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S án dor D em eter L ajos:

Az „Kitsin Ekklésia”
Adalékok a sepsi-zaláni református templom történetéhez

Templomunk története nem szakítható el teljességgel községünk kialakulásának, 
fejlődésének históriájától. A  századok folyamán a faluközösség élete szervesen kap
csolódott egybe az egyházközösség fejlődésével, alakulásával. A  templom alapkövé
nek lerakása, az építés folyamata, a renoválások, átalakítások mind-mind szegmen
tumai a falu történetének is.

Hogy mélységében távlati képet nyerhessünk a zaláni templom építésének a 
megkezdéséről, föltétien szólnunk kell a települési viszonyokról, a falu kialakulá
sáról. A  Zalánban és környékén végzett szondázó ásatások nem elégségesek ah
hoz, hogy pontosan datálhassunk egy környékbeli ősi-, vagy népvándorláskori te
lepülést Tekintsük át, milyen kép rajzolódik elénk az archeológusok tevékenysé
ge nyomán!

1940 tavaszán a sepsiszentgyörgyi múzeum régészei végeztek ugyan ásatásokat 
a Csutakra- és Pincevár-tetőn, de a feltárási eredmények — sajnos — nem dön
tötték el egyértelműen, hogy római köri, vagy későbbi, esetleg közép- vagy újkori 
építkezés maradványai-e a két magaslat földgyűrűi.1

Orbán Balázs, vidékünk jó ismerője 1869-ben kiadott Székelyföld-leírásában 
szintén megemlíti ugyan Pincevárat, de szerinte „a követelt várnak semmi nyoma 
fel nem fedezhető”. Ugyanő említést tesz a Bolgármartről is, hogy az akkori száj- 
hagyomány szerint — még most is él a nép között ez a hiedelem! —  ezt a terü
letet valamikor bolgárok lakták volna, de eddigelé innen erre utaló, ezt a véleke
dést megerősítő bizonyíték még nem került élű.2 Századunk első évtizedeiben az 
európai hírű Dr. László Ferenc régész a Zatánnal szomszédos Oltszemén végzett 
ásatásai során megállapította, hogy az oltszemi Mikó-kastély helyén az Olt völgyét 
a Csíki-medence felé lezáró római katonai tábor — castrum — állott, a Gyerö- 
patak bal partján, a kastély közelében pedig polgári település lehetett. Ezt bizo
nyítják az itt előkerült római kori edénytöredékek is.3 Ez a polgári telep pedig a 
történelmi Zalán falu határterületének szélén létezett egykoron.

Legutóbb 1989 ószén Zalán keleti, Alszeg végében kezdődő határában, nyugat
ra a Kutas néven ismert kaszálótól, közel a Műhöz, cseréptöredékeket találtam,
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melyeket Dr. Székely Zoltán és Székely K. Zsolt régész urak a korai hallstattí- 
kultúrához tartozónak határoztak m eg /

Falunkat az Orbán Balázs idézte forrás az 1332-es pápai tizedjegyzék — re
gest rum — említi előszűr. Eszerint (648. lap) Zalán akkori Miklós nevű papja 2 
garast fizetett. 1333-ban ugyanő 1 régi bánálissal és 4 chulagueval járult hozzá a 
pápai tizedhez.5 Ekkor már bőven létezett a falu és állott a templom is.5 Számol
va azzal, hogy az akkori viszonyok között mennyire nehézkes az építkezés, hogy 
több évtized is kellett egy templom tető alá hozatalához, nyugodtan kijelenthet
jük, hogy Zalán már a XIII. század derekán eléggé erős, fejlett település lehetett. 
Orbán Balázs szerint a templomunkat a pálos szerzetesek építették, akiknek ko
lostora Illyefatván volt. A  paulinusok még a XVTII- században is rendelkeztek 
birtokokkal Zalánban.7 Orbán Balázs utóbbi állítását a meglévő falujegyzököny- 
vek is alátámasztják/

Eredetileg a templom sokkal kisebb volt és keletkezési korszakának megfelelő
en román stílusban, keletelve épült. Mint a fentebb említett inscripció léte is bi
zonyítja: az északi és nyugati fal egy része abból a korszakból maradt fenn. Az 
apszist a XIX. sz. elején bontották le. Alapkövei az 1970-es évek vége felé — a 
padlózat javításakor — felszínre kerültek; a jelenleg álló szószéktől kiindulva kö
rülbelül 75 cm-ea vastagságban ívelt a XIX. sz.-ban épített karzat alatt. A  vakolat 
törmeléke között számos szürkés, rozsdabarna, fakó piros és sárgás színezetűt ta
lálunk. Mindezek arra is utalnak, hogy az előző templom falait felifestmények dí
szíthették.

Az épületegyüttes ékessége a déli bejárat ajtókerete. Orbán Balázs szavait 
idézve az „épségben maradt portálé (...) a román építészet műalkotásainak egyik 
legszebb s fűként ily félre eső helyben nagyon is meglepő példánya. A z ajtó mellett 
a falba tett beszelésbe talpazat nélküli kerek faltők vannak helyezve, melyeknek 
díszes kapiteljei eltérők egymástól, mert míg a jobb oldalit szőlőgerezd és levélékít
mény díszíti, addig a baloldali korinthizáló. E kapitelekre a fallal egybefolyó lemez 
s erre a faltőnek megfelelő erős hengertag jön, mely félkörívbe megy egyik fejezetből 
a másikra. A  kapunyilat egyenes záródású szögeleteibe helyezett közszeletekkel. A  
nyilat felett ekként támadó ívmezőbe (tympanum) horgony és hengertaggal jelölve 
van a lóhereív, melynek közép levelébe díszes lapú ornamentika van vésve (...) e 
díszes kapu (...) ha nem régibb, de minden esetre a XIV. század kezdetéről való. ”9

Dokumentumok híján a kővetkező századokból a templom sorsáról semmit 
nem tudunk, csak az erdélyi viszonyok tükrében következtethetünk a zaláni álla
potokra. A  XVI. század elején tért hódított a reformáció, a falu lakói fölvették 
az űj vallást, hasonlóan a környék más településeihez. A  protestantizmus puritán 
eszméi következtében áthárították a templombelsőt is. Ekkor kerül vakolat vagy 
mészlepel alá sok templom falfestménye: Háromszéken például a sepsibesenyői, 
a killyéni, kökösi, stb. — valószínűleg a zaláni is. 1567-ben, — a híres tordai or
szággyűlés évében, amely hivatalosan elismerte Erdélyben a vallásszabadságot —, 
településünk 17 kapuval rendelkezett, ami egy közepes falunagyságnak felelt 
meg, hiszen Háromszéken a város státussal rendelkező Sepsiszentgyörgyöt 63 ka-
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púval, IUyefalvát pedig 67 kapuval jegyezték ugyanekkor. A  környezd falvak; így 
Étfatva 6, Zoltán 9, Martonos 11, Fotos 10, Olt szem 9, Bodok pedig 26 kapuval 
szerepelt.10

Erdélyország történelmében Bocskai trónra lépte, Bethlen Gábor és I. Rákóczi 
György uralkodási időszaka egyben a fejedelemség fénykorát is fémjelzi. Norma
lizálódtak a helyi viszonyok, fejlődésnek indult mind gazdasági, mind kulturális 
szempontból az ország, európai tekintélyt szerezve magának. Mfg Közép-Eurőpá- 
ban dúlt a harmincéves háború (1618-1648), addig fejedelmeink többé-kevésbé 
biztosítani tudták a vallásszabadságot Sajnos e jog gyakorlása nem volt mindig 
gördülékeny, főleg a Habsburgok által is támogatott ellenreformáció révén több
ször voltak összetűzések, kegyetlenkedések. II. Rákóczi György uralkodása, az 
1657-es lengyelországi hadjárat Erdély romlásához vezetett 1658-ban a szultán 
parancsára 1000.000 krími tatár és török büntető hadjárata pusztította az orszá
got Lángokban állt Háromszék is. Sepsiszentgyörgyöt és templomát kétszer is 
feldúlták, először 1658 augusztusában, másodszor pedig 1661-ben. A  lemészárolt 
lakosság tömegsírját 1969-ben végzett csatornázási munkálatok alkalmával talál
ták meg.11 A  büntetőhadjárat következményeit vidékünk kevés települése vészel
te á t Valószínűleg —  erre enged következtetni az országút és a település fekvése 
—, hogy Zalánt és templomát is kirabolhatták a tatárok, habár eddigelé tudomá
sunk szerint erre vonatkozóan dokumentum még nem került elő.

