
* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési Társaság – © HMMT, 2018. * 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
XXIV. évfolyam 7. (689.) szám, 2018. július 26. – csütörtök

Kovács Lehel István

A Brassóval versengő 
Feketehalom

A XXVII. EKE VÁNDORTÁBOR HELYSZÍNE FEKETEHALOM

Feketehalom, Cidium, Zeiden, Zäöeden, 
Codlea. Municípium Brassótól 11 km-re 
észak-északnyugatra, a Persányi-hegy-
séghez tartozó Kotla lábánál. 1900-ban 
4 449 főből 2 771 volt német, 1436 román 
és 233 magyar. 2002-ben 24 286 lakosából 
22 518 román, 917 magyar, 424 cigány 
és 367 német nemzetiségű. Vára kétszer 
is dacolt a királyi méltósággal, mígnem 
királyi akarat döntötte romba.

Ott ült a bándoros ablak előtt, amelyet 
– tekintettel a május végi melegre – tárva 
hagyott. Egyedül volt, hazaküldte katonáit. 
Négy éve már, hogy béke honolt a Bar-
caságon, s a király megbízásából egyedül 
dolgozott. Lajstromot írt Feketevár ingó-
ságáról, vagyonáról. Néha köszönt az arra 
járó pásztoroknak. Inkább csak bólintott, 
mert nem értette a nyelvüket. Hasonlított 
ugyan valamelyest a latinhoz, de sok szláv 
szó volt benne, s a pásztorok nem beszéltek 
szászul vagy magyarul. Juhokat terelget-
tek ide-oda a Kárpátok mentén. Legelőket 
kerestek. Annyit azért tudott: a főispánok 
engedték meg, hogy átjöjjenek a hegyeken, s 
lakatlan területeket népesítsenek be. Sötéte-
dett, de még nem gyújtotta meg az asztalon 
álló gyertyát, csak nézte a messzeséget, 
s a lentről idelátszó falu tüzeit. Szomorú 
volt. Szerette a várat, s sejtette, hogy nincs 
tovább. A fekete lovag is gyakrabban jelent 
meg. Hollófekete paripán, fekete páncélban 
és palástban vágtatott fel éjfélkor a várhoz. 
Fején arany liliomos korona. A babonás 
pásztorok rettegtek a kísértettől, de ő tud-
ta, csak azért jár vissza, mert ő is szerette 
a várat. Lassan meggyújtotta a gyertyát. 
Reggelre elkészült az írással, gondosan 
összehajtogatta a papírt, és pecséttel látta 
el: a királynak készült személyesen. Aztán 
pakolni kezdett, és még dél előtt ellovagolt. 
Nem várta meg, hogy elpusztuljon a vár…

*
Míg Károly Róbert parancsára 1335-ben 

le nem rombolták, Feketevár (Schwarzburg, 
Cetatea Negră) a falu büszkesége lehetett.

Az ovális falakat a teuton lovagok építet-
ték az 1292 m magas Kotla egyik nyergébe 
(45,6940° É; 25,4003° K; 952 m), hogy a 

szebeni út (Szászok útja, Sachsenweg, Drum 
al Saşilor) őrzését ellássák. Nem a csúcsra 
építették, hiszen ők már tudták, hogy „Ha a 
Kotla fején kalapot visel, jó idő lesz; ha gallér van 
rajta, elindulhatsz; ha kardja villan, esni fog”.

A Német Lovagrend kiűzése után a vár 
királyi birtok lett, IV. Béla pedig fiának, V. 
Istvánnak, Erdély hercegének adományoz-
ta. István ezt a várat kedvelte a legjobban 
erdélyi birtokai közül, ezért 1265-ben ide 
menekült apja seregei elől. IV. Béla és fia két 
pártra szakította Magyarország nemeseit, s 
az ügyes hadvezér híveivel, a Csák, Kacsics, 
Gutkeled, Aba, Baksa nembeliekkel a Fe-
ketevárba vonult vissza. Itt várta be apja 
seregeit. A kemény ütközetet leíró krónikák 
említik először a várat. V. István hősiesen 
védte szeretett birtokát I. Lőrinc, Kemény 
fia (a Matucsinay-család őse) nádor (a király 
után a legnagyobb országos méltóság volt 
Magyarországon a Szent Istvántól 1848-ig 
terjedő időszakban), országbíró csapataival 
szemben mindaddig, amíg Miskolc nembeli 
Panyit seregei fel nem mentették a várat. Az 
ostromzárat filmbe illő párviadal is megtör-
te: az országbíró testvére, Konrád, Sándor 
szörényi bánnal kelt „erős kézzel birokra”. 
A győztes feketevári csata után kezdődött 
István diadalmenete Budára, s az isaszegi 
döntő csata után István saját országrészében 
szuverén uralkodóvá vált, önálló külpolitikát 
folytatott, hadjáratokat vezetett, majd öt év 
múlva király lett.

