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Mátyás

király és

Örömmel olvasom a Brassói Lapok 18.
számában, hogy Szente László városi ta
nácsos, a Kelemen Lajos Műemlékvédelmi
Társaság titkára, a Monda és valóság a Fe
kete-templomban című cikkemre reagálva,
felveti annak az ötletét, hogy emléktáblával
jelöljük meg a Kapu utca 30. szám alatt lévő
épületet, melyben egykoron Mátyás király
is megszállhatott, s kijelenti, hogy érdemes
többet foglalkozni Mátyás király brassói
tartózkodásával.
Való igaz! S felkérésének eleget téve,
igyekszem összefoglalni azokat a törté
nelmi tényeket, de mondákat is, amelyek
Mátyás király viszonyát bizonyítják Brassó
városával.
Lássuk először a történelmet!
Gernot Nussbächer, Brassó volt főlevél
tárosa szerint több, mint 70 dokumentum
árulkodik Mátyás király és Brassó jó viszo
nyáról. A brassói levéltárban őrzött doku
mentumok közül mintegy 20-ra tehető a
Mátyás 32 éves uralkodása alatt kibocsátott
kiváltságlevelek száma, amelyek hoz
zájárultak Brassó és a Barcaság különleges
státuszának elmélyítéséhez.
1458. július 5-én, trónra lépése után nem
sokkal, megerősítette Brassó és a Barcaság
privilégiumait, s koronázása után, 1464.
március 25-én, Feyér Mátyás és Antho
nius Parvus brassói szenátorok kérésére
megismételte ezt a megerősítést.
1461. március 6-án megengedi Brassó
városának, hogy hivatalos dokumentumait
piros viasszal pecsételje le.
A különböző kereskedelmi és vámügyi
kiváltságokat 1464-ben, 1467-ben, 1468ban, 1470-ben is megerősítette.
1462-ben került sor Mátyás király első
látogatására Brassóban. Ez év novembe
rében brassói táborában fogadta a magyar
király fennhatóságát elfogadó Szép Radu
(Radu cel Frumos) vajdát és letartóztatta a
kegyetlenkedései miatt elűzött Vlad Tepes-t,
akit 12 évig Visegrádon tartott fogva.
1465. szeptember 10-én Mátyás megtiltja
Brassónak és a Barcaság lakóinak, hogy a
hét szász székben posztót, vásznat és egyéb
árucikket kicsiben árusítsanak.
1467 nyarán Mátyás-ellenes felkelés tört ki
Erdélyben, de Brassó hű maradt a királyhoz.
November 9-én Mátyás király Földvárra
jött, majd Brassóba. November 11–12-iki
brassói látogatását több dokumentum
is tanúsítja, hisz innen indult a III. (Nagy)
István (Stefan cel Mare) elleni csatára,
Moldvába. Mátyás sikeresen nyomult

Brassó

előre a Szeret folyó völgyében, elfoglalta
Bákót, Románvásárt és Karácsonyvásárt,
itt azonban Moldovabányán (Baia) a mol
dovai seregek az éjszaka alatt rátámadtak
Mátyás seregére, ám az órákig tartó harcok
után végül visszavonultak (egy ideig még
maga István is fogságba került). Ebben
a csatába maga Mátyás is megsérült, és
részben emiatt, részben pedig a tél miatti
utánpótlási nehézségek miatt a magyar
sereg visszavonult. Később a III. István
behódolt Mátyásnak, így békekötésre került
sor. Megjegyzendő, hogy a román történé
szek egyértelműen azt állítják, hogy Mátyás
király elveszítette ezt a csatát.
1467. végén Mátyás a Moldovabányán
szerzett sebeiből Brassóban gyógyult fel, s
a hű városnak cserében elengedte a vám
illetékek fizetését.
1468. szeptember 28-án Mátyás Bras
sónak árumegállító jogot (ius stapulae)
adományoz, vagyis minden kereskedő 3
napig Brassóban közszemlére kellett ki
tegye az áruját, s csak azt vihette tovább,
amit Brassó kereskedői nem vásároltak fel.
1468. október 4-én Mátyás király Brassó
városa számára a magyar pénzek mellett
a havasalföldi pénzek használatát is en
gedélyezte.
1469-ben felmenti Bolgárszeg lakóit a
juhok után fizetendő ötvened adóról (quin
quagesima ovium).
1471-ben Mátyás király egy levélben
megköszöni a brassóiak részéről tanúsított
hozzáállást és segítséget, melyet nemcsak
neki, de apjának, Hunyadi Jánosnak is
biztosítottak. Brassót országunk ékének,
falának és kapujának nevezi, s megdicséri
lakóit, mert soha nem tértek le a valódi
hűség útjáról.
1475. június 9-én Mátyás király enge
délyezi a szász székeknek, Beszterce és
Brassó városának és a Barcaság lakó
inak, hogy adójukat 10 ezer aranyforinttal
megválthassák.
A megözvegyült Mátyás 1476-ban
másodszorra is megnősült, I. Ferdinánd
nápolyi király 19 éves leányát, Aragóniai
Beatrixot (1457–1508) vette feleségül, s
Jánossy István, Törcsvár parancsnoka és
várnagya személyesen kísérte az új király
nét Magyarországra.
1477-ben Mátyás és Beatrix a Feketetemplom Madonna-festményének kurá
torai lettek. Címerűk ma is ott díszeleg a
szekkón.
1486-ban Mátyás megerősíti a szászok

