedig a templombelsőt. Az 1987 óta tartó munkálatokat
csak nemrég fejezték be: helyreállították
az északi és nyugati oldalt, a tornyot, és
igen, lesúrolták a kormot is, tehát a Fekete-templom már nem is annyira fekete.
A templombelső is lenyűgöző látványt
nyújt sűrű, magas oszlopaival, gótikus
ablakaival. Az előbb felsorolt kincseken
kívül megemlíthetjük még a Kánai menyegzőt ábrázoló festményt, Hans Eder
(1883–1955) brassói festő művét, az
1654-es évszámot viselő déli zárókövet,
számtalan brassói címerábrázolást,
a szentély északi falára helyezett XV.
századi földvári oltár három táblaképét,
a templom főpapjainak emléktábláját,
a keresztelőmedencét körülvevő 1716ban készült vasrácsot, a világháború
áldozatainak emléktábláját, a jelentős
középkori miseruha és klenódium gyűj
teményt, de kétségtelen, hogy a Feke
te-templom legértékesebb kincse a több
mint 110 darabból álló anatóliai török
szőnyeggyűjtemény: a legkisebb is egy
autó árát éri meg manapság. Itt található
tehát a Törökországon kívüli Európa
legnagyobb kézzel csomózott XVI–
XVIII. századi szőnyeggyűjteménye, az
„erdélyi szőnyegek”. Ez az elnevezés
azért ragadt rá erre a bizonyos mintázatú eredeti anatóliai imaszőnyegekre,
mert a kereskedők, céhek és magányszemélyek adományozta szőnyegek itt
találhatók meg a legnagyobb számban.
Egy monda szerint a nagy tűzvész
előtt a templomban egy olyan szőnyeg
is volt, amelyet maga Pál apostol szőtt
volna, egy másik monda pedig arról
árulkodik, hogy két testvér nem tudott
megegyezni kié legyen az örökölt oszmán török szőnyeg, így hosszában
elfelezték azt.
Sajnos több szőnyeget is stallumme
legítőként használtak a XIX. században,
így ezeket egyszerűen az ülés méretére
szabták.
Az ép szőnyegek ma is a padokat,
karzatok homlokzatát díszítik, s hirdetik,
hogy Pergamon, Brusza, Kula, Melas,
Usák, Györdéz szőnyegműhelyei nemcsak Allah, hanem a keresztény Isten
dicsőségére is tudnak meleget árasztani,
áhítatot ébreszteni, varázst kölcsönözni,
hogy még nagyobbá tegyék a Feketetemplomot, és ezáltal Brassót.
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Buna And
orosz-csángó?
lett

Nadia és ifj. Buna András, 1958, Pervomaisk
Buna András (Csernátfalu, 1928. – Per
vomaisk, 1992. augusztus 19.) HétfaluCsernátfaluban látta meg a napvilágot Bu
na András (Csernátfalu, 1901. augusztus
25.– 1971. december 17.) és Péter Anna
(Csernátfalu, 1908. február 22.- 1973.
február 5.) elsőszülött gyermekeként, a
Hátulsó utca 538 és 539 házszám alatt
(ma Ady Endre utca 15 és 17 számok).
Óvodát és az I–VII. osztályt szülőfalujában
végezte, majd elszegődött hentes inasnak
Brassóba, egy szász henteshez a Hosszú
utcába. Jószívű, dolgos, barátságos volt,
de nem volt bőbeszédű. Nagyon zavarta
az, hogy a jobb lábán egy belső ficammal
született, és ezért különleges cipőt kellett
hordjon. Apját segítette a házi munkában,
a gazdaságban. Apja esőzéskor a ház
előtti patakot az átjáró hídnál eldugta, és
így a lezúduló ár rengeteg homokot hozott,
amit az ifjú fiú összelapátolt. Ezt a finom
homokot vagy eladták, vagy értékesítették
a ház feljavításában. A szülőkkel sokat jár
tak Bukarestbe, hisz ott is volt rokonság.
A hétfalusi ifjúságnak volt egy érdekes
szórakozása, vasárnaponként kimentek
a brassói vonatállomásra, és bámulták az
érkező és induló vonatokat, integettek az
utasoknak és ismerkedtek, akivel lehetett.
András is ez tette a barátaival. Anyai nagy
apja a Hátulsó utca 538 szám alatti házat
András unokájára íratta. Szépen alakult
az élete, saját hentesüzletéről álmodozott,
családról, mindenről.
*
Sajnos közbe szólt a II. világháború.