A  XVII1. századtól kezdődően műemlék templomunkról egyre több írásos em
lék maradt fenn. 1736-ból származik az az összeírás, amely felsorolja „a zaláni 
Ecc(lézsiának) a ferumokhoz vedd e s z k ö z e itA  több, néprajzi szempontból is ér
dekes abrosz, kendő és székelyfestékes szőnyeg mellett megemlítenek egy aranyo
zott ezüst kelybet és tányért, ugyanakkor egy virágos abroszt. Ez utóbbi eredetije 
Bukarestbe, múzeumba került, másolata pedig jelenleg is a templom tulajdonát 
képezi.12

Mielőtt rátérnénk a meglevő dokumentumok tükrében templomunk további 
történetének bemutatására, feltétlenül említést kell tennünk arról is, hogy a mo
numentális épületek arculatának változásához, átalakulásához nem csak az esz
mei-, és stílus-irányzatok, a háborúk dűlásai járultak hozzá, átépítésüket sokszor 
a természeti csapások, a földrengések is kiváltották.13

Vidékünkön a krónikások a XV. századtól a XVIH. századig több mint tíz ké
regmozgásról emlékeztek meg. A  X V. század legerősebb földrengését 1471 au
gusztusában észlelték, a X VI. században az 1516-os és 1590-es volt a legerősebb, 
mfg a XVII. században valószínűleg az 1683-as lehetett. A  XVIII. századból is 
több mint fél tucat észlelt földmozgásról tudunk. Az 1701. június 11-én kitört 
földrengést 9-es erősségűnek becsülték, mfg az 1728-ast 7,5 erősségben állapítot
ták meg. Az utóbbi túlélője, Vásárhelyi János krónikás szerint délután 5 óra táj
ban (...) a falak mozogtak és a szék, amelyen ült, erősen ingott, majd a ház teteje 
is annyira megrongálódott, hogy tanácsosnak vélte kimenekülni, mielőtt a romok 
alá temedődne. A  század legnagyobb földrengése 1738-ban volt, a már említett 
Vásárhelyi így Irt az átéltekről: „10 óra tájban a föld annyira ingott, hogy az épü
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letek leomlással fenyegettek, a harangok megkondultak, az edények a házban le
hullottak”. Egy másik krónikás, Lécfalvi Gyárfás Elek is hasonlóan ír, de meg
jegyzi, hogy „a fold meghasadott (...) a víz kék sárral együtt egy singnyire felszö
kött a földből a vizek mellékin”. Sepsiszentgyörgyön leomlott a vártemplom külső 
fala, megrepedezett a brassói Fekete-templom boltozata, Bukarestben pedig há
zak, templomok dőltek össze.14

E sorozatos csapások a századok folyamán a zaláni templomot és kőfalát is ki
kezdtették. Nem csoda, ha az 1775-Ős vizitáció meginti az eklézsiát, hogy ,p z  ha
ranglábat restauráltyák, m ivel szinte dűlő félben vagyon (és) a tanteremnek kidűlt 
kőrakását is reparállyák.15 Valószínűleg a javításokat 1777-ben végre is hajtották. 
Erre következtethetünk egy 1778-as falujegyzőkönyvi bejegyzésből, ami megemlí
ti, hogy ,ya Falu jó  indulatjából engedte volt a maga e r d e ib ő r hogy az egyház az 
építkezésekhez meszet égethessen. 6

Itt jegyzendő meg, hogy a régi székely szokásjoggal értelmezhető teljes mérték
ben az idézetünk. Ugyanis vidékünkön az erdők túlnyomó része ebben az időben 
még köztulajdonban volt, a „teljes falu” tilalmasai, azaz a faluközösség határozta 
meg annak valamiféle használatát, szabályozta az erdőlést, hasonképp az erdőn 
való legeltetést, vagy valamilyen jog rövidebb-hosszabb ideig való megtiltását, ille
tőleg szabadalmazását. Voltak erdők, melyeket több falu bírt közösen. Ilyen volt 
a Köz-Hatod, ez hat falu közös birtoka, vagy a Kilenc falu erdeje a Bodoki-hegy- 
ségben. Ezek használatáról a tulajdonos falvak a rendszeresen megtartott közgyű
léseken határoztak.

Falunkban általában kevés erdőrész volt szabadon használható. Engedéllyel és 
jól körülhatárolt helyen volt szabad a legeltetés, az erdőlés, vagy éppen a mészé- 
getés. Csak a falugyűlés közmegegyezéséből engedélyezték az e fajta joggyakorla
tokat s ez természetesen vonatkozott az egyházakra is.

Templomunk mellett — mint az 1775-ös vizitáció jegyzőkönyvéből vett idézet 
is alátámasztja — egyszerű harangláb állottt, melyet valószínűleg az 1790-es, 
egész Erdélyt megrázkódtató földindulás teljesen tönkretett. A  rengés erősségét 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ekkor szorul javításra a sepsibesenyői 
Gyárfás kúria is. 7

A  templomtornyot 1792-ben kezdték építeni.18 A z építkezéshez szükséges pénz 
előállításához még 1791-ben a faluközösség 62 darab sertés legeltetési árendájá- 
val járult hozzá, ami összesen 45 forintot tett ki.15 Jelentősebb összegeket ado
mányozó személyekről is megemlékezik az egyházi jegyzőkönyv. 1793-ban Séra 
Elek 17 forintot és 35 dénárt, adományozott az egyháznak.20 1794-ben Séra 
Ádám engedi át Füzesi Imrének adott kölcsönét, így 6 forint és 80 dénárral segíti 
a munkálatok előmenetelét.21 Még az építkezések megkezdésekor Apor Ferenc 
24 szál deszkát adott kölcsön az egyháznak, ezt halálos ágyán az eklézsiára hagy
ta, hogy ezzel is elősegítse a torony minél hamarábbi felépítését. E hagyatékot 
1796-ban jegyezték be a jegyzőkönyvbe.22 1797-ben Apor Sámuel Fűzi Sámuel 
adósának 6 forint tartozását és ennek kamatját ajánlotta fel ugyancsak a torony
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építésére.23 Az építés folyamatához 1801-ben újból a faluközösség járult hozzá. 
Közadakozásból összesen 95 forint gyűlt volt össze.24

A  szájhagyomány szerint a torony jelenlegi szintjénél sokkal magasabb volt. 
Több idős ember állítja, hogy a múlt század második felében egy szélvihar ron
totta le a torony tetejét, lezuhanó bádogteteje súlyosan megsebesített egy asz- 
szonyt, aki a szomszédságban lakott. Ez az eset valószínűleg 1860-ban, vagy 
1874-ben történhetett, mivel a harangok szintjén néhány festett felirat megörökí
tette számunkra a torony kijavításának idejét is.25 1860-ban a templom tornyát 
Kotcza Tamás festette ki és tetőzetét Fábián János bádogozta újra, újabb javítá
sokat pedig 1874-ben végeztek rajta.