A Hunyadiék és Brassó címere a Fekete-templomban
jogait Erdélyben és ezzel az elismeréssel
megkülönböztetett kormányzati területté
válik az egész szász nemzetet egységbe
fogó, lényegében 1876-ig működő Szász
Univerzitás.
1487-ben jogot adott Brassónak, hogy
Udvarhelyszékről sót szerezhessen be.
1489. február 14-én Mátyás elrendeli,
hogy az erdélyi országos és hetivásárokon
a szász székek és Brassó városa mértékeit
(rőf, mázsa, font) használják.
1490. április 3-án három Brassót is
érintő okmányt bocsájtott a király: az el
sőben a túlzott vámszedésre hívja fel a
figyelmet, s másodikban Báthori István er
délyi uralkodót kéri fel, hogy engedélyezze
Törcsvár fegyverellátását, a harmadikban
pedig megerősíti a brassóiak azon előjogát,
hogy kizárólag csak a város ülhet törvényt
fölöttük.
Mátyás király 1490. április 6-án Bécs
ben, váratlanul (állítólag romlott fügétől
származó) ételmérgezésben bekövetkező
halála után, Betrix személyesen üzent a
brassóiaknak, hogy az új királyválasztó
rákosmezei nagygyűlésre válasszák meg
küldöttségüket.
A történelmi tények tehát azt igazolják,
hogy Mátyás király háromszor látogatta
meg Brassót, de ezeken túl lássuk a
mondákat is.
Az igazságos Mátyás alakja, halála
után, nemcsak mesékben és mondákban
tűnt fel, hanem anekdotákban is, de még
a szomszédos népék folklórkincsei között
is rátalálunk.
A mondák szerint Mátyás néha egysze
rű ruhába öltözve járta végig az országot,

hogy közelebbről megismerje a nép gond
jait és orvosolja azokat, az önkényeskedő
főurakat pedig megbüntesse. Ez nem
biztos, hogy ugyanígy megtörténhetett a
valóságban is. Egyrészt azért, mert egy
király nem tűnhetett el csak úgy egy pár
napra, s különben is Mátyás minden ügyet
személyesen szeretett intézni, másrészt
azért, mert Mátyás királyt életében nem
kedvelte sem a nép, sem a főurak.
A sok háborúval együtt járó hatalmas
adók nem tették népszerűvé a királyt, a
főúrak pedig nem tudták igazán elfogadni
azt, hogy a király nem egy dinasztiából
származott, hanem egy hozzuk hasonló
főúr, Hunyadi János, fia volt.
Mátyás népszerűsége halála után nőtt
meg, mert II. Ulászló gyengekezűsége
miatt a nép sínylődött a főurak igája alatt,
Mohács után pedig a főurak sírták vissza
a Mátyás vezette gazdag országot.
A mondáknak és meséknek egy kis ré
sze valószínűleg megfelel a valóságnak,
mint például a Mátyás király és Kinizsi Pál
találkozásáról szóló monda, de nagyrészük
azonban csak kitaláció.
A brassói mondának is számos változata
él. Úgy tartjuk, hogy Mátyás szokásához
híven álruhában tért be egy Kapu utcai
fogadóba, majd miután végighallgatta,
hogy egy páran szidták a hatalomvágyó
királyt, de sokan inkább dicsőítették igaz
ságszeretetét, 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!”.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Bánk József Latin bölcsességek című
könyvében is megemlíti a „Hic fuit Mathias
rex, comedit ova sex” rímbe szedett szál
lóigét, s ha végiglapozzuk a Kríza Ildikó
válogatásában megjelent Mesék és mon
dák Mátyás királyról című kötetet, akkor az
ismerős fordulat, kibővítve kissé, Kákicsról
hallatszik.
Az urakat megleckéztető Mátyás ki
rályról jegyezte fel Berze Nagy János
Kákicson, Baranya megyében a Mátyás
mög a kamarás mondát, amely az irodalmi
stílusa ellenére is a népköltészet része. A
mondában előforduló, „Itt járt Mátyás király,
megevett hat tojást, látta aranytálcán, sé
tálni a kamarást” formula Kardos Tibor
szerint olasz reneszánsz hagyományban
gyökerezik.
*
De nézzük ugyanennek a mondának
egy másik népi változatát Aranyosbányáról
(1911-ig Offenbánya, románul Baia de
Aries, régen csak Baia vagy Ofenbaia,
németül Offenberg), Fridvalszky János
gyűjtéséből:
„Offenbányán egy kamarás meggaz
dagodva, olyan kevély lett, hogy röstellett
már a földre lépni is. Tizenkét aranycsészét
készíttetett hát, s mikor valahova ment,
inasai lába elé rakdosták az aranyedénye
ket, hogy rájok tapodjon. Mátyás királynak
fülébe jutott ez a bolondság. Elment Offen
bányára. Beszállt egy szegény emberhez,
és megleste az ablakból, mikor vasárnap a
kamarás arra sétált el az aranycsészéken.
És mikor elment, ezt írta a ház falára: «Itt volt
Mátyás király, megevett hat tojást, és látta
az aranycsészéken templomba menni a
kamarást.» Mások szerint azonban csak ezt
írta a falra: «Hic fuit Mathias rex, comedit ova
sex.» De ez épp elég volt a fölfuvalkodott
embernek. Ijedtében úgy elbujdosott, hogy
a hírét sem hallották többé.”
*
Vajon ennyire szerette Mátyás király a
főtt tojást, vagy csak a „rex – sex” rím ked
véért evett meg mindenhol 6-ot belőle, mert
a mondák sora nem áll meg itt!
Egy felvidéki monda szerint a nagy kirá
lyunk a Királyhegy (Königsberg, Kralova
hola) csúcsától délre vadászott az Ala
csony-Tátrában, s egy várromszerű szik
lacsoport közelében csapott lakomát. Úgy
tartják, hogy a Királyasztal sima sziklatáb
láján még a múlt században is jól látszott a
„Hic fuit Mathias rex, comedit ova sex” kőbe
vésett felírat, amely a királyi vadászatot és
lakomát örökítette meg.
De ehhez hasonló hagyományunk van
Bécs 1485-ös ostromáról is. Ekkor Mátyás
tót parasztnak öltözötten besurrant Bécsbe
és mindent alaposan kikémlelvén, betért
egy kocsmába, ahol italt fogyasztott és
megevett hat keményre főtt tojást. Mielőtt
eltávozott volna a kocsmából, tányérja
alá ezt írta: „Hic fuit Mathias rex, et dedidit
ova sex!” Azonban ez alkalommal szinte
vesztére szolgált a nagy orra, mert amíg a
városban ide-oda járkált és szemlélődött,
valaki, nagy orránál fogva ráismert és
jelentést tett a vár parancsnokának. Ez
legott parancsot adott a város kapuinál
álló őröknek, hogy vigyázzanak és ki ne
bocsássák a királyt. Mátyás azonban
neszét vette a készülő veszedelemnek és
úgy óhajtott segíteni magán, hogy egy tót
paraszt szekerének kerekét hatalmába ej
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Mátyás király az 1462. május 3-án kelt oklevelében megparancsolja Brassó
Barcaságnak, hogy Hydvégy Mihályt és Zenthiványi Mátyást,
akiket Kylyenyi Antal meggyilkolásával ganúsítottak meg, többet ne zavarják,
és anyagi javaikat is hagyják békén, mert kegyelemben részesültek. Ha valakinek
mégis kártésítési igénye lenne irányúkban, a székely ispánhoz forduljon.
Forrás: Kemény-féle dokumentumok, Kolozsvári Levéltár.
városának és a