András végignézte, amint ismerőseit, ro
konait, barátait a frontra viszik, és azt is
átélte, hogy nem mindenki jött haza. Fo
gyott a hétfalusi csángóság, pusztított az
amerikai bombázás, furcsa volt az orosz
megszállás, fájdalmas a Maniu-gárda
atrocitása, olyan volt mindez, mint az apo
kalipszis. András ezen idő alatt is a régi
hentesüzletben dolgozott, és a hétfalusi
kisvonattal (csángó-expressz) ingázott,
ami áthaladt a régi brassói vonatállomáson
is. 1945-ben az orosz katonaság vagon
számra szállította a hadifoglyokat és a
deportált német lakosságot Szibériába.
Az egyik ilyen vonat megállt a brassói ál
lomáson, és sok hadifogoly megszökött.
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A létszámhiány miatt megijedt az orosz
őrség, és ezért az állomáson álldogálók kö
zül, vagy a hétfalusi kisvonatra várók közült
annyit szedett össze, amennyi hiányzott,
így többek között ifj. Buna Andrást is, és
felpakolta a Szibériába tartó vonatra. Óriási
volt a döbbenet a lakosság körében, hisz
senki semmit nem tudott, csak azt, hogy
rengeteg ártatlan civil tűnt el.
*
Buna Andrást Szibériába vitték, és két
év alatt állapították meg, hogy nem hadifo
goly, nem deportált, de haza nem enged
ték. Pervomaisk (Május 1.) városba került
kényszermunkára. A két szülő gyerek
nélkül maradt, szomorúságuk leírhatatlan
volt. Végre az Isten megáldotta a második
gyerekkel, Istvánnal (Csernátfalu, 1953.
május 8.). A szülők nemsokára értesültek
arról, hogy András fiúk él, és végre lev
elet is kaphattak tőle. Leírhatatlan volt az
öröm, kölcsönösen levelezhettek. András
közben megnősült, feleségül vette Nadia
ukrán nőt, gyerekük nem született. András
először egy fél házat vásárolt, majd egy
egészet. András katonaraktárban dolgo
zott, Nadia szakácsnő volt a korházban.
Városukban még lakott egy magyar
család (Gyuri, a cipész), azzal tartották
a barátságot, és ápolták az anyanyelvet.
András magyar, román és orosz nyelven
tökéletesen beszélt és írt. Sokat levelezett
a csernátfalusi barátjával Hajdú Andrással,
aki Moszkvában volt egyetemi hallgató.
Itthoni barátainak is írogatott, így Peltán
István igazgatónak, Bálint István festő
művésznek, de a legtöbbet Bálint Árpád
szomszédjának. Levelei néha szokvá
nyosak voltak, vonalas iskolafüzet lapjaira
írta, időjárással kezdte, és bővebben írt a
kertészkedésről, ami kedvenc időtöltése
volt. A nagyapjától örökölt házba szülei
albérletbe fogadták Binder Artúr családját
(felesége Jolán, lányai: Grigercsik Ilona
tanárnő, és Vlaicu Hajnal), akiket Úzon
ból deportáltak, államosították a központi
lakásukat és üzleteiket. A másik albérlő
Szántó Dezső és családja volt (felesége
Margit, lánya Manyi). Szántó Dezső a
csángó expresszen dolgozott, ő volt a
poggyászvagon felelőse. Szabadidejében

pedig szenvedélyes tekés. Felesége a
villanydíjat gyűjtötte. Grigercsik István a
tanárnőnk fia, gyerekkori barátunk volt,
édesapja Kolozsváron, majd Temesváron
volt egyetemi tanár, István apai nagyszü
leihez Petrozsénybe szokott menni a nyári
vakációkban. Binder Artúr alapította Hétfa
luban a Hangya Szövetkezetet, a mostani
rendőrség épületében. Rövid ideig itt lakott
még Serény Géza cipész és családja.
*
Végül 1964 karácsonyán András
egyedül hazajött látogatóba, vonata begör
dült Bukarestbe, ahol szülei, és testvére,
meg a bukaresti rokonsága várta (Szőcs
Árpád, Sipos Ilona, Buna Sándor). Né
hány nap múlva érkezett Csernátfaluba.
Rokonság, baráti kör, minden perc az
örökkévalóság ünnepe volt, olyan volt,
mint Lázár feltámadása a halálból. András
úgy döntött, hogy feleségével végleg ha
zaköltözik. Eladták az első házukat, a bú
torokat és amit tudtak vonatra raktak, és
1966 őszén megérkeztek Csernátfaluba.