Az építkezések megkezdésének jó előlendftője volt, hogy helyileg meg tudták 
oldani a szükséges nyersanyag egy részének beszerzését. Zalán neves mészégető 
helység volt. A  szükséges nyersanyagot a Baróti-hegység homokköveiben jelenle
vő jurakori mészkőtömbökből bányászták, vagy a vidéken elég gyakori mészmár- 
gát használták fel.26 A  lelőhelyekre utal a zaláni falujegyzőkönyvek helynév-anya
gában szereplő — a köztudatban ma már nem ismert — Mész pest nevű erdő- 
rész. A  „pest” régi szavunk üreget, mélyedést jelent, a nyűt tűzhelyeket is pestal
jának nevezték, ugyanígy a homokkő közül kibányászott, a mészkő elhordása utá
ni mélyedéseket, vagy a mészégető katlanok helyén maradt üregeket is pestnek 
nevezte a nép.27 A  helybeli mészégetéssel kapcsolatosan a fennmaradt falujegyző
könyvek sok adatot tartalmaznak, főleg a katlanok hevítésére elhasznált fák nagy 
mennyiségére, az erdők ily módú irtásával kapcsolatban. A  zaláni mész jó minő
ségét mi sem bizonyítja jobban mint az, hogy 1820-21-ben 37 szekér szállította 
Zalából az égetett meszet a sepsiszentgyörgyi huszárparancsnoki székházhoz,28 a 
Székely Mikó Kollégium építésekor pedig 15 tonna meszet szállítottak innen az 
építkezéshez.29 A  helybeli adatközlők szerint századunk első felében a mészége- 
téshez szükséges nyersanyagot az Avasról, a Csutakos-tetőről és a Damanik-fejé- 
ről bányászták. Id. Király Lajos 79 éves és Kontza István 82 éves adatközlőink 
szerint a katlanok a Veres-dombon belül voltak.

Benczefalván — Zalán északi falurésze — a '30-as években két katlan műkö
dött, a Veres-dombon pedig háromban égették a meszet. Szerintük a templomot, 
a tornyot és a cinterem kőfalát is helyileg előállított mésszel építették fel. Ezt ta
núsítja egy 1812-béli jegyzőkönyv is, mikor az új harangozó megígéri az egyház 
vezetőségének, tJiogy a templom építésre az Eccla segítsége és kenyere mellett

i n
annyi meszet éget, a mennyi az építésre szükség”.

A  Zalán faluban is megfordult Orbán Balázs könyvében elmeséli, hogy a to
rony és a templom építés egy zsák ajándékozott zabból épült fel. „Ugyanis egyik 
Zalányi (sic!) birtokos, egyike az itt lakó Séráknak egy heti vásár napján Szent- 
györgyre menvén, egy elejtett véka zabot talált az utón, köröztette és kikiáltatta, 
a nélkül, hogy gazdája került volna; haza vivé pedig az ecclésiának ajándékozta 
úgy, hogy ki azt kiveszi egy évre, másik vékát fizessen rá kamat fejében s ő maga 
mindjárt nehány évre kivette, utána mások, miből aztán néhány évtized alatt
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annyi zab s abból annyi összeg jött ki, hogy templom és torony építés kitelt belő
le...”31

Orbán Balázs tévesen emlékszik vissza, ugyanis 1828-ban az akkori zaláni le
késs Maxai Zsigmond volt az, aki talált egy zsák árpát és ajánlotta fel az eklézsia 
számára 1832-ben: „az 1828ik Esztendőben Februáriusnak egyik napján sepsi Sz. 
Györgyön Heti vásárban lévén, midőn némely bajaimnak igazítások végett a Szá
nomtól el mentem volna, valaki egy véka árpát fel tett a Szánomra, midőn vissza 
mentem mindenekelőtt szorgalmatosán meg tudakoztam a kik a Szánom körül 
voltak, hogy Idé az árpa, de senkiis magáénak nem mondotta, sőt minek utána 
onnan haza hozattam a Templomban is ki jelentettem, hogy annak tulajdonosára 
rá találhassak, de úgy is teljességgel reá nem találtam melyre nézve a Zaláni N e
mes Ref. Ekklésiának hasznára kívánván fordítani a meg jegyzett 1828** Eszten
dőben Interesre kiadtam és őszszel lett belölle egy véka és kilentz ejtel, ezt 
1830b* két vékára ki pótoltam és magam el vettettem, de szűk lévén a Termés a’ 
Felettébb való nagy Szárasság és 10 öl ho mián tsak egy Köbölre Szaporodott a 
mellyet 1831 **3 liritatione mediante az Ekkl[ési]a gyűlésében el adtunk 9 az az 
Kilentz R (é)n(e)s forintokért és 24 xokért [krajcárokért], hogy a megvásárló 
Sz.[ent] Mihály napkor béfizesse az árrát, hogy akkor ismét a Nemes 
Ekkl[ési]ának Számára jövendőre nézve többet vásárollyunk (...) illyen feltételek 
mellett kívántam a Nemes Ekkl[ési]ának hasznára fordittani."

A  továbbiakban feltétlként szabja meg az adományozó, hogy abban az esetben, 
ha jelentkezne a káros személy, megfelelő kamattal az árpát visszaadják, az egy
háznak csak a tőke forgatásából származott pénzösszeg maradjon meg. Kikötése 
az is, ha nem kerülne elő a tulajdonos, akkor 1830-tól kezdődően 15 évig ne 
költhessék el „sem a Summát sem pediglen a rá jövendő interest” E meghatáro
zott időszak eltelte után, a tőkén kívül, a pénzzé tett gabona kamatot az úrvacso
ra költségeire, ha van olyan személy, ki jószántából vállalja az ilyen kiadásokat, 
akkor az egészet „az isten Háza romlásának újítására" fordítsák. A  meghatáro
zott 15 év alatt — ez is feltétel — a gabonát Szent György nap előtt kell elárve
rezni az érdeklődő gazdáknak, akik kezesség mellett az árát ugyanaz év Szent 
Mihály napján kell befizessék az egyháznak. Az elöljáróság kötelessége az, hogy a 
kapott pénzből mindig ,pUyan nemű Gabonát [vegyenekJ amibe vagy a minemilbe 
több hasznot reméllenek".

E kamatra kiadott gabona jól jövedelmezett. Míg 1831-ben az eladott árpából 
9 rajnai forintot és 24 krajcárt kaptak, melyre 7 köböl, 2 véka zabot vehettek 9 
rajnai forint és 15 krajcárért, ami csak 9 krajcár jövedelmet jelentett,33 addig pél
dául 1843-ban a megyebírő 121 köböl, 1 véka és 4 kupa zabjövedelemről száma
dói,34 míg 1845-ben 182 köbölről és 2 kupáról ad be kimutatást.35

Az adományozó Maxai Zsigmond feltételei szerint évenként számoltak el az 
egyház zabtőkéjéről és kamatjairól, sót a XIX. század második felétől külön pro- 
tokollumot nyitottak, az úgynevezett „Zabos könyvet”, melynek az 1885-ben kez
dett második kötete jelenleg is a helyi levéltárban megtalálható. Címe: „A S. Za-
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láni év ref. Egyház községnek az 1885ik évben kezdődő zab magtárolői Jegyző
könyve II.”

Fontosnak találtuk a fennebb említett hagyatékozás részletes tárgyalását, abból 
a szempontból, hogy rávilágítsunk arra, hogy a zsák gabona évek során felgyűlt 
kamatját, nem a templom építésére — mint az elkövetkezendőkben látni fogjuk, 
az már ebben az időszakban készen állt, sőt maga a lelkész is „az Isten Háza 
romlásának újítására" szánta —, hanem annak tatarozására, esetleg a műit szá
zad derekán újból épített papilak költségei egy részének fedezésére fordíthatták. 
A  templom és tornya újjáépítését teljesen más alapokból teremtették elő.

Átvizsgálva az egyházközösség legrégibb jegyzőkönyvét, találtunk adatokat, me
gyebírói számadásokat, melyekben kamatra kiadott „büzabéü adósságokról" refe
rálnak feletteseik előtt.36 Régi szokása volt a helybéli eklézsiának a gabonafélék e 
fajta kamatoztatása, de mint jövedelmi forrást nem tudjuk, milyen célokra hasz
nosították. Tehát Masai Zsigmond kezdeményezése nem volt újkeletű, de ő jól 
körülhatárolt céllal indítványozta adományának értékesítését.

