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Az iSkolA egyik oSztályterme A korAbeli berendezéSSel

A négyfalusi reformátusok akkortájt 
szerveződő hitközösségének első
jegyzőkönyvét 1873.május 18-án
írták,deHétfalubanennéljóvalelőbb
élteka többségűevangélikusvallá-
súakmellett reformátusok is.Ennek
ahitelességekönnyenellenőrizhető,
hiszcsakafennmaradtXVIII.századi
evangélikus és katolikus szü letési és 
házasságkötésianyakönyvekbekell
belelapozni.
1873-ban88kepét (egyháziadót)

fizetőreformátusatyafittartottaknyil-
ván.1882-tőlamásfelekezetűnégyfa-
lusiiskolákbantanulóreformátusgyer-
mekeketBedeDániel,afafaragászati
iskolatanáraoktattahittanra.
Máranyolcvanasévekvégén,de

1892-benis,ahosszúfalusireformá-
tustemplomépítésénektervezésekor
felvetődött az iskola építésének a
terveis.
Az egyházközséget,mely 1886.

november15-tőlkörlelkésziállomás,
meglátogatóesperes írtaa jegyző-
könyvbe,hogyZajzonról,Tatrangról
nemjárhatnakgyermekekvallásórára
atávolságmiatt.Aközségi,majdállami
vagymásfelekezeti iskolában tanuló
gyermekekvallásoktatása isgondot
okozott.Ezértmár1899 januárjában
kérték reformátuskántortanítókine-
vezését valamelyik négyfalusi állami 
iskolába.Mígkérésükteljesült,Kövér
Lázárbácsfalusiigazgató-tanítótanított
egyháziénekekethavontaegyórábana
türkösi,bácsfalusi,csernátfalusiiskolák
reformátusnövendékeinek.A türkösi
államielemi iskolában,RunekMihály
tanított ideiglenesenhittant, illetvePa-
kucsFerencképezdeimagántanuló
(1903-ban)egyháziénekeket.
Atankötelesgyerekeknyilvántartási

könyvébe1896és1914között294re-
formátustjegyeztekbe.Sok-eezvagy
kevés?Tény,hogyareformátusegy-
házközség lélekszámban is,keresz-
tényhitközösségként iserősödőben
voltakkoriban.
1900.november4-énazegyház-

tanácsrésztvettahétfalusimagyar-
ságnagyünnepén,apolgári iskola
felszentelésén, bizonyítván, hogy
közösségként számottevő tényező
a településművelődésiéletében.S
hogymennyiretudják,hogyaziskola,
atanulásjövőtformálóerő,bizonyít-
jaZsigmondKároly lelkészésKiss
Józsefgondnokszerepeapredeáli

ma gyar állami elemi iskola és inter-
nátus létrehozásában.DemesPéter
tiszteletest pedagógiai érzékének
és felkészültségénekköszönhetően
hívtameg1917tavaszántanárnaka
miskolcipolgáriiskola.
1919. július13-ánapresbitérium

elhatározta „ha magyar nyelvű isko-
lák nem nyíl nak meg a hosszúfalusi 
egyház te rü le tén, a lelkészi lakás két 
szobájának fel használásával reformá-
tus felekezeti is ko lát fog megnyitni.”
1919.október5-énapresbitérium

„szük sé gesnek látja egy egytanerős, 
hat osz tá lyú elemi iskola felállítását. 
Erre a célra a lelkész felajánlja egyik 
külön bejáratú, 5,5 m széles, 7 m hosz-
szú szobáját, amely meg felel a célnak, 
s az évente 30–40 kö zött ingadozó 
számú református tan kö te lest jól befo-
gadja. Az iskola fenntartását fe deznék 
a szülők által fizetendő fenn tar tási 
díjból és a kirovandó isko la a dóból.”
Iskolaszéket választanak.Elnök

AndrásiTivadarlelkész;alelnökHad-
nagyBenedektanár; jegyzőGáspár
Gyulatanító;gondnokKönczeyGyő-
ző; iskolaszéki tagokKatonaJános,
KádárJános,KovácsJános,Jancsó
István.Már 1919 decemberében
kiderült,hogymivelcsak református
növendékekreszámítottak,azelső

költségvetésbencsak300K-tbiztosí-
tottakatanítónak,demivelmásfele-
kezetűekisbeiratkoztakaziskolába,
olyanösszeggyűltbe,hogyhavi500
Ktiszteletdíjatfizethettekbelőleataní-
tónak.Évvégén2000Kruhasegélytis
adtakneki,ésakézimunkatanításáért
540Ktiszteletdíjat.
1920.június20-ánszámbavettékaz