tette és ezt maga előtt hajtva, indult kifelé a
vár egyik kapuján át. A kapuőr látva, hogy
siet a tót a futó kerék után, nem állhatta
meg, hogy rá ne kiáltson nevetve: „Te
szotyák! Akkora orrod van, mint Mátyás
királynak” – s ezzel botjával jót húzott a
király hátára! A király tűrte a tréfát s csak
akkor nevetett ő is, amikor már a kapun
kívül biztonságban volt.
Látható, hogy a comedit helyett itt a
mesélő a dedidit egyes szám harmadik
személyű igealakot használja. A comedo
ige jelentése megeszik, felemészt, míg a
dedo (vagy itt helyesebben: adedo vagy
egyszerűen csak edo) ige jelentése: elkölt,
elfogyaszt, megrág, mohón eszik, fal.
*
Híres lehetett ez a Mátyás királyhoz
kötődő latin szállóige a maga korában,
hísz Jókai Mór is becsempészte A barát
falvi lévita című regényébe. A cselekmény
Miskolcon zajlik:
„Tamás hajdú új fogás ételt hozott.
Ezüsttálban főtt tojás, csak úgy héjában.
A báró megrökönyödött, mikor megkí
nálták vele.
– Mi párizsiak sohasem eszünk tojást
héjában.
– Ez pedig királyi comendetia – bizo
nyítaná a vicispán. Mathias Corvinus
deliciája, ahogy a krónika mondja: «hic
fuit Mathias rex, comedit ova sex.» (Itt volt
Mátyás király, megevett hat tojást.) Latinul
nem tudó vendége kedvéért a magyar
fordítást is hozzátette.
A szűcslegény azonban többet értett
meg a latinból; ő is Mathias, s a «sex»
tótul is «seszt». Kivett magának hatot a
tojásból. A báró elnevette magát.
A vicispán sietett egy klasszikus citátum
mal a vendégét rehabilitálni.
«Regis ad exemplum totus componitur
orbis.» (Példát ád a király, s a világ mind
indul utána.)
Ezzel nagy filológusi tehetségét is ra

gyogtatta.”