András még mindig román állampolgár
volt, így az állami szervek nekik állást
is adtak. András raktáros lett a Precizia
gyárban, Nadia meg szakácsnő a Precizia
Líceum étkezdéjén. Nadia se magyarul, se
románul nem tanult meg. András nem jött
ki az apjával, többszörös viták után 1967
áprilisában visszamentek Oroszországba,
Pervomaisk városába (Nicolaev tarto
mány), ahol Szerglova utca 57. szám alatt
megvásárolták a második házukat. András
le kellett mondjon román állampolgárságá
ról, így lett orosz. András felesége nélkül
minden második évben meglátogatta szü
leit, egészen 1989-ig. A román szocialista
állam 1973-ban eltulajdonította ifj. Buna
András csernátfalusi házát (Ady Endre
utca 15 szám), mert a törvény olyan rossz
pillanatban jelent meg, amikor András nem
tudott hazajönni és öccse István katona
volt, így semmi ellenlépést nem tudtak ten
ni. A rá következő évben András hazajött,
és a csernátfalusi néptanács rubelben
kifizette a ház ellenértékét. A néptanács
még ide költöztette Mogoşescu Bernardot.
A kert, ellenben András tulajdona maradt.
Hasonlóan veszítette el a szomszéd Papp
család is a második házukat, és e törvény
következményeként a hétfalusi csán
góság 40%-a veszítette el az örökségük
egyik részét.
*
Buna István először 1977. június és jú
liusában látogatta meg a Szovjetunióban
élő András bátyát, másodszor pedig 1989.
július és augusztusában. Utána a kapcso
lat elakadt. András 1992-ben meghalt,
Nadia meg 2001-ben. Házukat a felesége
örökösei eladták, az új tulajdonos lebon
totta és átalakította. Közben 1991-ben
megalakult Ukrajna, ahova Pervomaisk
is tartozik. István végül a 2008-as és a
2009-es kiutazásai során megtalálta azt
a temetőt, ahová András bátyát temették,
a sírt még nem tudta beazonosítani, de a
keresést folytatja. Reméljük, hogy a vég
telen ukrán tengerben, nemsokára egy
kopjafa-sziget fogja őrizni egy hétfalusi
csángó örök álmát.

Diáksarok

Élmények Kis
újszállásról

A George Moroianu Középiskola 18 di
ákja (IV., V., VI. osztályos tanulók) április
3–6 között Kisújszállásra látogatott. Az
ottani élményekről számol be két diáklány.
Kisújszállás volt a célpont, mely város
körülbelül akkora, mint Négyfalu. A test
vériskolánk tanárai és diákjai már nagyon
vártak bennünket a Kossuth Lajos Általá
nos Iskola előtt. Minden kisúji fogadott egy
négyfalusit. Lány lányt, fiú fiút. Persze vol
tak kivételek is. Minden napra különleges
programok voltak szervezve számunkra,
senki sem unatkozott. Voltunk a Kumánia
Gyógyfürdőn, Debrecen városában a Fó
rumban és a Hortobágyon. Számunkra
ez mind különleges volt. Belekóstoltunk a
magyarországi ízvilágba is. Felejthetetlen
maradt a családok kedvessége. Mi is szí
vesen várjuk őket jövőre!
Tóth Rebeka, VI. C.
A kisújszállási kirándulást mindenki
nagyon várta. Reggel hétkor indultunk. Út
közben meglátogattuk a tordai sóbányát,
ami gyönyörű volt. Amikor Magyarországra
értünk, nagyon megörvendtünk. Az iskola
előtt vártak a gyerekek, akik szállást biz
tosítottak nekünk. Egyesek közülünk
már tudták kik fogják fogadni őket. Végül
mindenki megtalálta társát. Ezután ha
zamentünk a gyerekekhez. Az a család,
aki engem fogadott, nagyon kedves volt,
szép volt a házuk es finom ételeket ettem
ott. Másnap mi, az erdélyiek, elmentünk
várost látogatni és az uszodába, amíg a
magyarországiak iskolában voltak. Ebédre
visszamentünk a családhoz, majd a suli
ban kosárlabdáztunk, illetve a fiúk fociztak.
Ezek a fárasztó tevékenységek, játékok
közben kézműves műhely is zajlott. Ké
sőbb, ott, az iskola udvarán lángost ettünk.