A XIV. század elején a barcasági szászok, 
Salamon brassói ispán vezetésével nem 
fogadták el I. Károlyt uralkodójuknak, ám 
az ispán rokonai (Rozsnyai Miklós fiai) 
1331-ben megszerezték a Feketevárat, s 
Salamon összes birtokaiért cserében átadták 
azt a királynak. Károly Róbertnek, a magyar 
Anjou-ház alapítójának, nem volt szüksége 
a várra, így 1335-ben leromboltatta azt. 
A sors fintora tehát, hogy annak az V. Ist-
vánnak a kedvenc várát semmisítette meg, 
aki lányát, Máriát, Anjou Károly szicíliai 
királlyal jegyeztette el, s ez alapozta meg 
Caroberto, s az Anjou-ház trónigényét Ma-
gyarországon.

A királyokkal dacoló távol-vidéki vár 
ma romjaiban hirdeti egykori dicsőségét. 
Sziklába vájt helyiségek, kapuépítmény-
maradványok, támpillérek, hegygerincet 
lezáró falrészek sejtetik az erőt, szépséget 
hat és fél évszázad múltán is.

Feketehalom gazdag település, egykoron 
Brassóval versengett: melyik legyen a Bar-
caság fővárosa?

1377-ben a Barcaság ötödik legnagyobb 
települése volt. Magyar neve a Kotla másik 
elnevezéséből, a Feketehegyből vagy a Nagy-
feketehegyből ered. Román neve a Kotla 
névváltozata, egyesek szerint a fordított 

üst alakú hegy elnevezése a szláv kotla (üst) 
szóban keresendő. Szintén egyesek német 
nevét a Zeidler (méhész) szóban találták meg.

Kezdettől pallosjoggal volt felruházva, 
s a monda szerint Brassó és Feketehalom 
közül az lett volna a Barcaság fővárosa, 
amelyik nagyobb vásárt szervez. A szorosok 
és kereskedelmi útvonalak közelsége tette 
győztessé Brassót, viszont Feketehalom is 
hasonló címert nyert: fagyökér a koronával. 
A különbség a két barcasági hatágú csillag, 
na meg a rossz nyelvek szerint az, hogy a 
gyökérnek kevesebb ága van.

1395-ben Luxemburgi Zsigmond több 
okiratot is kibocsátott innen. A XV. század 
elejétől mezővárosi rangra emelt települést 
1421-ben, 1432-ben és 1530-ban a törökök 
pusztították. 1536-ban 221 szász család 
lakta, ekkor osztották négy városnegyedre, 
ezeken belül pedig négy-négy szomszéd-
ságra. Lucas Weygander plébános vezeté-
sével tértek át lakói Honterus evangélikus 
vallására.

Báthory Zsigmond 1595-ös havasalföldi 
hadjáratára itt gyülekeztek a székelyek, 
négy év múlva már Vitéz Mihály ostromolta, 
1600-ban pedig a moldvai csapatok dúlták 
fel. Báthory Gábor 1612-ben foglalta el, 
védőinek többségét kivégeztette. Augusztus 
28-án a brassóiak csellel szerezték vissza, 
de a fejedelem kapitánya, Török István újra 
elfoglalta. Bethlen Gábor itt fogadta 1616-
ban a török portáról visszatérő Toldalagi 
Mihályt. 1628-ban és 1658-ban is tűzvész 
pusztította, a másodikat tatárok gyújtották.

Román lakókról 1699-ből származik az 
első említés: 23 család lakta, elkülönített 
negyedben.

A kurucok és a császáriak is megsarcolták, 
Graven császári ezredes itt verte meg 1704. 
április 13-án Kereskényi László seregét.

1760-tól hetivásárokat rendeztek a város-
ban. II. József  1783. június 7-én látogatta 
meg.

1849. március 19-én itt verte szét Bem 
Puchner utóvédjét.

1881-ben itt nyílt meg az első erdélyi 
községi óvoda.

1888-ban itt született Albert Ziegler 

pilóta. 1913-ban repülőgépével a Kotláról 
felszállva új, 3000 méteres magassági re-
kordot ért el.

Az iparosodás kora jelentősen érintette. 
Johann Horvath 1879-ben itt létesítette 
Erdély első faipari szerszámgyárát, 1903-
ban, Erdélyben harmadikként, itt vezették 
be az elektromos közvilágítást. 1878-ban 
a Hornung fivérek bútorgyára, 1904-ben 
szerszámgyár, 1912-ben Georg Mikes 
pamutszövő műhelye létesült itt. 1907-ben 
Hans Stoof  pléh-lemez gyárat alapított, Pe-
ter Gross gátert létesített, Martin Christel 
pedig faárúkat kezdett készíteni. Trianon 
után kohászatot, vegyianyaggyárat alapítot-
tak itt, és ekkor indult virágzásnak a híres 
feketehalmi kertészet. 1930-ban ezüstróka 
tenyészde létesült.

1945 januárjában 500 lakosát deportálták 
a Don-medencébe, csak 300-an tértek vissza. 
1953-ban helyezték át ide a brassói fegyhá-
zat. 2000-től municípium.

1967–1969 között építették a feketehalmi 
melegágyakat. Az üvegházakban termesz-
tett virágok és zöldségek tették híressé a 
várost.

Az eredetileg Szent György és Mihály 
tiszteletére szentelt, ma evangélikus temp-
loma (45,7002° É; 25,4466° K; 568 m) a 
Barcaság legnagyobb templomerődje.