A  kölcsönbe adott gabona a nép szegénysége, az esetleges devalváció, vagy a 
felületes ügyvitel miatt az egyházi vezetőknek számtalanszor gazdasági gondokat 
okozott. Több vizitációs jegyzőkönyv kéri az illetékeseket, hogy a kölcsönzőktől 
kérjenek kezeseket. 1749-ben az ellenőrző bizottság leszögezi „törvényszerüleg”, 
mivel „a Zalám Reformata Ekkla pénz és búzabeli adósságai ab ovo nagy pericu- 
htmban forgattanak a curator halogatosok miatt" évről- évre felvegyék a kamatot, 
mert máskülönben,Jelette igen meggyül és a szegénység megterheltetik". Ha a hite
lezők akarnák is, a kölcsön vett értékhez soha ne kapcsolják a kamatot, hanem 
külön tartsák nyilván, „mivel könnyen letagadhatja ellenkező esetben a hitelező, 
csak az eredeti összeget ismerve el, letagadja a kumulált kamatot". A  kamatok fel
vételének napját Szent Mihály (szept. 29.) napjára határozták, ami elhalasztódhat 
az év végéig, természetesen büntetés fizetése mellett. Más falukban lakóknak ti
los volt a kölcsönzés, jobbágyoknak csak a földesura kezessége mellett volt adha
tó kölcsön. Az árendába adott kaszálók, szántók taxáját Szent Márton (nov. 11.) 
napján kell beszolgáltatni.37

Volt eset, hogy a kamat aannyira felnőtt, hogy a kölcsönző kénytelen volt az 
egyháznak elzálogosítani a földjét. Például Baróti István 1749-ben 4 köböl búza
kamattal tartozott, ennek fejében egy két köblös szántóföldjét adta át az egyház
nak „oly conditio alatt, hogy mikor maga vagy posteritási a ' négy köböl búzát de
ponálhatják, tartozzék az Ecclfésija remittaíni

Mielőtt folytatnánk a templom történetét, föltétlenül meg kell említenünk a 
XIX. század legnagyobb földrengését. Pusztító ereje felmérhető abból, hogy Isz
tambultól Moszkváig, sőt Pétervárott is észlelték. Egy udvarhely-széki szemtanú 
így emlékezett a katasztrófáról: „Októbernek 25 napján 10-11 órakor (1802) volt 
nagy földindulás, hogy sok helyen tornyok, templomok, épületek összeomlottak (...), 
amint hajlatuk Brassóban, Háromszéken (is).

Megyénkben szinte felmérhetetlenek voltak a károk. Sepsiszentgyörgyön a vár
fal, a hátsó bástya, a gótikus templom hálőboltozata omlott össze, a torony pedig
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szinte földig hasadt. Kiltyénben a szentélyboltozat, Nagyajtán a későgőtikus bor
dásboltozat rongálódott meg helyrehozhatatlanul. Hasonló vagy nagyobb méretű 
károk keletkeztek Alsócsernátonban, Kis- és Nagyborostyőn, Sepsibesenyön, Al- 
dobolyban, Nyújtódon, Potyánban, Esztelneken, Altoiján, Uzonban. Kisborostyón 
például a Tompa-udvarházat, ami teljesen romba dóit, csak 1805-ben építették 
újjá kű helyett fából.40

Zalánban is érezhető károkat okozott a földrengés. A  templom össze-vissza re
pedezett, szinte használhatatlanná vált A  lakosok igyekeztek ezért egy minél ha
marabbi pénzalap megteremtésére és egy újabb, egyben nagyobb befogadó ké
pességű templom megépítésére.

Már az eddigiek alapján bebizonyosodott —  és igazolódni fog a következőkben 
is —, hogy az egyházi építkezésekben, mint általában az egész Székelyföldön, a fő 
vállaló szerep és teherviselés a teljes faluközösségre hárult. Példaként hozzuk fel 
az esztelnekieket, ahol a falu mindenkinek fát oszt ki, melynek árát: az 1 Ft-ot, 
hogy a templom tornyát felépíthessék, a „megye kasszájába” kell befizetni. A  za- 
bolaiak a közpénztárból segítik 1846-1848 között az építkező katolikusokat: több 
ezer forint értékű erdőrészt árvereztetnek el egyházi célokra.41

Zalánban az építkezési költségekhez szükséges pénz előteremtését 1807 márci
usában kezdik meg, amikor a faluközösség átadja a Kopac Avas nevezetű erdő 
árendáját az eklézsiának ,p ty  formán, hogy (...) Tíz Esztendőkfnejk lefolyása alatt 
feneraÜyon a ’ Templom Számára”, azzal a kikötéssel, hogy csak templom építésé
re fordítható az évi 100 forint bér.42 E  taxára kiadott terület, habár az évek foya- 
mán több egyenetlenség és megbotlás is volt a bér befizetésében, jő jövedelem- 
forrásnak bizonyult. 1810-ben a kamattal együtt 301 forint 24 pénzekre, 1815- 
ben 564 forint 60 pénzekre, 1817-ben pedig 757 forint és 400 pénzekre emelke
dett.43

Már az előbbiekben kitértünk arra, hogy nehézséget és gondot okozott az egy
háznak a pénz kamatra való kiadása. A  hitelezők és az egyház közötti egyenetlen
ség a kölcsönök nem időbeni vagy vissza nem fizetésében, a meghatározott ka
mat elnapolásában keresendő. Ehhez hozzá járult a XIX. század elejének nagy 
devalvációja, a pénz értékének 1/5-re való leértékelése is. Ezért az Avas árendá
sát már 1811-ben arra kötelezték, hogy ,pkár m itsoda szírül pénz járjon ennek 
utánna, akár ezüst akár arany évi 100 forintot a maga értékében rendesen megfi
zesse”.44 Valószínűleg a pénz értékének süllyedése miatt tud csak 168 forintról 
elszámolni az egyházi gondnok az említett terület 1813-14. évi árendájából.45 
Habár eredetileg az „Avas-taxát” csak a templom építésére szánták, a megkötött 
kontraktus ellenére kölcsönre is kiadták. Emiatt, annak visszaszerzése nehézsé
gekbe ütközött. Például, hogy az „1811** Költsönzött Személyek Egyezéseknek ele
get nem akarvan tenni (...) hogy jobb mogyaval vihesse (a) dolgot Eldesiank 
TitjuláltJ Czerjek András Traktualis Curatorral communicalja ezen dolgot 
Titjulalt] Sera István és Szabó István őkegyelme” hogy az elkövetkezendőkben 
pontosan kövesse e fontos pénzállomány dolgait, tekintettel a birodalomban 
mélypontra jutó Inflációra, az egyházi kassza veszteséggel zárhat.40 A  század ele
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jének pénzügyi állapotára jó példa Bodor József esete. Ö ugyanis 120 forintot 
kölcsönzött az egyháztól, éppen a devalváció idején. 1817-ben az egyházmegye 
vezetősége elismeri, ,/iogy a pénz el volt romolva a ’ midőn kölcsönözte”, azért 
abban az értékben fizeti ki tartozását, amennyit ért valójában a leértékelt pénz, 
tehát 1/5-ét a kölcsönzött összegnek köteles csak visszafizetni47 a már elhalálozott 
helyett az utód Bodor Gábor.