első tanéveredményeit:az iskolába
beiratkozott81tanuló(80magyarés
egynémet,azaz50 református,12
evangélikusés16 római katolikus;
azI.-be15,II.-ba21,III.-ba21,IV.-be
13,V.-be10).Afelszerelés:„modern 
iskolapad”,22darabfaliolvasótábla,
2térkép,1számológép,tábla.Atanító
GáspárGyula.„Az iskola ok tóber 5-től 
június 10-ig zavartalanul mű kö dött. 
A vizsgán a szülők szép szám ban 
vettek részt. Tanügyi hatóságokkal az 
érintkezés békés volt.”Az iskolázási
költségekhezazegyházkerület7200
K-valsaszülők7010K-val járultak
hozzá.Egygyermekelőadás tiszta
jövedelme2366Kvolt.Atanítófize-
tésesegélyekkelegyütt9000Kvolt,
6070K-ravásároltakfelszereléstésa
tűzifára668K-tköltöttek.
1920szeptemberébenakövetke-

zőév költségvetésén változtatniuk
kellett,mertatürkösirómaikatolikus

egyházHosszúfaluban is tervezett
felállítani egy felekezeti is kolát, s az 
előzőévbenreformátusiskolábajáró
15hosszúfalusitanulóratovábbnem
számíthattak.A tanító tiszteletdíja is
nőtt,mivel ekkortól kellett háborús
éveialapjánaz I. fizetésiosztály I.
osztályábaelőléptetni.
AndrásiTivadart,azakkorilelkészt

az 1921/1922-es tanévre a sepsi-
szentgyörgyi református Székely
MikóKollégiumbahívtákmegromán
nyelvettanítani,stöbbénemtértvisz-
szaahosszúfalusiegyházközségbe.
Ugyanebbenazévbenbeiskolázási
kérdésekmiattnézeteltéréstámadtaz
evangélikusegyházzal,amelykértea
főhatóságotésafelekezetközibizott-
ságot,hogyszűntessékbeareformá-
tusésarómaikatolikusiskolát.„Hogy 
is ko lán kat fenntarthassuk, mindkét 
egyház (atürkösirómaikatolikusés
ahosszúfalusi református) vezető-
sége jónak látta egyesülni anyagiak 
megteremtése tár gyá ban, ennek a 
megbeszélésére és sza bá lyozására 
a római katolikus egyház már kiküldött 
egy 8 tagú bizottságot…” 

(

Folytatása a 2. oldalon.)
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2. oldal H é t f a l u XX. évf. 7. szám

HOcHbauer gyula, Szabó Mária MagdOlNa

braSSó Megye Magyar taNNyelvű iSkOlái régeN éS MOSt
(Folytatás az 1. oldalról.)
„A presbitérium … a reformátusok 

pres bi tériuma az elnök vezetése alatt 
kiküldi Cseh Dénes, Bakcsi Gergely, 
Gáspár Gyu la, Hadnagy Benedek, 
Jancsó János, Ke nye res János, Kozma 
Miklós és Szabó Gyu la” megbízottait – 
olvashatjuk az 1921. ja nuár 9-én kelt 
jegyzőkönyvben. 

Az egyházközség gondját Puskás 
Kál mán adminisztrátor lelkész viseli, 
aki nem i gényli a lelkészi lakást. „…az 
adott helyzet hoz za magával – úgymond 
–, hogy a lakást Gás pár Gyula igazga-
tó-tanítónak adjuk, és ezzel az amúgy 
is kevés tanítói fizetést pó toljuk. Gáspár 
Gyula megjegyzi, hogy a lakást csak 
abban az esetben foglalja el, ha abban 
2–3 évig bennmaradhat.”

1921-ben a közoktatási államtitkár 
közli, hogy a hosszúfalusi iskola nem 
felel meg a törvény által előírt követel-
ményeknek, e zért megintetett.

1922-ben az új iskolaszéki tagok közül 
öt ből kettő ügyvéd: Dr. Kiss Kálmán és 
Dr. Kozma Miklós.

Az iskola egyre súlyosabb anyagi gon-
dok kal küzd. 

Ekkor Márkos Sándor harangozó egy-
ben iskolaszolga is.

1925-ben az egyházi iskolákat ma-
gán jel legűeknek nyilvánították, ami egy 
fej lesz tési kényszerhelyzetet is ered mé-
nye zett.

Évente nyári mulatságokat, farsangi 
bá lo kat szerveztek, hogy a bevételből 
az a nya gi gondokon segítsenek. Magán-
sze mé lyek és helyi intézmények ado má-
nyok kal is hozzájárulnak a fenntartáshoz. 
A gon dok ellenére a tanítás kifo gá sol-
ha tat lan. „Az iskolában is a részletekre 
vo nat ko zóan is mindenben rendet és 
pon tos sá got tapasztalt a bizottság; úgy 
a tanítás, mint a nevelés munkáját kifo-
gástalanul vé gezték.” – állapította meg 
az 1928 jú ni u si esperességi vizsgálat.