A XIII. századi román stílusú templo-
mot a XV. században alakították gótikussá. 
Ekkor hármas falgyűrűvel, vizesárokkal 
vették körbe. 1601-ben, 1634-ben, 1762-ben 
újították, de védművét a XIX. században 
lebontották. A céhek védte négy tornyából 
csak három maradt: a kádároké, a takácsoké 
és a kovácsoké, amelyet 65 m magas, négy 
haranggal ellátott templomtoronnyá alakí-
tottak. A kerékgyártókét lebontották.

A Barcaságon igen ritka, 1702-ben festett 
kazettás mennyezetén 252 Luther-rózsa (A 
Luther-rózsa (németül Lutherrose) az evan-
gélikus egyház jelképe, címere. Eredetileg 
Luther Márton személyes jele volt, a monda 
szerint felesége, Bóra Katalin hímezte neki 
meglepetésként. Vitairatait, okmányait és 
leveleit Luther ezzel hitelesítette. 

(Folytatása a 2. oldalon.)



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

2. oldal H é t f a l u XXIV. évf. 7. szám

Kovács Lehel István

A Brassóval versengő 
Feketehalom

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az eredeti rózsa valamivel egyszerűbb 

volt a mai Luther-rózsánál. Egy ötszirmú 
rózsa közepén szív látható, abban egy ke-
reszt. A rózsa kék kör alakú mezőbe van 
elhelyezve, amelyet agy arany gyűrű vesz 
körül.)  változat díszeleg. Az egyikbe a festő 
– Thomas Groß – önmagát rejtette el. A tö-
kéletességet jelképező középső nyolcszögön 
festett angyalok fogják körbe a tanulságos 
feliratot: „Nem mindenki jut a Mennybe, aki 
Uram, Uram-ot kiált!” („Es werden nicht alle, 
die zu Dir sagen: Herr, Herr, ins Himmelreich 
kommen.”) 

A templom csendjét csak a Prause-orgona 
hangja töri meg.

A régi városháza 1724-ben épült, a mai 
1828–1830 között. Az iskola gyönyörű, 
XIX. századi épülete a városra nyomja 
bélyegét.

Az orgonát 1783-ban építették, két 
manuállal, egy pedálsorral és 26 regiszterrel 
látták el.

1904-ben készítette Johann Barthel a 
templom neogótikus oltárát. A központi fül-
kében Krisztus szobra látható, a bal és jobb 
oldaliban pedig Szent Péteré és Szent Pálé. 
A szószéket 1841-ben építették. Neogótikus 
keresztelőkádja is 1904-ből származik.

A 6 km-re lévő fürdőtelepét, a feketehalmi 
strandot 1903-ban kezdte el építeni az ifjú-
ság, teljesen önkéntes munkával. Az erdő 
közepén, a Goldbach-forrás elrekesztésével 
képezték ki a medencét. 1906-ban a strand 
alatt egy vízgyűjtő tavat is létesítettek a 
Goldbach-patak medrében, majd a vízgyűj-
tő tótól 100 m-re, vízlépcső stílusban egy 
másik tavat is kialakítottak.

1997–1998 között a katolikusok és refor-
mátusok ökumenikus templomot – akkor 
Erdély egyedüli ökumenikus templo-
mát – építettek Feketehalmon, Sebestyén 
Ottó plébános, azóta jezsuita szerzetes és 
Ménessy György református lelkipásztor 
vezetésével (45,7015° É; 25,4441° K; 570 m). 
A telket, amelyet a szász temető területéből 
szakítottak ki, a feketehalmi Német Evan-
gélikus Egyház ajándékozta. Az építkezés 
utolsó munkálatait dr. Nagy-György Attila 
akkori zernyesti plébános végezte. A Szent-
háromság tiszteletére szentelt templom ava-
tóünnepségét 1998. június 14-én tartották 
a történelmi egyházak vezetői, Nt. Tamás 
József  segédpüspök és Csiha Kálmán refor-
mátus püspök.

A város hagyományos ünnepét, a 
Kronenfest-et az év leghosszabb napján, 
Szentivánéj előtt ülik, s a majális átnyúlik 
az örömtüzektől világos mágikus éjszakába, 
amikor bármi megtörténhet, kívánságok 
teljesülnek, amikor a fekete lovag díszes pán-
céljában ismét felvágtat szeretett várához.

Kovács Lehel István

Vár és szentély 
a Kotlán

A Kotla (Feketehegy, Nagy-Feketehegy, 
Schwarzberg, Măgura Cod lei) a Persány-
hegység (Geisterwald, Munţii Perşani, 
régebben Persányi-hegysor, Apácai-hegysor 
vagy Krizbai-havas) legmagasabb hegye. 
Az 1292 m magas csúcsba kiemelkedő hegy 
nevét valószínűleg alakjáról kapta. A szláv 
eredetű kotla szavunk jelentése: cserépből 
vagy vasból készült nagyobb edény, lábas; 
bogrács, üst. S valóban, a hegynek fordított 
üst alakja van.

A Persány-hegység a Keleti-Kárpátok déli 
részén elhelyezkedő középhegység, Brassó 
megye, Kovászna megye és Hargita megye 
területén. A 100 km hosszú hegysor területe 
közel 1000 km2. Délen a Fogarasi-havasok, 
Királykő, Bucsecs közé ékelődik be, északon 
felvonul egészen a Hargitáig.