Az 1802-es földrengés által tönkrement templom újjáépítéséhez csaknem 18 év 
eltelte után foghattak hozzá. A  majdnem két évtized alatt az 1807-ben a falukö
zösségtől kapott Avas-árendából teremtették elő a pénzt és az anyagi alapokat. 
1812-ben az újonnan választott harangozó bevonásával hozzáfogtak a szükséges 
mész kiégetéséhez.4* 1815-ben az építkezési előkészületek közepette, hogy minél 
hamarabb hozzáfoghassanak a munkálatokhoz, egy aktívabb főkurátort választa
nak, a megyebúrói tisztséggel pedig Kontza Lászlót bízzák meg.49 Mégis, nem  
tudni az okokat, még 1819-ben sem fogtak hozzá az építéshez, hiszen a vizitáció 
szigorúan megfenyíti az egyházközséget felróva, hogy szin te  egész romlóban lé
vő” a templomuk, ,különben is kitsin (...) az Ecclfézsija Népességére nézve. De 
mégis mind eddig a Visüatiok sok erőltetéseire is az Eccl[ézsi]a fe l nem indult 
romlásba levő Temploma meg ujjíttására holott majd nyakukba om lik a K őfal 
Azért m ost legutoljára Serio meginti (...) Visitationk a N fem ejs Ekklé(si)ának s 
Mfegye} Bírójának hogy a Templom megujjittasahoz fogjanak haladék nélkül Kü
lönben külső Tiszti erő hatalom által fog szorítani az E kklfésija az Templom re- 
paraltatására,.. ”S0

Végül 1820. április 24-én fogtak hozzá a romlott részek lebontásához. A  mun
kálatok közben a meszelés alól értékes feliratok kerültek elő. Ezeket az egyház
jegyzőkönyvben az akkori lelkész megörökítette.51 Az inscripciók még akkor 
megsemmisültek, bizonyítja ezt az is, hogy a legutóbbi javításkor egy gótikus kis 
A betűt megőrző vakolatdarab is előkerült, ami szerint a feliratok a fehér alapon 
feketével írottak voltak.
A  déli oldalon a bejárat felett — akkor még nem volt portikus —  ez állott: INT- 
RA TEMPLA DEI DIE MISERERE MEI PER MISERERE MEI LABITUR  
IRA DEL

Bent a templomban, ugyancsak a déli oldalon — erre következtetünk abból, 
hogy egy 1816-os jegyzőkönyv szerint mint fő patrónusnak, Gróf Mikó Miklósnak 
székhelyet , / í  Papi Chatedrával átelenben a ’ Szivárvány mellett, (...) az ablak 
alatt” választanak —  dokumentumunk is ezt jegyzi meg a felirat helyének: ,/i Szi
várvány oldalán, a mint ki tettzet találgatni e volt:”
NOTANDUM  EST QUOD: ANNO DMNI MCCCXNONO PRÉSÜL: BENE- 
DICTUS ISSAM CONSECRAVTT ECCLESIAM AD ONORE BEÁIT MI- 
CIIAELIS ARCANG EU IN DIE DMCA ANTE KARISMATA D IA  7 'I IJ- 
MULAVTT RELIGUAS SANX VENCESLAY ANNO 7 UNDCA VIRGI- 
NUO STEPHA CONSTITU1T 1NDUT.GENTIAS CENTA XXXX: DIERUM  
D E R EU Q U IS PDTR IN TEMPORE DMI REGNI KAROLJ PRUIBIUM  
D1VTNITATIS ÁMEN.
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A  szivárványon felül az ablak mellett pedig ez állott: FERTE PRECES DMO 
INTRA LIMINA TEMPLT —  TERRIBILUM M ETUANT OMNIA REGNA  
DEUM .

A  felsorolt latin XIV. századi feliratok mellett egy újabb kori felirat is állott 
magyar nyelven: „Isten dicsőségére épült 1319-be”.

A  latin nyelvű felirat szerint a régi templomot Szent Mihály arkangyal nevére 
szentelték fel, míg a szószék fölött most is álló inscripdőból tudjuk, hogy az át
építések 1821-ben kezdődtek meg és 1825-ben fejeződtek be.52 A  teljesen lebon
tott keleti részek, az apszis és a latin feliratos déli oldal felől az épületet 3 -4  mé
terrel bővítették, ugyanakkor az északi és az új déli fal bejárataihoz egy-egy por- 
tikust is hozzátoldottak. Ezek a jelenben is a régi szokásokhoz híven külön-külön 
a nők és a fériak templomba való belépésének a célját szolgálják: az északi porti- 
kust a nők, a délit pedig a férfiak és a lelkész számára tartották fenn. Ugyanittt 
szólunk a korok során kialakult szigorúan szabályzott ülésrendről is. E  joggyakor
lat jellemző szinte az egész magyar vidékre. Kós Károly egyik tanulmányában 
szakszerűen elemezi is egyik erdélyi település templomának tipikus ülésrendi for
m áját53

Zalánban, e határőrvidéki településben együtt él a kisnemes, a lovas- és gyalog 
katona, a jobbágy és zsellér; ez a vegyes összetétel határozza meg, természetesen 
a kor hierarchiája szerint, a helybéli ülésrendet. A  néhány köznemes mellett, aki
ket a falu possessorokként és egyházi vezetőiként is tisztelt, a fő hangsúly a kato
narendre esett. A  templomban a nők az épület nyugati felében, a férfiak a keleti 
oldalon foglaltak helyet. Zalán falu templomában a női részen a szószék felőli 
padsor az Apor-, az ajtó felőli déli oldal első sora a Séra-családé volt. Az Apor- 
nemzetség asszonyai számára fenntartott helyek utáni pádban a papné, a tanítóné 
és a harangozóné, míg a következő sorokban a katonarenden lévő asszonyok ül
tek. Túloldalon a Séra-pad utáni sorokat a jobbágy-rész asszonyai foglalták el. A  
férfiak számára fenntartott szószék felöli első padsor, ugyancsak az Apor-, és Sá
ra-családok tagjai számára készült, az utána lévő padsorok pedig az úgynevezett 
oszporásoknak. Az átellenbeni, déli oldal első sorait a katonarenden való férfiak 
foglalták el, míg az utánuk lévőket a jobbágyok. Külön helyük volt a presbiterek
nek is, de még az úgynevezett fegyelmezetteknek — egyházi kihágásokat elköve
tőknek —, és a megesett lányoknak is. Ez utóbbiak a templom két oldalán a kar
zat alatti padokban kaptak helyet, ami erkölcsileg megalázást, számkivetettséget, 
büntetést jelentett.54
Az 1852-ben elkészült végleges, mai alakját felöltő-elnyerő templom felépítéséhez 
nemcsak a reformátusok járultak hozzá segítséggel. Külön emlékeznek meg a hét 
,jdegen vallású személynek” pénzadományáról az egyház jegyzőkönyvében.
Orbán Balázs által közölt Szepsi fiókszék népességi táblázata szerint a XIX. szá
zad derekán a faluban 856 református mellett 44 görög egyesült-, 39 katolikus és 
3 unitárius vallású is é lt56 Valószínű, ezek közül lehettek az adományozók.

Az építkezések befejezte után eléggé hamar, már a következő évben felvető
dött egy orgona vásárlásának az ügye. Séra László és Apor Sámuel elsőként aján-
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Ipnair fel c  célra 10, illetve 5 rajnai forintokat.57 A  pénzhiány miatt elhúzódik az 
ügy és csak 1832-ben kerül ismét napirendre,58 a Kommuna tás, tehát az egész 
faluközösség teherviselése mellett: a február 11-én tartott falugyűlésen ,fiogy az 
Eklézsia sok Sérelmeit” — értsd: a pénz hiányát — ,JcöItsönösen kieszközöljék, 
mint, hogy az Ecclézsiának a Commimitás Segedelmén kívül tehetsége nintsen”, az 
öt tízesre oszló falunak minden tizéből 3 -3  embert neveznek ki, a falu possesso- 
rait képviselő Séra Elek és Apor József, valamint a falubíró és a falujegyző mellé, 
hogy a felmerülő anyagi problémákat időben megoldhassák.59 Három nap múl
tán az egyházmegyei gyűlés megszavazta az orgona beszerzését, annál is inkább, 
minthogy ,/!tszes Templomunk egy orgona nélküli Szűkölködik” és ,/iogy az Isteni 
Tisztelet annál ditsóségesebb lehessen” felhatalmazza a vezetőséget a gyűjtési ak
ció megkezdésére.®0

Az anyagiak előterem tése mondhatni teljesen a faluközösségre hárult, a pénza
lapot a még köztulajdonban lévő területek árendába adásával vagy örökösön el
árverezéséből állítva elő.