Az iskolában a román nyelvet román 
a nya nyelvű óraadó tanította. Az ő fizeté-
se még nem volt kellőképp szabályozott, 
u gyan is az egyházközség amúgy is 
nehéz a nyagi helyzetét tovább terhelte, 
a tanító pe dig saját fizetéséből nem ad-
hatott át ne ki. Ez évente meg-megújuló 
feszültséghez ve zetett.

1931-ben a református tanköteleseknek 
majd nem a fele a lakhely és az iskola kö-
zöt ti nagy távolság miatt más felekezeti 
vagy állami iskolába járt. Ez fokozta az 
is kola fenntartási gondjait. Ráadásul a szü-
lők a szegénység miatt gyakran maradtak 
é vekre visszamenőleg is hátrálékban a 
rá juk eső fenntartási díj fizetésével. 1933 
ő szén a presbitérium a tanító kérésére 
elen ged te a szegény tanulók tartozásának 
ki fi zetését. 

Az 1932/33-as tanév záróvizsgájáról: 
A lel kész örömmel jelenti, hogy „a tanu-
lók ez évben is a vizsgán nagyon szép 
elő me netelről és tudásról tettek tanúsá-
got, ami Gáspár Gyula igazgató-tanító 
odaadó és lelkiismeretes munkájának 
tudható be. On cea János az állam által 
vizsgákra ki kül dött delegát, a vizsgák 
eredményéről, a kiállított fiú- és leány 
kézimunkákról, az írásbeli dolgozatokról 
a legnagyobb elis merését és köszönetét 
fejezte ki. A vizs ga lefolyásáról a minisz-

tériumnak tett je lentéseinek egy példá-
nyát iskolánk ré szé re meg is küldötte.”

1933 októberében a miniszter meg-
adta az iskolának a működési engedélyt 
161875/1932 szám alatt, de nyilvános-
sági jog nélkül. Ekkor 52 tanuló járt ide 
is ko lá ba: 31 református, 7 evangélikus, 
1 uni tá rius, 13 római katolikus; osztá-
lyonként: az I.-be 5, II.-ba 20, III.-ba 11, 
IV.-be 9, V.-be 7. A református felekezeti 
iskolába be i rat kozó tanulók száma is 
apadt: az 1934/35-ös tanévben csak 
37-en iratkoztak be. Tan év végén a 
kormány kinevezte 3 tagú bi zottság 
előtt vizsgáztak a tanulók. Min den 
tanuló 42 lej vizsgadíjat kellett hogy 
fi zessen. A szegényebb tanulóknak az 
egy házkerület utólag visszatérítette ezt 
az összeget.

1936 júniusában a tanulók „a tan-
fe lü gye lőség által kiküldött bizottság 
előtt vizs gáztak, amelynek összetétele 
meg fe lelt a törvényes rendelkezések-
nek. A bi zottság elnöke Ivan Vazul, 
tagja Boicea N. hosszúfalusi állami 
iskola igazgató-ta nítók. A bizottság 
magatartása jó volt, ne hézségeket nem 
támasztott, ki fo gá so kat nem emelt, a 
vizsgák ered mé nyé vel teljesen meg volt 
elégedve. Vizs gáz ta tási díj címen 960 
lejt vett fel. A költ sé gek hez a szülők is 
hozzájárultak.” – szá mol be az 1936. jú-
lius 26-án felvett pres bi teri jegyzőkönyv. 

1938. szeptember 1-jén a tanító 
nyug díj ba vonult, s a tanítói állás megü-
resedett.

1936 decemberében az iskolát meg lá-
to gató Puscariu tanfelügyelő elkobozta 
az 1918 előtti földgömböt, és követelte, 
hogy a 25-ös létszám fölötti, különösen 
a nem ma gyar nevű tanulók az iskolából 
u ta sít tas sanak el. 11 tanulót utasítottak 
el.

1936-ban Török Sarolta helyettesítette 
a betegeskedő tanítót. 1936 és 1944 
kö zött Kovács Sándor tanított. 1946-tól 
1947 no vemberéig, a hadseregbe való 
be hí vá sá ig Csia Árpád lévita tanító, majd 
Máthé Fe renc.

Kovács Sándor kezdő tanítói fizetése 
1500 lej, kiegészítve 200 lej lak bér pót-
lék kal s a kántori tiszteletdíjjal.