Gyakran a Szág-hegységet (Munţii Ţaga) 
is a Persányi-hegység részeként említik, 
a Fogarasi-havasok vagy a Jézer-hegység 
helyett, ekkor a Szág-hegy (1641 m), de a 
Csuma-tető (1630 m) is megelőzi a Kotla 
magasságát.

A magas hegyek övezte Brassó magyar 
természetjárói gyakran keresik fel a Kotlát 
is, akár tavasszal, hogy medvehagymát 
szedjenek (salamás, saloma, sajoma, sajama, 
sajamás – Allium ursinum L.), akár nyáron, 
hogy azután hűsüljenek egyet a feketehalmi 
strand medencéjében, akár honismereti túra 
keretében, hogy megcsodálhassák a Fekete-
vár maradványait.

Az Erdély 1902. évi 4–5. számából meg-
tudjuk, hogy az EKE Brassó vármegyei 
osztálya a Kotlán tartotta évadzáró ünnep-
ségét: „A közgyűlésileg megállapított társas 
kirándulásaink sorozatát a szeptember hó 8-án 
megtartott kotlai kirándulás zárta be. A népes 
kirándulás minden tagja elragadtatással szem-
lélte a ködből kibontakozó Barczaság havasok 
által körülvett körképét és lelkesedéssel esküdtek 
újból fel az EKE kibontott zászlajára.”

1909-ben az EKE Brassó vármegyei 
osztálya a Kotlára (feketehalmi hegyre) 15 
kirándulást szervezett. Az Erdély 1909/7–8. 

száma így ír az egyikről: „Az EKE brassói 
osztálya június hó 29-én a Feketehalmi hegyre 
igen szépen sikerült kirándulást rendezett, amely 
a legkellemesebben folyt le. A tizenöt főből álló 
társaság a sétatéri szép forrásnál elköltött reggeli 
után pompás erdei illattól és napfénytől környez-
ve minden nagyobb megerőltetés nélkül jutott fel 
a jól gondozott és jól jelzett utakon a csúcsra, hol 
sokáig élvezte a panorámát, amely terjedelem te-
kintetében a legimpozánsabb az egész környéken, 
amennyiben a Barca síkjával együtt a környező 
vármegyék összes hegyei láthatók. A csúcs alatt 
levő barlangban elköltött gazdag turistalakoma 
után a kirándulók a Waldbad-hoz ereszkedtek 
le, ahol egyesülve más brassói kirándulókkal is, 
az idő fürdés, játék s a fürdővendéglő jó borának 
élvezete közt telt el alkonyatig. Ekkor a társaság 
újból felkerekedett, bejött a községbe s kocsin egy 
jól eltöltött napnak kellemes emlékével visszatért 
Brassóba.”

A későbbi brassói magyar turistaegye-
sületek is számos kirándulást szerveztek a 
Kotlára, az Encián 1937. júliusi, III. évfo-
lyam, 7. száma így hirdet meg egyet a 104. 
oldalon: „Augusztus 1-én Codlea Feketehalmi 
hegy megmászása, visszatérés után fürdés a 
Codleai strandfürdőben. Találkozás reggel 6 
órakor a bertalani állomáson. Vezető: Kiss La-
jos.”, majd a következő, szeptemberi száma 
beszámol arról, hogy a túrán és fürdőzésen 
17-en vettek részt.

1946-ban az Encián Turista és Testneve-
lési Egyesület 2 túrát szervezett a Kotlára, 
1947-ben pedig 3-at.

A régi hagyományokat felelevenítve az 
EKE – Brassó természetjárói is sokszor 
felkeresik a Kotlát.

*
2016. június 5-én, miután megtekintettük 

a feketehalmi templomerőd (45,7002° É; 
25,4466° K; 568 m) hírességeit, 11 óra 35 
perckor indulunk el a piros háromszög jel-
zésen a Kotlára. A Măgurii utcán megyünk 
felfele, a jelzések itt – a templom környékén 
– még nem láthatók. 

(Folytatása a 3. oldalon.)
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3. oldalH é t f a l u2018. július 26.

Kovács Lehel István

Vár és szentély 
a Kotlán

(Folytatás a 2. oldalról.)
Egy körforgalom után előre megyünk, 

majd jobbra térünk egy útelágazásnál. Egy 
villanyoszlopon itt jelennek meg egymás 
fölé festve a piros, a sárga és a kék három-
szög jelzések. Pár lépés után szintén egy 
villanyoszlopon nyíl mutatja, hogy balra 
kell folytatni az utat. A Şoimului (Sólyom), 
majd a Vulturului (Sas) utcákon haladunk. 
Elhagyjuk az aszfaltos utat, egy földúton 
megyünk tovább. Állandó jelleggel bal 
kéz fele tartunk, erre vezetnek a jelzések, 
az út meredeken megy felfele. Ismét bal-
ra térve elhagyjuk a települést (Poiana 
Mărului Dulce), erdei úton megyünk tovább 
(45,7031° É; 25,4370° K; 618 m).

Hamarosan a sárga háromszöggel jel-
zett ösvény leágazik. Itt mintegy egy óra 
alatt a feketehalmi strandhoz juthatunk 
(45,7275° É; 25,4239° K; 519 m) egy szép 
erdei sétaúton.