Február 18-án abban egyezik meg a falu, hogy a Tölgyes-féle kimenő úton levő 
telket véglegesen eladják és a Devecser-pusztája nevezetű kaszáló egy részét ár
verésen öt évre bérbe adják a legtöbbet Ígérőnek.61 A  Jószág licitáöőját” egy 
bizottságra bízzák Séra László, Apor József, a falubíró, falu jegyző, Jakots Sámu
el, Szabó M ózes és Kis Pál személzében.62

Az említett telek árverését két nap múlva tartották meg; ifjabb Jakots Sámuel 
vásárolta meg 323 rajnai forintért; 100 forint foglalópénzt téve le az egyházi 
kasszába, megegyezett a bizottsággal, hogy a hátralévő összeget 8 napi határidőn 
belül lefizeti. Az említett területet néhány hónapra rá Pál István megvásárolta 
Jakots Sámueltől, az árverésen meghatározott összeg mellett még 25 Frt ,jSuper 
adicióvaT’ együtt összesen 348 forintért.64

A  hónap végéig megtartották a Devecser-pusztája árverését is. A  kaszálót tíz 
személy együtt árendálta ki évi 40 forintért, megegyezve abban, hogy az évi bért 
mindig pünkösd előtt kell befizetni az egyházi pénztárba.65 ö t  évre kiadva ez 200 
forint jövedelmet hozott66 Ugyané napon egy újabb terület bérbeadására is sor 
került. A  Kis-Tölgyes alatti helyet öt évre adták át Szabó Béniáminnak és Szabó 
Istvánnak évi 17 forintért, a már említett befizetési mód szerint.67

Március folyamán is folytatódtak az árverések, a bérbeadások. A  faluközösség 
a Séra-kűria szomszédságában levő KOzépsó-tanorkapu strázsa-háza melletti te
rületet is árverezni szándékozta,68 de Séra István possessor ellenszegült, úgy ér
velvén, hogy ellenzi bárki idegen személy behozatalát a faluba ,/m vel néző 
széllyen van”, tiltakozva, hogy ha eladják a szóban forgó közterületet, házat is 
építhet a vásárló oda, akkor elzáródik a kilátás.69 Sajnos arról már nincs adatunk, 
hogy sikerült-e a falunak a terület árverése, azonban árverés alá került az ifj. 
Kontra József szomszédságában lévő hely, együtt a Tölgyes-féle kimenő úton be
lől, keleten a Torda-patakáig terjedő telekkel egvütt. A  faluközösség elöljárósága 
elsőbben négy évi árendára szándékozta kiadni, de mint a megkötött szerződés 
bizonyítja, az elsőbben említett , jószágot” Maxaí Zsigmond tiszteletes vásárolta
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meg örökösen 62 rajnai forint és 10 krajcárért, a falunak befizetve az 1 forint 
introductkmalis, azaz falubevételi dijat is, ami azt jelentette, hogy ezentúl a falu 
tagjai közé számítódik és köteles viselnie annak minden kötelezettségét és ter
hét.71 Örökös időre adták el az Újfogás vagy Pázsint határrészen a Széna-völgy- 
pataka mellől kezdve a Tanorkapuig egy négy ölnyi területet 126 váltóforintért 
ifjabb Pál Istvánnak,72 míg április 8-án Koltza Ferentz vásárolt meg egy ugyanek
kora területet a saját telke mellett 20 rajnai forintért.73 A  Józsi József háza mel
letti tanorkapunál elterülő területet is eladták, melyért az egyház 55 rajnai forin
tot kapott74

Meg kell említenünk még, hogy 1832. március 15-én egy 50 rajnai forintot érő 
telket is eladtak volt, mikor az egyház két köböl és két véka zabot is elárverezett 
—  köblét 2  rajnai forint 37 krajcárkáén, ami 19 firt 38 pénzeket tett ki.75 Mivel a 
pénzre nagy szükség volt, ezen év júniusában felkértek mindenkit, akik árendába 
földet vettek: fizessék ki az egyezett összegeket, hogy „az orgona M aisztemek 
Szám** pénzt, annak minél hamarabb átadhassák.76 Augusztusban ismét megsür
gették az árendátorokat, felszólították azokat is, akik jószándékból még adakozni 
akarnak, hogy igyekezzenek az orgonára szánt összegek befizetésével. A  szem é
lyi adományokból összesen 195 rénus forint 43 krajcár gyűlt be.7®

Időközben 1075 forintban és 10 köböl búzában egyeztek ki a brassói Schneider 
Péter orgonakészítő mesterrel.79 A  gabonát úgy gyűjtötték össze, hogy minden 
„szalma kepét” fizető gazdától fél véka búzát hajtottak fel.®0

Az 1832. szeptember 9-ére elkészülő orgona „revisiójára” a szárazajtai és illye- 
falvi rektorokat kérték fel, ugyanakkor Szabó Ferencet, Séra Eleket és Szabó Be
njámint bízták meg azzal, hogy ,/*z orgona csináló portékáit' Brassóba bevi
gyék.*1

Tizenkettedikére az elkészített és utánjavftott orgonát Elemes Sneider Péter” 
kijavítva átadta a küldöttségnek. Szárazajtai Nagy István rektor és illyefatvi Imets 
Mihály református mester kipróbálták, megállapítván, hogy a tfiremoló” hibás, 
azonban az ,jecclézsia beleegyezésével javftatlan maradt”.8*

Az orgona költségeinek összegezésénél is szembetűnik, hogy ebben az esetben 
is a faluközösség hozzájárulása a számottevő. Az általa örökösen eladott terüle
tek összértéke 661 Frt 10 krajcár, a bérbe adottaké 285 forintot tett ki, ami 
összesen az egyháznak 946 forint 10 krajcárt jelentett. Hozzáadva a 195 forint 43 
krajcár személyi adományokat és az elárverezett zabból kapott 19 forint 38 kraj
cárt; összesen 1160 forint 91 krajcár gyűlt be az orgona készítésre az egyházi 
kasszába. Hogy mekkora értéket képviselt ez az összeg? Tudunk arról, hogy 1800 
körül egy ökör ára átlag 36-40 forint között mozgott, ami azt jelentette, hogy 
körülbelül 30 igásállatot vásárolhattak volna ebből a pénzből.

Valószínűleg a brassói mesterhez a bejárások, az orgona hazaszállítási, az an
nak kipróbálására hívott rektorok eltartási és utazási költségei apasztották az 
összeget; ezért kellett szeptember 30-án ugyancsak a Communitásnak a Gergely- 
oldala egy évi árendáját átengednie az eklézsiának, hogy a hátramaradt orgonaké- 
szftési költségeket kifizethesse.*3
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Rá két évre az orgonát 1834. július 20-án „Ulmann János úrral, mind ahoz 
értő Mester em berrer 120 rajnai forintért festették meg.84 Ezért olvasható rajta a 
__hibás — szűkszavú felirat: ,J834-be a Nemes Ekklesia készíttette”.

Ugyanebben az évben a szószék fülé egy asztalos mesterrel a Séra család 120 
rajnai forintért szószékkoronát készíttetett,85 melynek felirata is megőrizte a dá
tumot: if1834-be tekintetes nemes Séra família készítette”.

A  templom-belső szépítéséhez Bodor Dénes is hozzájárult, új számtáblát csi
náltatva az egyházi énekek sorszámának a jelzésére: „ A  NS SzT EkJésiának Za- 
íáriba 1859 be Ajálja Bodor Dénes” felirattal. Ugyanebben az időben „Torjai Te
kintetes Köntzei prefektus úr” az űrasztalára 20 krajcárral egy kést vásárolt.86

A  templombelső feliratainak és tárgyainak említésekor nem feledkezhetünk 
meg a mennyezet stukkóiról sem; ezek egyben szimbólumok is. Megtalálható a 
székelységre jellemző nap és hold motívumok mellett a szarvas, ez utóbbi egyike 
a legelterjedtebb protestáns vallási jelképeknek. Hasonló található az étfalvi 
templommennyezet díszítményei küzütt is. A Zalánban az üregek e szarvas-motí
vumot a falu címerének vallják (lásd az ábrákat).