*
Brassó, Kákics, Aranyosbánya, Király
hegy, Bécs, Miskolc – hat település tehát,
ahol a mondák szerint Mátyás király biz
tos megevett hat-hat tojást. Sajnos, hogy
nem Brassó az egyedüli, de örvendetes,
hogy Brassó is köztük van, s így egyike
az Európában páratlan monda- és nép
mesekincsünk helyszíneinek.
Gernot Nussbächer még megemlít egy
XVI. századi mondát, amely szerint Buda
1526. évi nagy ostromakor Mátyás híres
könyvtárának (Corvinák) egy része Bras
sóba került a Honterus által létrehozott
gimnáziumba. Nussbächer nem találja a
monda valós alapját, de elmondja, hogy
ennek ellenére jelentős, hisz Mátyás és
Brassó jó kapcsolatát tárja fel ez is.
*
Mátyás király brassói látogatásai, a
város számára kibocsátott páratlan ki
váltságai, a súlyos történelmi tények
– megtűzdelve ezekkel az aranyos kis
mondákkal – tényleg megkövetelik, hogy
bár egy emléktáblával tisztelegjünk nagy
királyunk előtt, s emlékünket hagyjuk
örökségül a jövőnek – azon a Kapu utcai
házon, amelyben egykoron valószínűleg
megszállhatott.

A május 5-én felavatott Apáczai-em
lékház köszöntője helyett közöljük újra
Koós Ferenc egyik írásának részletét.
„A második emlék Apácán az ottani
állami elemi iskola falában az Apáczai
Csere János 17-ik században élt híres
pedagógus márvány emléktáblája és
emlékére gyűjtött, ma már 1302 korona
81 fillér, melynek rendeltetése az lesz,
hogy annak kamatja, miután a tőke
20000 korona lesz, mindig olyan apácai
fiúnak adassék, aki valamelyik hazai
felsőbb iskolában fog tanulni.
Ez a két emlék már az én buzdításom
és fáradozásom gyümölcse. Elbeszélem,
hogy miként történt.
Hat évig tanítottam két állami intézet
ben a neveléstant, s volt alkalmam
apácai Csere János nevével is megös
merkedni. Ide jőve meglátogattam
Apácát, s tudakolóztam, ha él-e az ő
emléke ott, hiszen ma is van ott Csere
család.
Egyáltalán keveset tudtak felőle. Az
apácai ág. ev. parochia két ízben is
leégvén, ott is nyoma veszett.
Egy Csere annyit tudott, hogy élt
valaha, s hogy halála után egy utóda
kiutazott Kolozsvárra az örökségért, de
csak egy rakás könyve volt a tudósnak…
Már akkor feltettem magamban, hogy
emlékét szülőf alujában fel fogom
kelteni.. Ez 1879-ben történt. Egy év
múlva Zajzonban 1880. október 17-én
a tanítótestület közgyűlésén felolvasást
tartottam apácai Csere Jánosról, s indít
ványoztam 1-ször, hogy a nagy magyar
pedagógusnak, megyénk magyarsága
büszkeségének születési házát jelöljük
meg márványtáblával. 2-szor emlékének
szülőfalujában leendő megörökítése
céljából teremtsünk alapot.
A tanítóegylet mindkét indítványomat
elfogadta. Csere életrajzát kinyomtatta.
Az emléktáblát 1881-ben állítottuk fel
Apácán a Rabszoros utcában, ahova
az ág. ev, templomból vonultunk ki, ahol
én tartottam az emlékbeszédet, melyet
szintén kiadott a tanítóegyesület. Az
emlékverset Szász Károly, akkor még
miniszteri tanácsos, ma ev. ref. püspök
barátom írta volt az én felkérésemre,
melyet ide is följegyzek:
Ringani bölcsőjét a kicsiny ház látta
Cserének
Híressé innen lett az Apáczai név.
Kis szikrából lesz égig fellobogó láng,
Kis székely fiúból, nemzete dísze lőn ő.
De ebből a házból a tulajdonos a 90es évek elején kocsmát csinált, a tanító
testület az emléktáblát onnan levétette,
és a díszes emeletes állami iskolába
helyeztette, melyre Végh Mátyás költő
írta a következő szép verset:
Hol a kicsiny ház, melyben bölcsője
ringa Cserének?
Századok érckeze közt elpusztult,
nyoma sincs.
Ámde szülöttje nevét nem bánta, s
most e falak közt,
Mint tanító buzdít gyermeket s tanítót.
a Brassó megyei tanító testület 1881.”
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Barcaszentpéter, Mons Sancti Petri,
Petersberg, Pittersbarch, Sânpetru.
Község Brassótól 6 km-re északra.
2002-ben 3449-en lakták, közülük
3125 román, 92 magyar, 89 cigány és
138 német nemzetiségű. A XX. század
elején tizenhatszor ennyi szász élt itt
és Brassó vármegye egyik legjelentő
sebb szász falva volt. De a történelem
más sorsot hozott...
A freskó sarkában ücsörgő kockás tu
lipán nem sejthetett semmit. A vár nagy
termének faláról nem láthatta a napok
óta égő lármafákat, az éjszakába hasító
lángnyelveket. Csak akkor lepődött meg
igazán, amikor lovasok vágtattak át a vár
kapun. Keletről jöttek, Hermány felől, és
igencsak siethettek, mert erősen felverték
a száraz augusztusi port. Nem az ünnepre jöttek, Mária mennybeviteléért tegnap
harangoztak a faluban. Az pedig, hogy
húszan-huszonöten lehettek, bajt jósolt
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még a kis kockás tulipánnak is. Közel 50
éve járt erre hasonló vágtázó csapat, s
az akkori nagy csata után béke ülte meg
a Lempest. Sok mindent átélt, mióta a lo
vagok itt hagyták a nagyterem falán, de
az állandó beszédtémaként visszatérő
nagypolitikához mit sem értett. Sokan
megfordultak körülötte: fejedelmek, had
vezérek, lovagok; országok, nemzetek
sorsa dőlt el előtte, de valahogy ezek a
földi szavak oly távolinak tüntek. Ittlétének
négy évszázada során csak ismétlődő
történéseket látott, és nem tudta megérteni, hogy miért pusztítják egymást az
emberek, minek a sok háború, kinek kell
a hatalom. Ő akkor érezte hatalmasnak
magát, mikor a József-napi tavaszi nap
sugarak előcsalogatták a Lempes alól.