Az 1936/37-es tanévben nem en-
ge dé lyez ték az iskolában a váltakozó 
rend szert, s emiatt a tanterem befogadó 
ké pes ségének megfelelő gyerek lét-
szám mal működhetett csak az iskola. A 
pres bi térium elhatározta, hogy a tanter-
met a köz fal kivételéven kibővíti, mert a 
következő tan évben több tanulóra van 
kilátás. 

29 református gyermek járt az iskolába, de 
6 református gyermek nem volt be is ko lázva.

1937. június 20-án Gáspár Gyula in dít-
vá nyozza „hogy az iskola nyilvánossági 
jo gának megadását a presbitérium a 
mi nisz ter úrnál kérelmezze t.i. a közsé-
gi kép viselő választások alkalmával a 
ma gyar párt a kormánypárttal paktumot 
kötött, oly kikötéssel, hogy ha a választás 
a kormány javára dől el, akkor a helybeli 
ág. h. ev. iskolának a kormány megadja 
a nyilvánossági jogot, mivel a szavazók 
egy része református, ajánlja, hogy ez 
alkalom használtassék fel, s a miniszter 
úrhoz vezetendő küldöttségben a mi 
egyházunk is valakivel képviseltesse 
magát, ki a kérésünket személyesen 
adja át Lepadatu miniszter úrnak.”

A tanév elkezdése előtt kibővítették 
a tantermet. Ebben a tanévben 38-an 
iratkoztak a református elemibe. Az 
1937/38-as tanév elején a tanfelügyelő 
kifogásolta, hogy az iskolának nincsen 
megfelelő udvara, s a gyermekek az 
ivóvizet nem használják egészséges 
módon, mivel egy edényből isznak, bár 
az iskolába be van vezetve a víz.

1938 tavaszán megtiltottak mindenféle 
összejövetelt.

Az iskolavizsgálók most a tanterem 
kedvezőtlen megvilágítását kifogásolják, 
s ennek megfelelően kell átalakítani 
a tan ter met. „A megfelelő 3 ablakot 
áthelyeztük a templom felöli oldalra. 
A 4. ablakot Bras só ból kellett megvá-
sárolni. A bejáratot az ud var felöli fal 
áttörésével hátul helyeztük el, a brassói 

szeretetház adományozta vég falakkal 
és ajtóval ellátott előteret ké pez ve  
hozzá.”

1939 őszén 43 tanuló iratkozott az is-
ko lába, ebből csak 30 református.

Az 1944/45-ös tanévben Balla Ilona 
ta nár nő, akinek az iskolájában szünetelt 
a ta nítás, s emiatt itt önként vállalta a 
szol gá latot, visszament munkahelyére, s 
he lyet te az 1945/46-os tanévre Kanabé 
Klára tanítónő került az iskolába.

1946. október elejétől 1947 no vem be-
ré ig, a hadseregbe való behívásáig Csia 
Ár pád lévita tanító volt az iskola tanítója.

Ebben a tanévben 12 fiú és 16 lány 
i rat ko zott az iskolába. Közülük 19 jutott 
fel sőbb osztályba, 4 tanuló a sok hi-
ányzás mi att nem volt osztályozható. 6 
tanuló nyert abszolváló bizonyítványt. Az 
iskolát Ghe orghe Rusu és N. Năstăsecu 
tan fe lü gye lők látogatták meg. Dobry 
István jó vol tából a tanév végén minden 
osztályelső ju talomban részesült.

Az iskola államosításáról a hosszúfa-
lusi re formátus egyházközség közgyű-
lésének jegy zőkönyvében csak ez áll 
1949. május 8.-i bejegyzéssel: „Elnök 
bejelenti, hogy az elmúlt év júliusában 
(15) az iskolák ál lamosítása rendjén a mi 
iskolánk is az ál lam tulajdonába ment át 
a játszótérrel és a rajta levő mellékhelyi-
ségekkel együtt. A fáskamra egy rekesze 
szintén az iskola hasz nálatában van. 
Ez előtt még annyi: „El nök előterjeszti a 
Hosszúfalui Nép ta nács 1809/1949 sz. 
rendeletét, amelyben kér i a parókia épü-
letét leányinternátus ré szé re…” 1949-től 
a helybeli néptanács ren delkezései 
alapján évekig használták kü lönféle 
állami oktatási célokra az ál la mo sított 
református felekezeti iskolát.

A gazdasági válság és a többségi 
nem zet nek a kisebbséggel szembeni 
hatalmi vissza élése, a vallásellenes 
ideológia dik ta tórikus előretörése lassan 
megfojtotta az 1919-ben alapított egyházi 
iskolát, fel szá molva egy bizonyított értékű 
ha gyo má nyos oktatási és nevelési in téz-
mény for mát.
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3. oldalH é t f a l u2014. július 17.