Már említettük, hogy a régi kőtemplomok karbantartása az évszázadok folya
mán, főleg a vidéken elég gyakori földrengések következtében sok gondot oko
zott. Alig készült el az új templom, 1829-ben újabb földrengés okozott benne ká
rokat, főleg a még ki nem javított kőfalban.87 Mikor a szükséges anyagok beszer
zésében újból a Kommunitásra szorult az egyházközség, 1833-ban elhatározták a 
cfnterem kőfalának rendbehozatalát a falu elöljárósága Zalán-feje erdejéből utalt 
ki fát két katlan mész kiégetésére. Rendelkeztek arról is, hogy minden falusi 
lakos egy szekér mésznek való követ, ugyanakkor egy szekér fát kellett leszállít
son a meghatározott célra, hogy a kiégetett meszel eladva pénztőkéhez jusson az 
eklézsia. A  Falu részéről még 1835 tavaszán is folytatódnak a pénzszerzői akci
ók. Április 4-én ,ft' Zalám n[em e]s Ev[angélikus] R eform átus] Ecclésiának 
Temploma körül Lévő kerittesnek meg ujjittására” a Völgy Bükkét licitáción eladó 
közösség a Kis Páltól kapott 200 forint felét adja át.90 Május 13-án újból mészé
getéshez szükséges fáért folyamodik a Communitáshoz az eklézsia, melyet a falu
si elöljáróság jóvá is hagy, azzal a kikötéssel, hogy makk termő fák Semmi Szín 
alatt meg ne bántassanakJ’; ezek termését mindig óvták, hiszen az őszi sertéshizla- 
lásban szükségük volt minden egyes szemére. 1 A hónap végén ugyancsak , /j 
Templom körül meg rom ladozott Kerítés meg ujjittására” a Zalán-fejénél lévő er
dő levágott fáinak árverésen eladott árát adták át a ,Jdegye Biro eökegyelmé- 
nek".92 A  kőfalak renoválását 1836-ban végezték el, mikoris a Falu árverésen tíz 
ölnyi erdőrészét eladta és a begyűlt pénzösszeget a leromlott részek kijavítására 
fordít tatta.93

Az 1838-as földrengés az újonnan épített (1790-es évek) toronyban és az fgy- 
úgy kijavított várfalban tett alapos károkat. Egy korabeli krónikás szerint Simén- 
falván a torony gombja lerázódott, a csekefatvi templom tornya összedűlt, Szász- 
kézden a harangok megkondultak, Segesváron a vár omlott össze. A nyolcas 
erősségűre becsűit földmozgás központjául Brassót jelölték meg.94
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1845 tavaszán a faluban járó egyházi vizitáció felszólította a falu vezetőségét s  
templom körüli kőfalak újbóli javítására. Séra Eleket hatalmazták fel, hogy annyi 
m eszel égettessen, amennyire a javításokhoz szükség lesz. A  gyalogszeresekre há
rult a katlanok körüli tevékenység, míg a szekeresekre a mészkő és a fa hordása. 
Úgy határoztak, hogy annyi meszet égettetnek, hogy eladásra is jusson, így „pénz- 
magra” is szert tehetnek, hiszen az építkezések költségekkel is járnak 9S A cinte- 
rem megomlott kőfalainak hibás részeit 1848-ban javították ki, ekkor is még a 
faluközösség erdeinek ,ju)U és heverő fáit" adja el, hogy fedezze a javítási kiadá
sokat Zalán falva egyháza.96

Egy újabb földindulás a templomban és a tornyában tett károkat: súlyosan 
me gr omladozott a cseréptetőzet, melynek rendbetétele már 1850-ben felmerült. 
A megyebfró mellett Nagy István tiszteletest és Apor Dávidot bízták meg, hogy a 
munkálatokat irányítsák és a javítási költségekről majdan számot adjanak.97 A  te
tőzet javításához szükséges 1000 darab cserepet csak 1853 koratavaszán sikerült 
beszerezniük, melyet Kontza Lajos 10 forintért szállított a helyszínre.98 A  renová
lási, cserepezési munkálatokat Farkas István vállalta el 25 forint fizetség ellené
ben.99

Nem utolsó sorban kell szólanunk arról, hogy 1833-ban ugyancsak a communi- 
tás közhatározatából egy olyan alapot teremtettek meg, ami egyházuk kiadásai
nak a fedezését szolgálta. Árverésen eladták tíz évre a Sorkolat nevezetű erdőt 
évi 14 forintért. Ezt az összeget a két bérlő évenként három részben kellett befi
zesse, úgymint húsvétkor, pünkösdkor és karácsonykor, amiből az ,Jnepekre jövő  
Deák számára 3 frt 18 krajcár jár[t], a fennmaradt töblet, pedig az Ecclfézsija  
kaszájában conserváItaf'oLt.l(>0 Az, hogy az egyháznak sem a már tárgyalt zab
kamatoztatás utáni jövedelem, sem pedig ez utóbbi pénzforrás nem volt elég, ta
lán azzal magyarázható, hogy a templomi renoválások mellett gyakran szorult ja
vításra a mesteri lakban működd iskola. A XIX. század derekára egy új papilak 
építéséhez kezdenek, ami minden pénzforrásukat fölemészti és az elkövetkezen
dőkben ugyancsak a faluközösség hozzájárulásával folytatja az egyház javító és 
építő munkálatait.

A  falu templomának történetével foglalkozva nem feledkezhetünk meg harang
jainak rövid históriájáról sem, már azért sem, mert a harangok ipari és művészet- 
történeti szempontból is értékesek.

A  művészttörténet egyik legmostohább és kevésbé ismert területe a harangtör
ténet. A  magyarlakta területek harangjaival nem sok, alig száz kisebb-nagyobb 
ide is vonatkozó rész- vagy teljesen ennek szentelt tanulmány foglalkozik. Az ed
digi eredményeket Patay Pál jeles harangkutatónk foglalta egybe.101

A  Székelyföld és egyben Háromszék harangjainak első leírója is Orbán Balázs 
volt. Felmérhetetlen értékű munkájában több mint 500 évesnél is idősebb példá
nyokat ismertetett.102 Az újabban vidékünkön id. Haszmánn Pál — volt csemá- 
toni tanító — által elindított „harangos-naplót” Kisgyörgy Zoltán bővítette ki. 
Eredményeit, kutatási sikereit terjedelmes cikkben tette közzé 1982-ben.103
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Megyénkben a legrégibb példány a XTV. századból származó erdőfülei haszná
laton kívül lévő harang, melyet a bardóci követ a XV. század elejéről. A  X V I- 
XVII. századból már egy tucatnyi ismert (Szotyor, Olasztelek, Kőröspatak, Mak- 
sa, Albis, Száldobos, Eresztevény, Haraly, Bikfalva, Lisznyó, Feldoboly, Lem- 
hény), míg a XVIIT. századból közel harmincat tartunk számon.104 Ez utóbbiak 
közé sorolódik a zaláni kisebb harang is.

Adatok hiányában a templom harangjáról a XVIIL század végéig semmi bizo
nyosat nem tudunk; elsőleg valószínű, hogy a pálosok építette templom egy ha
ranggal bírhatott. Mivel adatokkal bizonyíthatóan az egyházközség csak az 1790- 
es években épített egy kőből és téglából álló tornyot, az első harangok feltehető
leg a X IX  század elejéig egy fából ácsolt haranglábban működhettek.105

Valószínű, hogy a zaiániak a XVIIL század folyamán tehettek szert a második 
harangra. Erre enged következtetni az a dokumentum, amelyik megemlíti, hogy 
mindazok, akik nem adakoztak, hogy az űj harangot megönthessék, azok hozzá- 
tarozóik halála esetében, csak 50 dénár lefizetése után harangaztathattak az
zal.106 Meg kell említenünk azt, hogy Zalán mint református egyházközség a ki
vételek közé tartozott: hiszen az erős ellenreformáció és a Habsburg-ház katolici- 
záló politikája általában nem engedélyezte a protestáns egyházaknak, hogy egy 
harangnál többet használhassanak. A  kőtorony megépítésében már nem kivétele
sek, Ők is csak II. József császár 1786. évi rendeleté1*”  után kezdették meg annak 
felrakását.

A  fent említett harang átvészelte a századok forgatagát, az 1848-49-es szabad
ságharcot, a két világégést és a jelenben is folytatja évszázados hivatását. Felirata 
megörökítette az öntés évét is: IN GLÓRIÁM DEI ECCLESIA REFOR ZA- 
LANIENISIS FIERI CURAVIT ANNO 1764.