Bencze Mihály
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Köpe Falnagy János fiákeres, Bukarest, 1900 körül
Az osztrák elnyomás elől számtalan
magyar a kivándorlást választotta akár
Amerikába, akár Havasalföldre, vagy
Moldvába. Legelőször Háromszék
vármegyéből indult meg a tömeges
kivándorlás Havasalföldre, és a két
fejedelemség egyesülése után pedig
Bukarestbe. A református székelyek
voltak az elsők, akik 1815-ben megalapították az önálló református egyházközösséget és iskolát. A Barcaság,
Csík, Udvarhely, Maros-Torda és Bihar
magyarjai is rajokban telepedtek az
elsők által létrehozott intézmények mellé.
Megerősítette a református egyházat
az is, hogy a lutheránus csángók is a
magyar egyházhoz csatlakoztak és nem
a szászokéhoz. Ezekben az években
Romániába több mint 150.000 magyar
telepedett ki.
A Hétfaluból kivándorolt csángók nagy
része komoly anyagi jövedelemre tett
szert, ők voltak a leghíresebb kőművesek, bérkocsisok, cipészmesterek,
pékek, mészárosok stb. Az itt megtakarított pénzen Hétfaluban földeket,
kaszálót vásároltak, és szebbnél szebb
házakat építettek. De sokan nem tértek
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haza. Köpe Falnagy János bérkocsi tulajdonos Bukarest szerte a leghíresebb
volt. A szolgáltatásait, üzletemberek, hivatalnokok, hírességek, és még a királyi
család is igényelte. Poliány Zoltán, a Bukaresti Magyar Újság szerkesztője volt,
és jó barátság fűzte Köpe Falnagy Jánoshoz. Sokszor pedig a Hunnia Magyar
Kaszinóban találkoztak, hisz rengeteg
fuvarnak ez volt a kiinduló, vagy a végpontja. Köpe Falnyagy János (apja is
János volt) Bukarestben a Floreasca út
49 szám alatt lakott, és ez a saját háza
volt. 1911. augusztus 7. (20)-én halt
meg gasztroenteritiszben és másnap,
azaz augusztus 8. (21)-án temette el
Varga Lajos lelkész, a Giulesti - Kálvin
temetőben. Az egyházi bejegyzésben,
még ott áll a III.o, Kt, 5182 jelzés.
Hónapok óta próbálom Köpe Falnagy
János utódait, rokonságát beazonosítani. A Hétfaluban élő öt különböző
Köpe Falnagy család közül remélem,
hogy a mellékelt kép alapján valaki felismeri, és jelzi nekem (tel 0724-061251) a
jó hírt. Ügyeljünk a múltunka, képeinket,
emlékeinket ne herdáljuk el, mert ha
elvész a nyom, akkor elveszünk mi is.
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Pepita fejét körbeforgatta a zsenge zöld
fű fölött, és tudta: erre a pár napra övé
a világ. Tavasz volt, béke, és ő vidáman
bólogatott a lágy napsugaraknak. „Jönnek a tatárok!” – hallotta a kétségbeesett
kiáltást, és nem sejtette, hogy öt nap
múlva itt már kő kövön nem marad...
*
Szentpéter a Barcaság egyik leg
régebbi települése. 1240-ben már
oklevél említi.
Alapítását a Német Lovagrend barcasági letelepedésével és a szász
hospesekkel hozzák összefüggésbe. A
Földvár–Cruceburg fő útvonal mentén
fekszik, mint Hermány és Prázsmár is.
A szász faluszervezési elv ma is nyo
mon követhető a faluban. A házak és a

nagy udvarok egy széles járdára nyílnak,
amelyet jókora előtér választ el az úttól.
A település két párhuzamos utca köré
szerveződött: a templom elülső főutcája
(Vordergasse), valamint a temető hátulsó
utcája (Hintergasse). Ezekre merőleges
a Brassóba vivő főút.
1240. március 17-én IV. Béla a kerci
apátság alá rendelte és templomát a cisz
terciek gondozására bízta. Az egykori,
Szent Péternek szentelt, háromhajós ba
zilika a XIII. sz. elején épült, így feltehetőleg a Barcaság legrégebbi temploma volt.
A falu címerében két keresztbe fektetett
kulcs, a Szent Péterre bízott mennyor
szág kulcsai szerepelnek.
A Lempes csúcsán, a Várhegyen álló
szentpéteri várnak mindmáig ismeretlen
a története. A történészek hajlanak arra,
hogy a Német Lovagrend öt barcasági
várának egyikét lássák benne.
(Folytatása a 4. oldalon.)