Az elágazástól a kék és a piros három-
szöggel jelzett erdei út megy tovább, ezen 
megyünk felfele, egy vízmosás partján. Fe-
nyőerdőben haladunk. A Kotlán növényzet 
inverzió van, fenyőerdő van alul, a lomb-
hullató felül. Az ösvény széles, de a közepét 
mély árokban mosta ki a víz. Megjelennek 
a lombhullató fák, az ösvény sziklás lesz, 
egy út közepén álló fára nyilakat festettek, a 
jelzett ösvény jobbra tér. Az út mellett több 
jelzetlen utacska megy jobbra-balra, ezek 
mindenféle rövidítések, de mi a jelzést kö-
vetjük. Az ösvény eléggé meredeken megy 
felfele, egyre több lombhullató fa jelenik 
meg, az út közepén a vízmosás. Továbbra 
is együtt megy a kék háromszög a piros 
háromszöggel. Enyhe lejtő következik, s egy 
egyenes részen szép rálátás nyílik a Kotla 
csúcsára és az alatta lévő sziklarengetegre. 
Az ösvény szépen kanyarog tovább a cser-
jésben, valamikor itt kivághatták a fákat, 
látszanak még a földben levő törzsek. 

Ilyenkor, nyáron, minden tele van bodzá-
val (Sambucus nigra L.).

Az egyenes rész után az ösvény ismét 
beér az erdőbe, enyhén emelkedik. Egy 
útelágazáshoz érünk, balra is, jobbra is több 
út vezet, ösvényke, némelyik jól kivehető, 
némelyik nem annyira.

A jelzett ösvény egyenesen előre vezet, 
meredeken felfele egy vízmosáson. Az 
emelkedő után ismét egy egyenesebb sza-
kasz következik, majd kiérünk az erdőből. 
Mogyoróbokrok mellett haladunk, balkéz 
felől, a bokrok közül, rálátás nyílik a bar-
casági hegyekre. Útelágazás. Jelzetlen út 
indul balra és előre, a kék és piros három-
szögekkel jelzett ösvény pedig jobbra megy 
be az erdőbe. Itt enyhén lefele megyünk, 
az ösvény szépen követi a szintvonalat, fe-
nyőerdő keveredik helyenként lombhullató 
fákkal. Egy balra kanyar után, jobb kéz 
felől egy mély völgyhöz érünk, s a völgy 
fölött rálátás nyílik a Kotla csúcsára. Majd 
ismét bokros lesz a hely, tele bodzával. Az 
ösvény a szintvonalat követi, enyhén lejt 
és kanyarog, egy jobbra kanyar, majd egy 
emelkedő. Az ösvény egyre szűkebb lesz, 
ismét beérünk az erdőbe. Egy emelkedő 
után az ösvény 90°-ban balra kanyarodik, 
majd enyhe emelkedőben folytatódik. Jobb 
kéz felől ritkul az erdő. Jobbra kanyarodunk, 
kiérünk az erdőből. Balra egy nagy völgy, 
előttünk szépen látszik a Kotla csúcsa. Egy 
fakitermelő úton megyünk át, a jelzés jobbra 
tér, ott folytatódik.

Balra az erdő teljesen le van tarolva, előt-
tünk látszanak a sziklák és a Kotla csúcsa. 
Bal kéz felől a Királykő látszik, jobbra lomb-
hullató erdő és a fakitermelés maradványai. 
Az ösvény ismét kiszélesedik, a szintvonalon 
halad egyenesen, lejtések, emelkedések nél-
kül. Előttünk sziklák. Hamarosan beérünk 
az erdőbe egy útelágazáshoz.

Innen (45,7064° É; 25,4139° K; 881 m) 
indul a kék sáv jelzés jobbra a feketehalmi 
strandhoz. Jobbra is, balra is jelzetlen út 
indul le a völgybe.

A piros háromszög, kék háromszög és a 
kék sáv enyhén balra megy felfele. Az ös-
vény enyhén emelkedik, agyagos, bent vizes, 

látszik, hogy sokan járnak erre motorbicik-
likkel. Vegyes erdőben haladunk tovább. Az 
emelkedőt egy rövid, enyhe lejtő majd egy 
meredekebb emelkedő követi, az emelkedő 
előtt egy út megy be balra. 

Itt (45,7048° É; 25,4117° K; 895 m) a kék 
háromszög és a kék sáv letér balra, és rajtuk 
a Sajoma-rét (Poiana lui Sulică, Poiana cu 
Brânduşe de toamnă) érintésével a Feke-
tevárhoz juthatunk. A piros háromszöggel 

jelzett út az emelkedő után folytatódik. Az 
ösvény elég szűk és sáros, lombhullató er-
dőben kanyarog felfele. Egy adott ponton 
az ösvény élesen jobbra kanyarodik. Előre 
is indul egy kicsi ösvényke, ám ez nincs 
kijelezve. A jobbra kanyarodó ösvényen 
folytatódik a piros háromszög felfele. Fi-
gyelni kell a jelzésre, mert nem mindenütt 
követhető, elég nagy távolságokban van 
itt felfestve, és nem biztos, hogy a jelzett 

ösvény van a legjobban kitakarítva. Sziklás 
részhez érkezünk. Meredeken megyünk, a 
szintvonalakra merőlegesen felfele, a piros 
háromszög néha bemegy a bokrok közé. Egy 
meredek ösvény lerövidíti az utat, a piros 
háromszög azonban szerpentinezve megy 
be a bükkerdőbe.