Az a harang, amelyik mellé ez az 1764-ben öntetett került, 1817 novemberé
ben megrepedt és használhatatlanná vált: Sajnálva érzi a ‘ Nemes Eccl[ézsi]ánk 
azon károsodást, hogy a Nagyobb Harang két felé Hasadása által haszna vehetet- 
lenné lett”... — írja a jegyzőkönyv; — elhatározták, hogy ,J(oltza Ferentz és Boga 
János eö kegyelmek Sfepsi] Szentgyörgyön a ’ mesterrel beszéljenek és azon megha
sadozott Harangot mely nélkül a Nemes Ecclfézsija el nem lehet újra öntesse”}®* 
Kitűnik az idézetből, hogy a X V m . század közepe előtt is meglévő harang volt a 
nagyobb, valószínű fagy miatt repedt meg 1817 késő őszén, és Sepsiszentgyör- 
gyön az ott működő harangöntő Kiss-család műhelyében öntették újra; abban a 
műhelyben, ahol a szabadságharc idején az első ágyúkat öntette Gábor Áron. A  
legújabb kutatások arra is fényt derítettek, hogy a műhely három generáción át: 
nagyapa — fia — unoka feiglen működött: Kiss János kb. 1792-1815, Kiss István 
1820-1848, valamint Kiss János 1856-1872 között. Műhelyük emlékét régebben 
emléktábla őrizte Sepsiszentgyörgyön az Olt utcában, de 1986-ban az épület em
léktáblájával együtt nyomtalanul eltűnt.

A  Kiss-féle műhelyben öntött zaláni harang nem maradt fenn. A  falu idősebb
jei emlékeznek rá, hogy az első világháború idején vitték el és olvasztották be. 
Tudott dolog, hogy Háromszékről a háború idején 51 harangot szedtek össze há
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borús célokra.110 Zalánban az elvitt harang helyett 1922-ben öntettek újat. Ezt 
használják jelenleg is a régi XVIII. századi mellett. Felirata egyszerű és rövid:

A  ZALANI REF. EGYHÁZ 1922.
Elődeink mindennapi életüket évszázadokon át a harang kondulásához igazí

tották. Reggel az ébresztőt, délben a mezőn dolgozónak az ebédidőt, este a taka- 
rodót messzehangzó harangszó jelezte. Vasárnapokon, ünnepek alkalmával temp
lomba hívott, temetéskor gyászolt, jégesőkor — a hiedelem szerint — vihart 
űzött, tűzvészkor, veszedelemkor riadózott.

A  harangozásban, a harangok számának függvényében, a katolikus és protes
táns egyházak falvai között eltérő és változatos módok alakultak ki. Szinte kije
lenthető tény, hogy viharkor mindig a legnagyobb harangot húzták meg, tűzvész 
esetén, pedig bárhol azt a harangot verték félre először, „amelyik éppen akkor 
kézügybe került”. A  harang félreverését vagy a dobjelzést egy 1780-as években 
kiadott rendelet is előírta. Halálesetkor szinte településenként más-más a ha
rangozás szokása. Másképpen „szaggatnak” és adják tudtára a népnek, hogy kö
zülük férfit, nőt, vagy gyermeket ragadott-e el a halál. Férfiak esetén Zalánban 
háromszor, kevés megszakítással — innen a „szaggatás” szú — harangoznak a 
nagy haranggal, végül „összehúzzák” a kicsivel. Nőknek először a kisebb harang
gal kezdik, utána kétszer a naggyal harangoznak és végül mind a két haranggal 
„összehúznak”. Gyermekhatál esetében háromszor a kicsivel „szaggatnak”, ne
gyedszerre húzva össze a nagyharanggal.

A  temetés napján következő a harangozási mód: délben mind a két harang 
„megkondul”, majd az úgynevezett „gyűlőt” -— a halottas házhoz hívó harangszót 
mindazoknak, akik részt akarnak venni a temetésen — mind a két harang szavá
val jelzik. Kis időre rá a nagyharang megkondulása a halottasházhoz hívott lel
kész otthonról való elindulását jelenti. A  gyászszertartás után újból harangoznak 
és harangszó kíséri a gyászmenetet mindaddig, amíg ki nem érnek a temetőbe. 
Ez idő alatt mindkét harangot húzzák. A  temetői szertartás befejeztével egy 
„vég-búcsú harangszóval” róják le tiszteletüket az egész falu népe nevében.

A  múlt századok temetésekkel kapcsolatos harangozási szokásairól nem talál
tunk pontos leírást. Egy 1812-es jegyzőkönyv csak azt jegyzi meg, hogy a haran
gozó ,/j halottaknak is a ’ldk kenyeret adnak Ecc[lézsi]ánk régi resussa szerint tisz
tességesen harangozzanak”.112

Megemlítendő az ünnepnapok, vasárnapok harangozási szokása is. A  faluban a 
nagyhét kezdetét a nagyharang megszólaltatása jelzi, ti. hétközben reggelente a 
kisebbel harangoznak. Szokásban van az esti harangozás is, a takarodó, ami Szent 
György naptól {ápr. 24.) Szent Mihály napig (szept. 29.) szól minden este. Reggel 
a harang nyáron 4 órakor jelzi az ébresztőt, hétfői napokon pedig hajnali három
kor, egyben jelezve az új hét kezdetét is. Hétvégeken, azaz szombat délután 4 
órakor „húzzák a vecsemyét”, azaz a hét végét jelzik harangszóval.

A  XIX. század elején is szokásban volt a hajnali és esti harangzás. Az 1801-es 
és 1812-es harangozó-fogadás főpontja, hogy ,/Iajnali és Estvéli takarodókor” 
harangozzon a harangozó.113 1832-ból tudjuk azt, hogy ötször volt köteles egy
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nap harangozni az egyházfi úm. Rajnaiban, reggeli templomra, délre, estvéli temp
lomra és takarodókor”.11*

A  zaláni templom történetét a XIX. század közepéig volt célunk ismertetni, de 
históriáját nem tartjuk befejezettnek. A további levéltári kutatások fényt vethet
nek nemcsak a még nem tárgyalt időszakra, hanem a már bemutatott századokra 
vonatkozó történeti ismereteinket is bővíthetik, fényt derítve ezzel a zaláni egy
házközség és temploma, ugyanakkor a székely faluközösségek egészének még sok 
vonatkozásban ismeretlen múltjára, társadalmi, gazdasági viszonyaira is.
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Additions to the history of a Transylvanian Calvinist
Church

The essay surveys the history of Zalan (its official Románián name is Zalan), a 
Transytvanian Hungárián viliágé. The church was built in the 13th Century, bút its 
interior was altered in the 16th century following the conversion of the viliágé to the 
Calvinist Church. The church was damaged several times bctwccn the 15th and 
18th centuries due to earthquakes. The essay presents in detail the System in which 
the viliágé community completed the restoration work. The author serves with data 
on various efforts to maintain the Church and by this shows the traditional feature 
o f the viliágé community. H e alsó surveys the history o f the church beli and offers 
fascination details on the semiotic code of the Order of Campanology —  fór examp- 
le they rang the bells in a different way in the case of a storm and in the case of a 
burial. In the appendix the author includes drawings of decorations and the plán of 
the church indicating the order o f seats according to sex and social position.

Ábrák

Rajz az 54. számú jegyzethez
1. A  nők számára fenntartott bejárat 
2  Férfiak számára fenntartott bejárat
3. Megesett lányok helye
4. Fegyelmezettek helye
5. Katonarenden lévő asszonyok
6. Papné, tanít óné, harangozóné
7. A por-családok asszonyai
8. Gyermekek helye
9. Séra-családok asszonyai

10. Jobbágy-renden lévő asszonyok
11. Katonarenden lévő férfiak 
12  Jobbágyrenden lévő férfiak
13. Apor- és Séra-családok férfitagjai
14. Oszporások
15. Presbiterek
16. Űrasztala
17. Szószék
A nyugat felől lévő karzaton a lányok, a 
keleti oldalin a legények helye

26



27