Hochbauer Gyula
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A Hétfalusi Magyar Művelődési Tár
saság évtizedes törekvése: éltetni a
hétfalusi magyar népmesét.
Nem tudom, hogy hányan vehették
kézbe az újra kiadott Horger Antal és
Sipos Bella gyűjtéseket, s már a pél
dányszámokat is elmosta az idő. Va
lószínű, az sem világszenzáció, hogy
10 esztendő alatt ezer gyerek ült a
mesemondó-székbe, és már harmadik
esztendeje Hordjuk szét a mesét, mert
van kinek az anyaországi Balassi Inté
zet támogatásával mondogatva, báboz
va meg játszva ezernyi embert rávéve,
hogy kissé elcsodálkozzon a világunk
ilyenszerű megfogalmazásán.
Mit sodort még magával e tíz eszten
dei próbálkozás…?
*
Nekem emlékezetes, hogy 2005 már
ciusában kihirdettem a Brassó megyei
néprajzi múzeum vezetőségének a
hétfalusi magyar népmese világnapját,
hozzáfűzve, hogy mindig akkor szervezzük a hétfalusi magyar népmesemondó
maratont. Azóta is csak kuncogok ma
gamban a turpiságon, mert van igaza
az akkori szavamnak, csak fordított
renddel, hiszen valóban akkor van a
hétfalusi magyar népmese világnapja,
amikor legtöbben mondogatják, s az vi
tathatatlan, hogy 10 éve a maraton nap.
Szép és sokféle együttműködést
is hozott magával jutalomként a nép
mesekincs: elsősorban a Zajzoni Rab
István Középiskola meséinket becsülő
pedagógusait tartotta órákon keresztül
mesemondó gyermekeik közelében,
de melléjük ültetett sokat közelebbi és
távolabbi óvodák óvónői, a városok és
falvaink tanítónői, magyar és más szakos
tanárai közül is. És jöttek velük szülők és
nagyszülők és néha idegen kíváncsi is.
*
Egy nagyon jóeszű ember ezer féle
mesemondásra emlékezne csak ennek
a tíz esztendőnek tíz napjáról. Én leg
gyakrabban arra a kis mesemondóra
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emlékszem, aki évekkel ezelőtt reme
kül építette bele a mesemondásába
azt, hogy türelmet kér a hallgatóktól,
azonnal eszébe jut a folytatás. Olyan
volt, mintha egy tapasztalt történetmon
dó akarta volna fokozni a hallgatóság
kíváncsiságát.
*
Esztendők teltével egyre kevesebb
nagyobb diák jött a maratonra, s ezzel
párhuzamosan egyre több óvódás,
kisiskolás. Legelőkelőbb vendégünk
Kisújszállás polgármestere volt. Azóta is
emlegetik a néprajzi múzeum alkalma
zottai, mennyire láthatóan lenyűgözte volt
azt az embert az, amint a gyerekek felől
folyamatosan áramlott feléje a mese.
Ezek a napok egymás mellé vonzot
ták versengésmentesen az iskolákat,
óvodákat.
Elnyerte a múzeum román anya
nyelvű s kultúrájú néprajzosainak az
elismerését.
És még sok-sok egyebet is sodort
magával e tíz esztendei próbálkozás: a
három meséskönyv mellé Tomos Tün
de kifestőkönyvét, Sipos Gaudi Tünde
remek meseillusztrációit, Tomos Tünde
öt mesére szabott bábjait, s díszleteit.
S történt mindez olyanszerű szán
dékkal, mint ahogy ezeket a meséket
hajdan addig-addig mondogatták, amíg
meg nem lettek, mert ha már meglettek,
megérdemlik, hogy egy jó ideig legalább
még legyenek.
Én nem hiszem, hogy elfogy a mese,
ha hordozzuk. Ezért hordozzuk itthon:
Bácsfaluban, Türkösön, Csernátfa
lub an, Hosszúfaluban, Tatrangon,
Zajz onb an, Pürkerecen, Bodolán,
Keresztváron; Brassóba, Sepsiszent
györgyre, Kézdivásárhelyre, Zágonba,
Csomakőrösre, Komandóra, Kőha
lomra, Hévízre, Korondra, Pálpatakára,
Dévára, Bukaresbe, Budapestre, Kisúj
szállásra, Tuzsérra, Zánkára… És
visszük Halmágyra, Fogarasra, Gyer
gyóba, Ürmösre…

* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2013. * ISSN 1582-9006 *
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(Folytatás a 3. oldalról.)
Valószínű, hogy a várat Petersburgnak
hívták a lovagok és a benne lévő kápolnát
szentelték először Szent Péternek. A vár
emléke ma is él, de az emberek Tatár
várként emlegetik. Már maga II. Endre
is lerombolhatta, de valószínűbb, hogy
valamelyik tatárjárásnak esett áldozatul a
vár, hisz az oklevelek a hegyen még 1400ban egy Szent Gervasius (Szent Gyárfás)
románkori kápolnát említenek, mely ekkor
kapott a pápától búcsúengedélyt.
Tatárok pedig bőven jártak erre. 1241.
március 31-én Brassóval együtt égették
fel a Bodzai-szoroson át betörő hordák.
Ugyanez történt 1285-ben is, majd 65 év
béke következett, de 1350-ben a törökök
dúlták fel Törcsvár felől jövet. 1420–1493
között 15-nél is többször ostromolták. Ek
korra tehető a templom körüli erődítmény
építése. A hat erős védőtoronnyal ellátott
hatszögű erőd két külső fala között lévő
sáncba a Négyfaluból eredő Dirba vizét
vezették. A helytörténészek nagy része
a patak nevét egyszerűen a német Der
Bach-ból (a patak) származtatja. A leg
belső fal 8 m magas.
1544-ben Johannes Honterus brassói
reformátor hatására lakói evangélikus
hitre tértek át.
1600-ban ismét tatárok dúlták fel a falut.
1610-ben a belső falgyűrűben kétszintes
lakó- és éléskamrákat képeztek ki. 1611ben a barcaszentpéteri mezőkön ütközött
meg Báthory Gábor a később lengyel
segítséggel győzedelmeskedő Ráduly
vajdával. 1617-ben és 1625-ben tűzvész
pusztítja a települést, ekkor a papilak és
vele együtt a teljes levéltár odaég.
*
1658-ban mindent elpusztító erejű
tatár támadás rázza meg a falut. A
templomerőd némiképp menedéket
nyújt a lakosságnak, de a falu majd
nem teljesen elpusztul.
Az elesetteket a templomban temetik el.
A törökök vezette hatalmas tatár betörés
célja II. Rákóczi György megdöntése volt,
Köprülü Mehmed nagyvezír ekkor nevezi
ki Barcsay Ákost fejedelemmé.
1706-ban Pekri táborozott itt kurucaival.
Aprószentek napján a Brassóból kémked
ni jött, majd Szentpéterben lerészegedő
rácokat megtámadta és sokat közülük
levágva, egész Brassóig űzte őket.
1713-ban ledőlt a harangtorony. 1718ban és 1756-ban pestisjárvány tizedelte
a falut, 1760-ban, 1769-ben és 72-ben
ismét tűzvész pusztított, ez utóbbi annyira,
hogy Brassó ispánjának fát kellett adomá
nyoznia az újjáépítéshez, de hamuvá vált
minden 1793-ban is.
A középkori templomot 1793–94-ben
teljesen lebontották, a helyébe felépített
új, klasszicista stílusú csarnoktemplom
nak (45,7118° É; 25,6336° K; 566 m) a
régiből csak emléktöredéke maradt fenn:
az oltár mögött őrzött két boltozati zárókő,
az egyiken a kezében kulcsot tartó Szent
Péter domborművét, a másikon Isten bá
rányát láthatjuk.
A jelenleg látható torony 1817-ben
épült. Két harangja közül a nagyobbik
1640-ből, a kisebbik 1456-ból származik.
1823-ban hatalmas tűz üt ki, 1825-ben
építik fel az új hivatali épületeket.
A templom orgonáját 1826-ban készí
tette el Johann Thois (1769–1830).
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Lakó- és éléskamrák a belső falgyűrűben
1849. február 4-én Szentpéternél
ütköztek meg először a székelyek az
oroszokkal, akiket a fenyegetett Brassó
hívott segítségül. 1855-ben ötször is
leég a falu.
A falu szász temetőjében kapott
helyet az első világháborús emlékmű
(45,7170° É; 25,6328° K; 562 m).
1937. augusztus 25-én itt nyílik meg
Ernst Philipp felügyeletével az ország
első vitorlázó repülő iskolája és kis
repülőtere (45,7181° É; 25,6338° K;
562 m). A Lempes fölötti áramlatok igen
kedveznek e sportágnak, ma is sok be
mutatót, versenyt tartanak itt.
1945-ben 224 szentpéteri szászt depor
táltak a Szovjetunióba, ezek közül 55 ott is
halt meg, a többiek inkább Németországba
emigráltak, de nagy emigrálási hullám érin
tette a falut 1958–1960 között is.
1952-ben az egykori repülőiskolát
tüd ős zanatóriummá alakították át
(45,7224° É; 25,6474° K; 582 m).
Szentpéteren az 1986-ban létrehozott
brassói hőerőmű hamuülepítő tavat ala
kított ki, amelyet hatalmas csőrendszer
köt össze Brassóval.
Ma Szentpéteren többnyire idős
szászok és idős magyarok maradtak.
A brassói református egyházközség
öregotthont létesített itt, és magyar isten
tiszteleteket is tartanak.
*
Az egykori szász település jelleg
zetességeit magán viselő faluba ma
is érdemes ellátogatni.
A vendégeket háromcsillagos szálloda