BáliNt aNdrás HagyatéKáBól

id. BáliNt aNdrás BefejezetleN 
visszaeMléKezése

Születtem 1849. július 19-én, nősültem 
1873. április 20-án. Megválasztottak 
köz sé gi pénztárnoknak 1886. december 
ha vá ban. Voltam mint községi pénztáros 
11 é vig, mint községi bíró 22 évig: 1919 
július 1-ig. Hogy esküt nem tettünk, nem 
le het tünk tovább. 1924. szeptember 15-
én me gint kinevezett a prefekt községi 
pénz tá ros nak. Voltam 1929. február 19-
ig. Így vol tam 15 évig pénztáros, 22 évig 
községi bí ró: összesen 37 évig. 

1910. évben december 26-án a 
községi bí róválasztáskor a csűrömet 
felgyújtatta n. s., hogy lépjek vissza a 
bíróválasztástól, de annál biztosabban 
megválasztottak. Oda égett az összes ta-
karmány. Szekér, min den a csűrben volt.

1914-ben kiütött a mozgósítás. A vi lág-
há borúban. 1916. augusztus 28-án me-
ne külni kellett. A községet ki kellett üríteni 
egy nap alatt, itt hagyva mindent. Én mint 
köz ségi bíró nem tudtam azon nap el-
me ne külni, mert az emberek lármáztak, 
hogy haj tassam el az összes marhákat 
a pász tor ral az ellenség elől. Elkísértem 
a Tömös-martig, a marhákat elhajtották. 
Ott háltunk a Tömös mellett én, Bálint 
Mihály és Ször nyi Samu. Azon éjjel 
robbantották fel a vas hidat és a tömösi 
átjáró hidat. Reggel vissza indultunk, 
hogy vegyünk valami enni va lót. Mikor 
el akartunk indulni, augusztus 29-én 
bejöttek a románok. A kapun bejött egy 
katona, hogy a kertből szedjen virágot. 
Kér dem, hogy mi tetszik. Hát románul 
fe lel, és a kapun kiment. Én is utána néz-
tem: hát mennek legalább ötvenen. Fele 
a fegy vert tartja egyfelé, a másik fele más 
felé. Me gyek az iroda felé, ott van Farkas 
Pista ö tödmagával. Kérdem, hogy mi 
van ve le tek. Azt mondotta, hogy ők be 
akartak vo nulni, és elfogták a Tramváj út 
mellett. Azt mondotta az őrmester, hogy 
többet egy felé sem szabad menekülni. 
Így itthon ma radtam egyedül. 30-kán 
kezdtek ku tat ni, hogy nincsenek-e ma-
gyar katonák. Oly gorombán léptek fel, 
hogy nem lehetett e gyet szólani, törtek 
mindent össze. Jöttek utá nam, hogy 
menjek fel a temető mellé, mert hívat a 
kapitány. Mikor felmentem, össze voltak 
gyűlve magyarok és ro má nok. Kérdi a 
kapitány, hogy miféle vagyok. Mondtam, 
hogy magyar vagyok, községi bíró. Kér-
di a kapitány, hogy viseltem ma gam a 
románokkal szemben. Ők azt mondták, 
hogy nem volt különbség román és 
magyar között. Akkor elindultunk lefelé. 
Le jött az egész Türkösig. Azt mondotta itt 
másoknak: menjenek vissza. Én men jek 
velük Csernátfaluba. Mikor odaértünk az 
emlékkőhöz, megállítottak és a ka to ná-
kat ott hagyták velem. Nem mondottak 
sem mit, hogy miért tartanak ott. Egyszer, 
sze rencsémre, két lövés eldördült Pró ká-
ék nál. Az egész oda szaladt. Én rögvest 
át szaladtam a községi nagyvendéglő 
pin cé jébe, ott bokig a borba. Mind el 
volt e reszt ve, a hordók mögé elbújtam. 
Jöttek mind egyre, vették ki az italt. Ös-
tefelé na gyon gyéren jöttek, mert mind 
részegek vol tak. Én szépen kimentem, 
és az Egren ha za jöttem.