Másnap Debrecenbe kirándultunk. Ott
várost néztünk, a híres Debreceni Kollé
giumot, mely múzeumában bemutatták
milyen volt régen az iskola, a tanítás.
Elmentünk a Fórumba, az óriás plázába,
ahol mindenki vásárolhatott bármit. A ki
rándulás után bulit szerveztünk.
Este korán elaludtunk, mivel másnap
már haza kellett menni. Reggel mindenki
szomorúan búcsúzott a fogadó családtól.
E rövid idő alatt nagyon megszerettük az
ottani gyerekeket és sok új barátra tettünk
szert. Ez a három nap, amit ott töltöttünk,
számomra csodálatos és emlékezetes
marad.
Köszönjük szépen Gábor Kinga aligaz
gatónőnek és Fekete Magda tanárnőnek a
szervezést, valamint a Négyfalusi Polgár
mesteri Hivatalnak – Géczi Gellért alpol
gármester úrnak – az anyagi támogatást.
Kerezsi Réka – Erzsébet, VI. C.
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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
nyörű szép felesége, de olyan büszke
volt, hogy nem bírt magával. Mindegyre
kérte a férjét, hogy eressze ki, hogy a
hintóban pacérozza ki magát. Hogy
nem volt maradása, az ura beleegyezett.
Befogatott kocsisával négy paripát a
hintóba, majd elindultak. Viszi, viszi, viszi
s egyszercsak hátranéz, hát a királyné
sehol sincs. Mitévő legyen, keresi napnyugtáig, akkor hazamegy és elmondja
a királynak, hogy mi történt vele, hogy a
királyné sehol nincs.
Töpreng a király, hogy mitévő legyen,
hol keresse a feleségét. A holddal, a
nappal és a széllel volt komás a király. a
holdhoz megy először.
– Te mindenfelé sütsz, nem láttad va
lamerre a feleségemet?
Elmegy a naphoz, kérdezi azt is, de
az is azt felelte, hogy sehol sem látta.
Ezután a szélhez ment el érdeklődni.
– Láttam a fekete városban – válaszolta a szél –, az ördög elrabolta, mert
büszke volt, s most feleségül magánál
tartja.
No de ő most mihez kezdjen? Úgy
gondolta, hogy bocskort köt, elmegy, s
addig jár, amíg megkeríti a feleségét.
Elmegy megint a komájához. Ennek volt
egy nyolclábú lova, azzal indult, hogy a
feleségét hazahozza.
Mikor odaér, hát éppen a vízen találja
a feleségét és felülteti hátul a nyolclábú
lóra. Ám az ördög monyosa dobogni
kezd. Kimegy az ördög.
– Miért dobogsz, hisz te nem szoktál
dobogni?
– Hogyne dobognék, mikor viszik az
asszonyomat.
– Ki viszi?
– Az ura.
– Van-e annyi időm, hogy megegyek
egy sütet kenyeret és megigyak egy
vidër bort?
– Van – feleli a monyosa.
Ezután kihozza a monyosát és felül rá.
– Hogy menjünk, mint a szél vagy mint
a gondolat?
– Csak mint a szél – mondja a monyas.
Egy perc alatt utolérik a királyt. Az
ördög lekapja a lóról a királynét és
hazaviszi.
No most a király mitévő legyen? Gon
dolta, hogy elmegy a naphoz, tőle kérjen
tanácsot.
– Van nekem egy tizenhat lábú lovam
– mondja a nap – ha a nyolclábúval nem
hozhattad el, ezzel elhozod.
Elmegy elkéri a tizenhatlábú lovat és
útnak indul. Akkor is a vízen találja a fe
hérnépet s hátul ülteti megint s indulnak.
Újra dörgetni kezd az ördög monyosa.
– I, fikom teringette, miért dörgetsz,
mikor ez neked nem szokásod?
– Hogy ne dörgetnék, mikor viszik az
asszonyomat?
– Ki viszi?
– Az ura.
– Van annyi időm, hogy megegyek két
sütet kenyeret, megigyak két vidër bort s
elpipáljak két pipa dohányt?

Horger Antal gyűjtéséből

Aki
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elszolgálta az ördög

mon y os á n a k a c s i k ó j á t
Megette a kenyeret, megitta a bort,
elpipálta a dohányt abból a vékás
pipájából, majd kihozza a monyasát és
felül rá.
– Hogy menjünk, mint a szél, vagy
mint a gondolat?
– Csak mint a szél – feleli a monyas.
Ismét utolérték a királyt, az ördög egy
szeriben lekapta a királynét a lovukról és
jól el is náspágolta.