várja. A Bielmann Hotel (45,7068° É;
25,6392° K; 570 m) mestergerendája
kiem
 eli az 1889-es és 2003-as alapítási
évszámokat.
Igazi gyémántszemként a templomerőd
további meglepetéseket tartogat: majd
nem teljesen épen maradt XIV–XV. szá
zadi gótikus freskókat. A templomhajótól
északkeletre fekvő bástyát kápolnának
nevezik, keresztelési vagy temetkezési
kápolna lehetett egykoron. Oldalfalait és
gótikus keresztboltozatát freskók borítják
változatos keresztény tematikával: Szent
István megkövezése, Mária megkoroná
zása, Szent Mihály a mérleggel, Krisztus
az apostolokkal, szász öltözetben lévő
pap stb.
A tüdőszanatóriumtól sétálhatunk
ki az egykori várhoz is (45,7234° É;
25,6569° K; 741 m). Közel 1 km-t kell
megtennünk a gyönyörű lombhullató
erdőben, hogy a csúcsra érjünk. Visszavisszatekintve szép kilátás nyílik a Király
kőre, a Bucsecsre, a Keresztény-havas
ra, a Nagykő-havasra.
Orbán Balázs így ír a vár maradványa
iról: „[...] csakhamar felküzdém magam a
sürű erdő miatt bajosan megmászható
hegység főcsúcsára, s mily nagy volt
meglepetésen, midőn ottan egy az elnevezést igazoló várromra; a Tatárvárnak
titokszerű maradványaira találtam. A
meredeken fellővelő hegycsúcsot köridomban egy 2 öl széles és ily magasságú
gátony futja körül, 480 lépés kerületben, e
gátonynak sáncza belül van, mi mutatja,

hogy az onnan vett földdel töltetett fel, s
az – nem mutatván a falrakatnak semmi
maradványát – nem is lehetett más mint
egyszerű földtöltés. Ezen külső gátonyon
belül a hegycsúcs még vagy 30 lábnyira
emelkedik, s tetőlapján egyenes 280
lépés kerületű fennlapban végződik. E
fennlap oromszélén másik gátony vonul
el a falrakatnak csalhatlan nyomaival. Tehát ez volt a vár felső falövedzte balliuma,
melynek közepe táján mély üreg jelöli a
közép köztorony helyét, egy másik üreg
meg a betölt vár kutját, melynek kőrakatá
ra még emlékeznek az öregebb emberek.
Tehát itt egy szabályszerű alsó és felső
balliummal biró, s a szokásos donjonnal
erőditett váracs feküdt, melynek még
más külső védművei is voltak; mert a
várcsúcstól mintegy 60 lépésnyire, ugy
észak mint dél irányban, a menedékesen
lehanyatló hegyhát egy-egy széles mély
sáncz által van átmetszve, mely sánczok
a csaknem függélyes keleti és északi ol
dalon – feleslegesek levén – nincsenek
folytatva.”
*
A Lempes és a közeli szászhermányi
láp természetvédelmi terület.
A 276,5 ha összterületen élő több,
mint 150 növényfaj közül itt több növény
földrajzi jelentőségű ritkaság is található,
például a barcasági istác (Armeria maritima (Mill.) Willd. subsp. alpina (Willd.)
P.Silva) és a lisztes kankalin (Primula
farinosa L.) csak itt élő erdélyi ritkaságok,
de van itt kétféle árvalányhaj (Stipa
pulcherrima K.Koch. és Stipa capillata
L.), pusztai és vékony csenkesz (Festuca rupicola Heuff. és Festuca valesica
Schleich. ex Gaudin), lappangó sás
(Carex humilis Leyss.), karcsú fésűs perje
(Koeleria macrantha (Ledeb.) Schult.),
hasznos tisztesfű (Stachys recta L.),
tavaszi hérics (Adonis vernalis L.), piros
kígyószisz (Echium russicum J.F.Gmel.),
magyar nőszirom (Iris aphylla L.), tavaszi
tőzike (Leucojum vernum L.), kormos
csáté (Schoenus nigricans L.).
A hideg forrásvizek igen ritka jégkor
szakbeli reliktumnövények megélését
is biztosítják, például ez a pálcakajmár
(Pedicularis sceptrum-carolinum L.) leg
délebbi előfordulási helye, itt él a télisás
(Cladium mariscus (L.) Pohl), lápi nyúl
farkfű (Sesleria caerulea (L.) Ard.), lápi
nádtippan (Calamagrostis stricta (Timm)
Koeler), nyugati kékperje (Molinia caerulea (L.) Moench), de innen köszön vissza
a kockás tulipán is (Fritillaria meleagris L.).

Támogassa jövedelemadója
2%-ával a HMMT-t!
A 2013-as jövedelem után befizetett
adó alapján kitöltött űrlapokat május 23ig lehet benyújtani a helyi adóhivatalhoz.
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-tánccsoportjának működtetésére
fordítottuk.

* Szerkesztőség: RO-505600 Négyfalu, George Moroianu utca (Nagyút) 87. szám * Telefon: 0268 / 275 773 *