Mikor haza érek, a kapuban várt ló-
háton öt tiszt és öt katona, hogy menjek 
velük a korcsmába, hogy adjanak nekik 
italt. Elin dultam, de nem lehetett italt 
kapni egy he lyen sem. Mikor beértünk 
Türkös köz ség házához, azt mondják, 
menjek be a híd alá, nézzem meg, 
hogy nincsenek-e ma gyar katonák. Be-
mentem és mond tam, hogy nincsenek. 
Megyünk a községi korcs máig, ott volt 
Girás nevű kocsmáros. Kér nek egy liter 
bort, megitták. Azt mond ja a tiszt, hogy 
fizessem meg. Odaadok 50 koronát, a 
tiszt elveszi, és nem fizet. On nan leme-
gyünk a Soós utca végébe a Bor csa 
kocsmájáig. Ott az ajtót úgy verik, hogy 
majd betörték, és bementek az ud var ra. 
A mások le a Soós utcán, kint ma radt 
egy katona, aki azt mondotta, hogy ő 
engem ismer mint bírót, ő hosszúfalusi. 
Azt mondja nekem, menjek gyorsan 
vissza, és üljek benn, az utcára ne 
járjak ki. Így menekültem meg, hogy el 
nem vit tek. Mikor visszajöttem, az ajtót 
ki fe szí tették, elvitték a köpenyegemet, 
csiz má mat, amit találtak mind.

Szeptember másodikán a katonaság 
el ment az egész, csendőrséget hoztak. 
Kez dették a pincéket feltörni az idevaló 
ro mánok, mert tudták, mikor menekültek, 
hogy hová falazták be a pincébe a sok 
drá ga portékát. Úgy húsz nap múlva, mi-
kor Szebentől visszaverték, menekültek, 
ki hogy lehetett. Nagyon kellett vigyázni, 
hogy el ne vigyenek, mind elbújva ültem. 
Mikor a németek és a magyarok vissza-
ver ték mindjárt könnyebb volt, és mindent 
fel emésztettek. Mikor a németek vissza-
vo nultak a Prahovából Soós Mihály nevű 
ven déglős járt minden héten háromszor, 
hogy hírt vigyen a románoknak… akkor 
nem volt senki, aki feltartóztassa, jöhettek 
bát ran…
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Prázsmár, Tartilleu, Tartlau, Tu

art len, Prejmer. Község Brassótól 
17 kmre északkeletre. 2002ben 
8316an lak ták, közülük 7612 román, 
216 magyar, 375 cigány és 110 német 
nemzetiségű. A Szabadságharc után 
2136 német élt itt, és Brassó várme
gye leg je len tő sebb szász községe 
volt. Evangélikus temp loma a Barca
ság legszebb temp lom erődje. Ma va
jon meg tudja-e vé de ni közösségét?!

Sűrű köd borította a Fogarasi-havasok 
csú csát, s a mélyen ülő völgyeket hóle-
pel ta karta. Az 1240-es év tavasza nem 
akart még beköszönteni az Olt völgyébe. 
Hideg szél süvített végig a kerci apátság 
ke ren gő jén, s a barátok akaratlanul is 
be gu bóz tak fehér csuhájukba, mikor 
átsiettek az udvaron. Fekete skapulá-
réjukat vadul kap ta fel a szél. A sűrű 
fellegek mögött va lahol nyugvóra tért a 
Nap: az apátság büsz ke tornya eltűnt 
a sötétségben. Nem hi ába siettek a 
barátok, capitulum kez dő dött a káptalan-
teremben. Bizony, nagy nap volt a mai. 
Reggel követ érkezett ló ha lálban a fővá-
rosból. Hosszú órákon át ta nácskozott 
az apáttal, s mikor Nagy sze ben felé 
vágtatva elhagyta a monostort, a főpap 
gondterhelt arccal csak ennyit mon dott: 
„Tanácskozás napnyugtakor.”

Mintegy ötvenen ülték körül a hosz-
szú, gya lulatlan tölgyfaasztalt, s a ha-
gyo mány hoz híven az apát felolvasta 
a ciszterci rend kerci főigéjét, az Úr 
áldását kérve a ta nácskozásra: „Íme az 
én szolgám, a kit gyámolítok, az én vá-
lasztottam, a kit szí vem kedvel, lelkemet 
adtam ő belé, tör vényt beszél a népek-
nek. Nem kiált és nem lármáz, és nem 
hallatja szavát az utczán. Megrepedt 
nádat nem tör el, a pis logó gyertya belet 
nem oltja ki, a tör vényt igazán jelenti 
meg.” (Ézsaiás 42:1–3) [magyarázat: 

A ciszterciek minimálisra kor látozzák 
a beszéd mennyiségét; Nád: fran ciául 
cistel, a Cîteaux-i (Cistercium) a pátság 
névadója, innen származik a cisz ter ci 
rend neve; Gyertya: németül die Ker ze, 
innen ered Kerc német neve: Kerz]

Spártai tömörséggel számolt be a 
király ü zenetéről. Nagy idők jönnek, a 
gyepűnél az ellenség. Nemcsak Julianus 
barát tért vissza Ázsiából a tatárvész 
hírével, de Ba tu kán is hadat üzent már 
a királynak. Lám, közel a roppant sereg. 
Nagy feladat vár az erdélyi ciszterciek-
re, esztendő múl tá ra be kell fejezni a 
Teutonok által meg kez dett barcasági 
templomerődöket. Még a napforduló 
előtt el kezdeni a munkát, a sor igen-
csak hosszú: Tartilleu, Castrum Sanc tae 
Mariae, Mons Sancti Petri, Mons Mel lis. 
Az első Prázsmár, hogy védeni tud ja a 
Bodzai-hágót.