A terep egyre sziklásabb, csúszós, sáros, 
az ösvény egyre meredekebben kígyózik 
felfele, a jelzések nem mindenütt követhetők. 
Elég nagy szintkülönbséget mászunk meg 
szerpentinezve, a piros háromszögön, így 
haladunk a csúcs fele. Egy jobbra kanyar 
után a szintvonalon haladunk, enyhe az 
emelkedő, az erdő eléggé sűrű, az ösvény 
köves. Később az emelkedő valamivel mere-
dekebb lesz, majd kiérünk egy kis tisztásra. 
Bokrok, lombhullató fák vannak itt fent. 
Az ösvény átvág a tisztáson, amely után 
megjelenik a kék pont is a piros háromszög 
mellett (45,7090° É; 25,4042° K; 1283 m). 
A kék pont jelzés a Kotla csúcsát köti össze 
a Fehér-kő (Piatra Albă) meredek szikláin 
át Feketehalommal, mégpedig a városiak 
kedvenc majálishelyével (Zona Maial, an-
nak a helynek a közelében, ahol elhagytuk 
a várost).

Érdemes itt megemlíteni, hogy a fekete-
halmi majálishely (45,7070° É; 25,4332° K; 
639 m) érdekessége az 1899-ben létrehozott 
„csiga” vagy „a csodák köre”. A füves talajon 
kiképezett hatalmas spirál alakban köröző 
ösvényt zenére járták be a szász gyerekek. 
A szászvolkányi születésű Martin Thies 
zeneszerző e különleges alkalomra írta a 
Kipferlmarsch című indulót, s minden gyerek, 
miután végigjárta a csigát, egy édes kiflit 
(Kipferl-t) kapott ajándékba. A majálist ha-
gyományosan az iskolai év végén szervezték, 
s kezdetben Schulfest-nek (iskolaünnepély), 
majd újabban Kronfest-nek (koronaünnepély) 
nevezik.

A kék pont egy esős időben nagyon csú-
szós, meredek sziklás helyen ereszkedik le a 
csúcs alatt lévő barlangocskától (45,7089° É; 
25,4049° K; 1258 m).

Hamarosan kilépünk az erdőből, talál-
kozunk a piros pont jellel is (45,7090° É; 
25,4040° K; 1288 m), amely a Feketevárhoz 
vezet. Hamarosan észrevesszük a csúcs obe-
liszkjét is (45,7091° É; 25,4039° K; 1292 m). 
5,80 km-t tettünk meg a város szélétől 2 
óra alatt.

A csúcsról szép kilátás nyílik a Királykőre, 
a Bucsecsre, a Fogarasi-havasokra, de látszik 
a Szág-hegység, a Jézer, a Leaota is.

A jól megérdemelt és elköltött tarisznyás 
ebéd után utunkat a Feketevár felé vesszük, 
hogy egy kis honismerettel színezzük a 
természetjárást.

A piros pont jelzésen indulunk tovább 
lefele. A gerincen megyünk a vár fele, az 
ösvény köves, a jelzés jól követhetően van a 
fákra felfestve. Utunk sziklaszirtek mellett 
vezet el, bal kéz felől, a fák fölött rálátás 
nyílik a falvacskákra, a hegyekre. Kétfelől az 
erdő mély szakadékban megy alá, az ösvény 
meredeken megy a gerincen. Sok a kidőlt 
fa… Az ösvény a gerinc alatt folytatódik, 
folyamatosan haladunk a sziklás úton, körös-
körül kutyatej (Euphorbia serrata L.). Jobbra, 
a meredek hegyoldal fái között elszigetelten 
álló házakra látunk rá. A sziklákon helyen-
ként le kell mászni, a piros pont jel nagyon 
sűrűn van felfestve. Ismét visszaérünk a ge-
rincre, itt ez elég éles, jobbra, balra meredek 
hegyoldal. A növényzet sűrű, esős időben a 
ruha elázik tőle. Az erdő is sűrű. 

Hatalmas sziklák mellett megyünk el, az 
ösvény köves, meredek, jelentősen veszítünk 
a magasságból. 

(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
Jobb oldalt, egy kiálló sziklaszirt tete-

jén, mintha ősi pogány áldozóhely lenne 
(45,7008° É; 25,4038° K; 1104 m), tele van 
minden rúnákkal, bevésésekkel. A szikla te-
tejéről gyönyörű kilátás nyílik a Királykőre, 
a Fogarasi-havasokra, a Leaota-hegységre, 
valamint Holbach és Concordia (Május 
1) bányatelep házaira. Számos szekérutat 
látunk az erdő között.