–Talán azt gondolja, hogy elrabolhat
téged, amíg az én monyasomnak a csit
kóját el nem szolgálja?
Az asszony megverve hevert a földön
s úgy elalélva hallgatta ezeket. Megü
zente a férjének, hogy ne is fáradjon,
amíg nem teljesíti a feltételt. A férje nem
is próbálkozott, hanem felkészült, hogy
szolgálni menjen. Egy karóhélyt vett ma
gához, s miközben ment, ment az úton,
bizony megszonnyult s lehajolt a vízhez,
hogy igyék. Egy halacska odafickándo
zott, és ő kikapta a vízből.
– Ne ölj meg barátom, s akkor jótett he
lyébe jót várhatsz – mondja a halacska.
Ő visszabocsátotta a vízbe a halacskát s azzal folytatta útját. Amint ment,
hát meglát egy helyt egy madarat. Bizony hëzza akar lőni, de ez megszólal:
– Ne lőj meg barátom, s így jótett he
lyébe jót várhatsz.
Tovább megy, s amint megy, találkozik
négy paripa vonta hintóval az úton.
– Hová mész? – kérdik.
– Én szolgálni megyek.
– Ha hozzám szegődsz, csak annyi
dolgod lesz, hogy megőrizd a kancámat
két csikóval.
No megegyeznek, hogy a szolgálatért
egy csikó jár. Akkor olyan idők jártak,
hogy három napból állt egy esztendő.
– No jól van – mondja az uraság –
menj csak haza, én is megyek mindjárt,
s mihelyt hazaérek, kiosztom a dolgot
neked.
Elmagyarázta. Hogy hová s merre menjen.
Másnap kivirradnak az uraság a
kancát a két csitkóval elébe adja.
– Ezeket tereld el s őrizd őket, hogy
semmi baj ne érje őket. Ha sikerül
neked, akkor 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.
Bú fejjel ki is hajtja a kancát a csit
kókkal. Aznap lett egy kevés eső, eső
után pedig kisütött a nap, amire az álom
megüti és elszunnyad. Ezalatt a kanca a
csitkóval eltűnt. Eleget kereste, miután
felébredt, de suhutt sem találta. Búsul
és jajgat eleget, mitévő legyen, hogy
menjen haza, mi lesz vele. Amint fel-alá
járt bújában, egy patak mellett megy
el, s egyszeribe eszébe jut a halacska
ígérete. Megszólítja a halacska:
– Mi bajod van barátom?
– Rámbízták a kancát a csitkóival
s úgy eltűntek, hogy sehol, de sehol
nem találom. Hát most hogy menjek
én haza?
– Ne búsúly emmiatt, hanem menj el
erre s erre az utcaszegletre s ott várd be
őket, mert odafordulnak. De nem a saját
bőrükben vannak, hanem elváltozva.

– Húzd be a kantárt a fejükbe s mondd:
Fë kum áj foszt!
Erre olyanok lesznek, mint voltak.
Ő úgy is tett. Elment oda, leült a kőre
s mindjárt hamarjába-egyszeribe ott
voltak. Akkor a kantárt becsapja a fejükbe s mondja: Fë kum áj foszt! Mire a
lovak olyanok lettek, mint annakelőtte.
Akkor hazavitte őket, s a gazdája elcsodálkozott.
– Ügyes szolga vagy te, hogy így meg
őrizted a lovakat!
Megverte jól a kancát, amiért nem
tudott elbújni előle. Pedig a kanca elbújt,
csakhogy ennek is volt segítő társa, a
hal.
Másnap megint elküldte, hogy le
geltesse a lovakat a szegődés szerint.
Ekkor is eső lett, eső után szép napfény
s ő elaludt. Felébredvén ismét nem
találta a lovakat, ellettel. Ő ismét fel-alá
jár, futkos erre-arra, de sehol nincsenek,
nem találja sohutt. Megy egy berkesen
keresztül, lát egy madarat, eszébe jut,
mit ígért az ő madara. Hát az éppen az
ő madara.        
– Mi bajod barátom? – kérdi.
– Né, nem kapom a lovakat. Kiküldtek,
hogy őrizzem s elbújtak.
– Menj el a városnak erre s erre az ut
caszegletére. Ők kerülnek, de te ott várd
meg őket. Mikor jönnek, csapd a kantárt
a fejükbe s mondd: Fë kum áj foszt! Erre
ők megint olyanok lesznek, mint voltak.