Megkondult a harang, s az apát fejére 
húz ta a csuklyát: elkezdődött a cisz ter-
ci ek szent szertartása – kiválasztani azt 
a 12 szerzetest, aki a Mestert követi 
Prázs márra...

A prázsmári templomerőd e gye dül-
ál ló Erdélyben.

Amellett, hogy ez a legrégebbi 
temp lom erőd, az alaprajza is teljesen 
egyedi. Az alapkövét 1213–1214-ben 
fektethette le a Német Lovagrend. A 
templom egyenlő szá rú kereszt alakú, 
zömök, nyolcszögű tor nya a kereszt 
középpontjából e mel ke dik ki. Építését a 
kerci szerzetesek fe jez ték be jellegzetes 
ciszterci stílusban, és a Szent Kereszt 
tiszteletére szentelték. Ne ve összecseng 
a Lovagrend bodzai vá rá val, Cruce-
burg-gal. 1225-ben Cruceburg be  vétele 
után űzte ki II. Endre a Lovagrendet 
Er  délyből, és a Barcaságot királyi vár is-
pán sággá alakította. 

(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
Cruceburg, Bodzamező és a Tatrang 

vize jobb partja a prázsmári gerébcsalád 
tu laj do nába került. A szász telepesek 
falvairól a zonban véglegesen csak IV. 
Béla döntött 1240 tavaszán. Prázsmár 
ekkor került ker ci patronátus alá. Ez 
az oklevél és egy 5 év vel előbbi említi 
először Prázsmár ma gyar és latin nevét. 
Az 1241-es tatárjárást kö vetően mintegy 
200 évig szinte sem mi lyen írásos ada-
tunk nincs, csak a gerébek csa ládfája 
maradt fenn: Ebl, Teel, Detricus, Pet rus, 
Teel, Nicolaus, így szállt apáról fi úra az 
örökség.

1441-ben megszállták a törökök, de 
Hu nya di János kiűzte őket. Ekkor erősí-
tették meg a templomerődöt. A szentély 
északi és déli falához egy-egy kápolnát 
építettek, a templom köré hármas védfal-
rendszert e meltek. A belső várfalon belül, 
a temp lom udvar és az előudvar falában 
alakították ki azt a 275 kamrát, amely ost-
rom idején me nedéket adott a lakóknak, 
békeidőben pedig terményeket tároltak 
bennük. A több szin ten egymás fölé épí-
tett kamrákat fa áll ványzaton és létrákon 
lehet meg kö ze lí te ni. Az udvarokat alagút 
kötötte össze, a melyet a védők öt helyen 
tudtak elzárni ka pukkal és rácsokkal.

Prázsmár 1454-ben mezővárosi 
ran got kapott.

1466-ban árvizek károsították a Tat-
rang gát ját. 1500 körül Béldi Albert és 
Teel Bor bá la házassága révén egyesítet-
ték a prázs mári és a bodolai birtokokat, s 
ezáltal a Béldiek ellenőrizhették a legfon-
tosabb er délyi hágót, kereskedelmi utat. 
Béldi Pé ter határjárás közben, 1508-ban, 
Prázs már piacán kijelentette, hogy odáig 
terjed az ő birodalma. Ezt hallván, egy 
prázsmári ke rékgyártó mester fejszével 
a fejét vette. Szent györgyi Péter erdélyi 
vajda vizs gá la tot folytatott az ügyben, 
majd pénz bír sá got rótt ki a városra. A 
szász egyetem szá mos tagja, de maga 
a fejedelem is 1509. január 6-án a hely-
színre ment.