Elhagyva az ősi áldozóhelyet visszalépünk 
az ösvényre, amely most ismét a gerincen 
vezet tovább. Sziklás, sok a kidőlt fa, eléggé 
megnehezítik az előrehaladást, magas az alj-
növényzet is. Csúszós sziklákon kell átmász-
ni, az ösvény erősen sziklás, mészköves. 7,40 
km-t jöttünk a város szélétől. Bodzabokrok, 
csihány (Urtica dioica L.), magas aljnövény-
zet. Egy kisebb kilátón gyönyörűen látszik 
előttünk a Bucsecs. Egy kőfolyáson kell 
lemászni. Nagy meredeken ereszkedünk be a 
sziklákon, alig lehet lemászni, kézzel-lábbal 
kell, hogy segítsük magunkat. Megfordu-
lunk, s mintha lépcsőkön mennénk le, csak 
háttal tudunk könnyebben haladni. A sziklás 
rész után földes ösvényre érünk, magas az 
aljnövényzet. Az ösvény csúszósan, kövesen 
megy lefele. Feltartott kezekkel kell menni, 
mindenütt hatalmas csihányok.

Egy kisebb tisztáshoz érünk, majd az út 
egy hatalmas szikla mellett elkezd emelked-
ni. Bal kéz felől hagyjuk magunk mögött a 
sziklát. Itt találkozik a kék sáv és a piros pont 
(45,6984° É; 25,4024° K; 977 m). A piros 
ponton megyünk tovább. Elég nehezen ki 
kell, hogy másszunk egy sziklára, majd a 
gerincen folytatódik utunk.

Helyenként megjelenik a kék háromszög 
is, kidőlt, elszáradt fák nehezítik az előreha-
ladást. Mintegy 300 m megtétele után érünk 
az első várfal-maradványokhoz (45,6953° É; 
25,4011° K; 971 m), majd tovább indulunk a 
vár felé. A jelzéseken kívül semmilyen turis-
taútbaigazító információs tábla nincs sehol 
az úton, még a vár közelében sem.

Hamarosan elérjük a várat (45,6940° É; 
25,4003° K; 952 m), a nagy ciszterna még 
mindig látszik, hasonlóan imitt-amott a fal-
maradványok is. Ritkán megjelenik a piros 
kör és a piros háromszög jelzés is.

A vár meglátogatása után Holbach fele 
vesszük utunkat, a vár alatti kaszálókon 
szeretnénk visszajutni Feketehalomra. Egy 
jelzés nélküli ösvényen próbálunk beeresz-
kedni a rétekhez. Sziklás talajon mászunk 
lefele, több helyen festékspray-vel rózsa-
szín-narancssárgás pontok vannak fújva, 
valószínű a Rafael-maraton jelzései.

Tovább ereszkedünk a köves-sziklás ös-
vényen, jobb nem lévén követjük ezt a piros 
pont sprayjelzést. Egy adott ponton elhagy-
juk ezt a jelzést, és balra térve kimegyünk a 
nagy kaszálóra, rétre.

Ha csak a Feketevárat szeretnénk meg-
nézni, célszerű, ha Feke te ha lom tól délre 
indulunk autóval Szászvolkány felé, majd 
kb. félúton letérünk jobbra a Colonia 1 Mai 
nevű, régen Concordiának nevezett bányász-
település felé. Áthajtva a telepen egy erdei 
útra térünk, ahol balkéz felé rövid idő múlva 

észrevehetjük azt a meredek ösvényt, amely 
a Kotla-nyereghez vezet. Ide felkapaszkodva 
és déli irányba kb. 200 m-t megtéve a vár-
hoz jutunk. A Kotla oldalában itt gyönyörű 
kaszálók, rétek vannak.

Kiérve a rétre, rábukkanunk a szekérútra, 
ezen folytatjuk utunkat Fe ke tehalom felé. A 
szekérút széles, több kaszálót és erdőrészt is 
érint. Jobb kéz felől néhol házak látszanak. Az 
út mentén tűzhelyek, padok, tetők találhatók. 
Az út elég sárossá válik, hamarosan egy 
forráshoz érünk, melyből hideg, hűsítő víz 
csordogál (45,6935° É; 25,4049° K; 829 m).

A széles szekérút tovább halad a bükk-
erdőben, lovak, szekeresek jártak itt, de 
motorbiciklisek is. Az út kanyargósan halad, 
majd egyre meredekebb lesz. Vízmosás, sár. 
Egy híd melletti útkereszteződéséhez érünk 
(45,6960° É; 25,4113° K; 750 m).

Az útkereszteződésnél balra térünk, át-
megyünk a hídon, és a széles szekérúton 
megyünk tovább. Bal oldalt meredek domb-
oldal, jobb oldalt egy árok, az úton végig 
betonszegély. Enyhén emelkedünk. Körös-
körül fakitermelés folyik, az út mindkét 
oldalán rönkfák.

Jobb kéz felől a patakmeder egyre mélyül. 
A GPS szerint velünk párhuzamosan, balra 
fent halad a jelzett ösvény, amely a Sajoma-
rétről vezet Feketehalomba. Az út enyhén 
emelkedik, egy elágazásnál jobbra tartunk, 
igyekszünk merőlegesen rámenni az előt-
tünk lévő jelzett ösvényre. A fakitermelés 
miatt igen sáros, agyagos az út, és egyre 
emelkedik. Hamarosan kiérünk az erdőből 
egy fairtásos részre. Ha megfordulunk, 
mögöttünk a Kotla. Egy meredek, sáros 
emelkedő után, ahol a széles favontató autó 
járt, beérünk a bükkerdőbe, és találkozunk 
a merőlegesen jövő kék és piros háromszö-
gekkel jelzett ösvénnyel. Itt jobbra térve 
igyekszünk vissza Feketehalomba. 