Így tett, a kantárt becsapta a fejükbe
s olyanok lettek, mint voltak. Avval
hazavitte őket, s a gazdájuk még jobban
megverte a kancát, amiért nem bújtak el
jobban előle.
Harmadik nap megint kiküldi őket a
gazda. Útközben megszólal a csitkó:
– Én úgy látom, hogy én a tied s te
az enyém: egymáshoz illünk. Mi elmegyünk, de ma olyant kerülünk, hogy te
elúnsz még várni is minket. Hanem menj
el megint ide s ide, ennek az utcának a
szegletére, s ott várj meg, míg jövünk.
Én olyan rossz leszek, hogy a világon
amelyik a legrosszabb állat, az se rosszabb mint én. Hanem te ne törődj azzal,
hanem válasszál engemet mégis. A gazdám ígér majd neked egy véka pénzt,
kettőt, sőt egy hektót is. Mondani fogja,
hogy azt a rosszat szégyenlettemben
sem adnám neked, amilyen hűséges
szolga voltál, ennyi pénzt adok inkább.
De te ne fogadd el, csak engemet, s a
fülemnél fogva cipelj a kapun kívül.
Kihajtja harmadnap is a lovakat, a
kancát a csitkóival. Ismét eső lesz, eső
után erős napsütés, de ő mindezzel
semmit sem törődött. Elment oda az
utca szögletére, ahová a csitkó mondta,
bevárta őket s hazavitte. Otthon a gazdája kérdezte:
– Nohát, mit adjak neked, amiért ilyen
hűséges szolgám voltál?
– Nekem nem kell semmi ëgyeb, csak
ez a rongyos csitkó.
– Én azt szégyenletemben sem adnám neked, mert ilyen hűséges szolgám
voltál. Adok egy véka pénzt.
– Nekem nem kell.
– Adok kettőt. Adok egy hektóval.
– Nekem nem kell.

Látta, hogy nem tud kitérni előle.
– No nem bánom, adom a csitkót.
Megkapta a csitkót, s ahogy lehetett,
derékból s mindenképpen kicipelte a ka
pun kívül. Akkor olyan lett belőle, hogy
egy csepp is megállott volna rajta, mint
a tündér, olyan paripa lett. Elbúcsúzott a
gazdájától s felült a csitkóra.
– Hogy menjünk, mint a szél vagy mint
a gondolat? – kérdi a csitkó.
– Csak mint a szél – volt a válasz.
Azzal átpörgette a fején a gazdáját
a csitkó.
– Hát ezt miért tetted?
– Azért mert anyámat egyszer meg
verték miattad.
Megint felült.
– Hogy menjünk, mint a szél vagy mint
a gondolat?
– Csak mint a szél.
Avval megint átalvetette a fején.
– Miért tetted ezt?
– Azért, mert anyámat kétszer megverték
miattad. Ülj fel, mert többé nem vetlek le.
Felült s eljött haza, a hazájába. Felké
szültek, hogy no most menjenek már a
királyné után. Utánamentek s megint a
csorgónál találták a királynét, megint kint
volt. A király most is hátul ülteti fel a lóra,
azzal kérdezi a kis monyasát:
– Hogy menjünk, mint a szél vagy mint
a gondolat?
– Mint a gondolat!
Dörgetni kezd az ördög monyasa. Ki
megy, káromkodik az ördög.
– I, fikom teringette, miért dörgetsz,
hisz nem szokásod!
– Hogyne dörgetnék, mikor viszik az
asszonyomat.
– Ki viszi?
– Az ura.
– Van annyi időm, hogy megegyek
három süte kenyeret, s elpipáljak három
pipa dohányt?
– Egy perc sincsen vesztegetni való –
mondja a monyasa.
Avval kivezette a monyasát.
– Hogy menjünk, mint a szél vagy mint
a gondolat?
– Mint a gondolat.
Azzal felült rá s mennek. Sarkallja,
sarkallja a sarkantyúval, addig sarkalja,
míg a két sarkantyú már összeér, mégse
tudják beérni. Ekkor azt meríti a monyas
az öccsének, hogy csendesedjék, ne
sebesedjék. Az annyira lelassult, hogy
mikor megközelítették, az ördög a
királyné után nyúlhatott, hogy elkapja a
lóról. Akkor az ördög monyasa kiugrott
az ördög alól. Így a király a feleségét
és mind a két monyasát elnyerte. Az
ördögöt otthagyták az úton.
(Bálint Mihály István, Tatrang)
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