1515-ben Szapolyai János erősítette 
meg a templomerődöt (45,7214° É; 
25,7736° K; 586 m), amelyet 1529-
ben IV. Pé ter, majd 1552-ben V. István 
moldvai feje del mek ostromolták sikerte-
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bejárati szárny a XIX. század elején 
került a felvonóhíd helyére. A barbakán-
ban vá ros háza létesült. A védőfal mögé 
sütöde épült, ahol a várban őrzött lisztből 
kenyeret sütöttek. Háromszéken, vagy 
Hétfaluban ma is azt mondják a nagy, 
idomtalan dol gok ra, hogy „akkora, mint 
a prázsmári ke mence”. A templomerőd 
ma felújított álla potban várja látogatóit. 
A belső várfal kam ráiban múzeumot 
rendeztek be, a mely betekintést nyújt 
a középkori erdélyi szász kultúrába. A 
prázsmári farsangi szo kásrend része 
a palacsinta fesztivál, ha gyomány, 
amelyet a falu mai lakói to vább éltet-
nek. Ha a szászok el is köl töz tek, a 
vidám mulatságok, népünnepélyek a 

lenül.1599-ben Mi hály vajda, 1602-ben 
Basta csapatai dúl ták fel. 1612-ben itt 
verték szét a székelyek a brassóiak zsol-
doshadseregét; 1661-ben és 1678-ban 
törökök támadtak a városra. 1690-ben 
Thököly Imre táborozott itt, s szó lította 
fel csatlakozásra a székelyeket. 1704-
ben a kurucok bevették Prázsmárt, de 
nemsokára a császáriak fosztották ki a 
templomerődöt. Közel kétszáz ház égett 
le az 1767-es nagy tűzvészben. 1848. 
de cem ber 5-én a háromszéki honvédek 
harc nél kül elfoglalták a templomerődöt, 
s de cem ber 13-án Prázsmárra hívták 
a meg szállt szász falvak küldötteit: 
megkötötték ve lük a jószomszédsági 
szerződést.

Az 1876-os megyereformot köve-
tően Prázs már Brassó vármegyéhez 
került. 1956-ban a településből kivált 
Kerpenyes-pusz ta, kifejlődött a prázs-
mári Méhkertek, és ide csatlakozott 
Farkasvágó.

Önálló mezővárosként Prázsmár gaz-
da sága rohamosan fejlődött. Területén 
bő vi zű források törnek fel, melyeket 
fel hasz nál va sört főztek, s a derestyei 
sörgyár meg épüléséig a prázsmáriak 
látták el sör rel Brassót. 1785-ben ko-
vács- és ta kács cé he is volt. 1825-ben 
gyertyaöntő, 1832-ben vörösfonál-fel-
dolgozó céhet ala pí tot tak. 1830-ban 
hamuzsírhuta nyílt itt, 1848-ban pedig 
papírgyár. A források vízében a XIX. 
századtól kezdve hagyományosan piszt-
rángokat tenyésztenek, 2008-ban in nen 
került ki az a rekordméretű szi vár vá nyos 
pisztráng (Oncorhynchus mykiss Wal-
baum), amely 11,5 kg-ot nyomott.

Művészeti, kulturális szempontból 
igén értékes a prázsmári temp lom-
e rőd.

Az 1480-ban készített Szent Kereszt 
szár nyasoltára az egyik legrégebbi Er-
dély ben. Orgonáját 1659-ben szerelték 
fel, és ennek mintájára építette meg 
Kájoni Já nos a csíki, szárhegyi, mikházi 
és ud var helyi orgonákat. Steffen Markus 
Schlandt kezdeményezésére 1999 óta 
min den augusztusban Egyházzenei 
Fesz tivált tartanak Prázsmáron. Ahogy 
vé delmi funkcióit kezdte elveszíteni, a 
temp lomerőd is átépült. Az oszlopos 

román fiatalságot is lenyűgözik. A tél-
bú csúztató este kezdődik, amikor az 
össze sereglett ifjúság a hagyományos 
szász népzene és táncok átszőtte han-
gu latban jelmezeket készít. Másnap ki 
ló háton, ki gyalog, vagy szekéren vág 
neki a falunak, rémisztőbbnél rémisztőbb 
jel mez ben, színes szalagokkal, ak kor de-
on nal, dobbal, trombitával. A fiúk egy-
egy lányt is ellopnak, akit a szülök majd 
ki vál tanak. Nem hiányozhat a menetből 
a hí res palacsintás szekér sem. A pa la-
csin tá kért lisztet, tojást, bort vagy pénzt 
kap nak cserébe a fiatalok, hogy reggelig 
mu lat ni tudjanak, s az éjféli ricsaj elűzze 
a tél gonosz szellemét, helyet adva az 
áldott ta vasznak.

Jó tudni!
A négyfalusi Zajzoni Rab István 

Középiskola a 2014/2015-ös 
tanévben ingyenes bentlakást 

biztosít 4 olyan tanuló számára, 
akik tanulmányaikat ebben az 
iskolában szeretnék folytatni. 
A bentlakási ellátás magába 

foglalja a szállást és az étkezést. 
Érdeklődni lehet a 0720 542 733-

as telefonszámon.