Lefele haladunk, az ösvény továbbra is 
sáros. Előttünk, jobb kéz felől szépen lát-

Kovács Lehel István

Vár és szentély 
a Kotlán

szik Feketehalom, a Barcasági medence, a 
Keresztény-havas, a Nagy-kőhavas, valamint 
a Csukás is. A város széléig azt az utat kö-
vetjük, amelyen délelőtt feljöttünk. 18 óra 40 
perckor értük el Feketehalom utolsó házait.

*
Ha már szó esett a Concordia bányáról 

és településről, ne menjünk el úgy Fe ke te-
ha lom ról, hogy nem kukkantunk be a régi 
bányába…

A bánya története szorosan összefügg 
Brassó iparával.

Friedrich Czell még a reformkorban 
kezdett cseh gépen gyártott finomszövetet 
exportálni, 1854-ben hordókészítő sógorá-
val Keresztényfalván szeszgyárat alapított, 
melyhez 1866 után finomítót, marhahizlalót 
épített, utána gyufát gyártott. Vagyonának 
jelentős részét viszont borkereskedéssel 
szerezte: Brassó főterén, a Virágsoron 
borpincéje volt. Saját telepei fűtésére fi-
ával 1860-ban megalapította a Concordia 
szénbányát Szászvolkányban. Derestye 
iparának története 1892-ben kezdődött, 
amikor a híres brassói iparos Czell-család 
megvásárolta a csődbe ment szeszgyárat és 
sörgyárat alapított (45,618° É; 25,652° K; 
637 m), amely pár éven belül Erdély egyik 
leghíresebb gyára lett.

A Concordia bánya ezeket a gyárakat látta 
el kőszénnel.

A Selmecbányáról származó Kekel János 
bányaszakértő, egyetemi oktató 1900 körül 
kapta meg igazgatói kinevezését a Concordia 
bányába. Ő volt az, aki kiépítette a bányát, 
és 30 munkással megkezdte a kőszén kiter-
melését.

1913–1922 között Kekelt a marosvásárhe-
lyi bányaparancsnoksághoz nevezik ki, s így 
a köpeci és a barátkai szénbánya igazgatója 
is lett, a Concordia bánya mellett.

1920-től 200 munkás bányászott ki 
többnyire emberi erővel évente 1000 vagon 
kőszenet.

Kedves Természetjáró Barátunk!

Szeretettel meghívunk a Kárpát-me-
dence legnagyobb turista ta lál ko zójára, az 
EKE XXVII. Országos Vándortáborába, 
amelyet a 125 é ves EKE-Brassó szervez a 
Barcaságon, Feketehalmon, a Kotla alatt, 
2018. július 30. – augusztus 5. között.

Meghirdetett gyalogtúráink, zarándok-
lataink során megismerkedhetsz a Kár-
pát-kanyar hegyeivel: Királykő, Bucsecs, 
Keresztény-havas, Nagy-kőhavas, Csukás; 
a Persányi-hegységgel, a Baj-havassal; a 
Fe ke te ha lom, Brassó, Négyfalu, Zernyest, 
Törcsvár körüli dombvidékkel; mondák, 
legendák misztikus helyeivel, barlangjaival, 
rejtett zugaival.

H o n i s m e r e t i  t ú r á i n k  a  B a r c a -
ság szász templomerődjeihez (Prázs-
már, Szászhermány, Barcaszentpéter, 
Feketehalom stb.), kastélyaihoz (Törcs-
vár, Bodola stb.), váraihoz (Feketehalom, 
Barcarozsnyó, Krizba, Föld vár stb.) kalau-
zolnak el, de természetesen nem maradhat 
ki a Barcaság koronája, Brassó sem.

Szekeres és traktoros túráink a Barca-
ság csángó falvaiba, tavaihoz vezetnek; 
kerékpáros túráink során alkalom adódik 
a gyönyörű tájat csodálni, amelyet lencse-
végre is kaphatsz fotós túráink alatt. A 
kisgyermekek, pihenni vágyók a környék 
dombjait járhatják be, üdülhetnek a fekete-
halmi strandon, sétálhatnak a tavak körül.

A vállalkozóbb szelleműek kipróbálhatják 
a lovaglást, a siklóernyőzést a Bolnokon 
vagy a kajakozást az Olton. Erődet, felké-
szültségedet, intelligenciádat versenyeken 
és vetélkedőkön mérheted össze a többi 
táborlakóéval.

A három túranap hagyományőrző nappal 
(magyar harcművészet, hagyományos népi 
mesterségek, kézműves műhelyek, rovásírás, 
magyar életvitel, táncház, népdalok stb.) 
egészül ki, pénteken, augusztus 3-án, így 
hétfőtől vasárnapig biztosított a program!

*
A tábor fővédnöke Kalmár Ferenc, 

Magyarország szomszédságpolitikájának 
fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa és 
Zákonyi Botond Magyarország bukaresti 
nagykövete. A tábor védnöke Tóásó Imelda 
Brassó Megye Tanácsának alelnöke.

*
*         *

Nagy szeretettel várunk mindenkit Feke te ha-
lomba, a XXVII. EKE Ván dor tá borba!

Kovács Lehel István

Meghívó a 
XXVII. EKE 
Vándor-
táborba


