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Szászrégen (Reghin) Maros megyében, 
az Erdélyi-medence északkeleti felén, a 
Mezőség peremén, a Görgényi-havasok al-
jában, a Maros és Görgény folyó összefo-
lyásánál fekszik; a hegy (Kelemen- és 
Görgényi-havasok) és dombvidék találko-
zása mentén fontos közlekedési utak 
kereszteződésénél alakult ki. A várost 
északon Marosfelfalu (Suseni), északnyuga-
ton Dedrád (Dedrad), Széplak (Goreni), 
keleten Alsóidecs (Ideciu de Jos), Görény-
oroszfalu (Solovástru), Görénysóakna 
(Jabenita), délen Petele (Petelea), Vajda- | 
szentivány (Voivodeni), nyugaton pedig 
Beresztelke (Breaza) és Szentandrás (San-
tu) helységek határolják. 

A helységet nyugaton a Bodogály-, a 
Kosár-, a Kerek-, a Fritsh- és a Hédelerdő 
övezi. A várostól délre a termékeny Maros-
tere tárul fel, amellyel keletről a Görényi-
havasok nyúlványai határosak; előterükben 
a Mocsárerdő és a görgényszentimrei 
Rákóczi-hegy található, mögöttük a Ke-
reszt-hegy és a Mezőhavas sötétlik. E pom-
pás tájképet a Rákóczi-hegytől északra lévő Szászrégeni evangélikus templom 
Nyerges-hegy és a Kelemen-havasok zárják be. Ezen gyönyörű keret közepén fekszik 
a két egymással összeépült Régen: Szászrégen, a város déli, Magyarrégen pedig az 
északi részén található. 

Szászrégen régmúlt időkre tekint vissza. Feltételezik, hogy a római korszakban (106-274) 
erődítmény állott a mai evangélikus temető helyén, hiszen elődeink ezt a helyet „Várhegy-
Burgriech"-nek nevezték. A rómaiak jelenlétéről tanúskodnak a Régenben és környékén 
talált pénzleletek, a castrumok és a kőburkolatú római út maradványai. A hagyomány 
szerint a római telepnek a neve - ahol ma Szászrégen fekszik - Rucunium volt. Régen és 
környéke a magyar feudális állam keretében királyi föld volt; a közeli Görgényszentimrén 
királyi vár létezett. A XII. században, II. Géza király uralkodása idején, Németország déli 
részéből német telepeseket fogadtak be erre a vidékre. Első írásos említése - REGUN -
néven 1228-ban történik, amikor II. Endre király a Gertrúd elleni összeesküvésben részt vett 
Simon bántól elkobozott Régen környéki birtokokat a Tomaj-nembeli Dénes tárnokmester-
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nek ajándékozta. A birtok határleírásánál szerepel Régen neve is.1 „Magyarrégenről mint 
különálló településről 1358-ban történik említés.2 

Szászrégen nevével 1228 után már gyakrabban találkozunk. 1241-ben és 1285-ben a 
mongolok dúlták fel, nagy anyagi, valamint emberveszteséget okozva.3 Egy fennma-
radt monda szerint a város jámbor polgárai úgy akarták meglágyítani a mongolok 
szívét, hogy processziós menetben indultak elébük. Szent András község határában 
találkoztak a templomi zászlók alatt haladó régeniek a mongolokkal, akik irgalmatla-
nul lemészárolták az egész tömeget. Ma is mutogatnak a Lucapatak mentén egy helyet, 
ahol „a régi Szászrégen el van temetve". 

1330-ban egyházi dékánátus, 1332-ben pedig egyházi káptalan székhelye, melynek 
kilenc helység vallási közössége tizedet fizetett.4 1330-ban felépítik a gótikus stílusú 
templomát, mely a reformáció idején, 1551-ben, evangélikus (lutheránus) templommá 
alakult. A templom építési évéről a vakolat alól előkerült emléktábla értesít. A táblán a 
következő latin nyelvű felirat olvasható: Épült az Úrnak 1330-as évében, Mária tisztele-
tére, Miklós plébános idejében, Tamás mester, az egyház patrónusa közreműködésé-
vel. Az emléktábla feliratán olvasható Tamás mester, az egyház patrónusa, a templom 
építtetője - Entz Géza művészettörténész szerint - azonos azzal a Losonczi Bánffy 
Tamás kegyúrral, nagybirtokossal, akinek a középkorban Szászrégen környékén nagy 
kiterjedésű földbirtokai voltak.5 

A XV. századtól kezdve növekedett a város gazdasági, társadalmi és kulairális sze-
repe. A helységet 1427-től kezdve már vásárhelyként említik az oklevelek.6 A korabeli 
írások említik Régen első latin nyelvű iskoláját is, melyet a szászok létesítettek. Erről 
egy 1483-ból származó dokumentum tájékoztat.7 

A XVI. és a XVII. században többször feldúlták és kifosztották az ellenséges hadak: 
1564-ben Miksa császár, 1603-ban Básta hadai, míg l66 l -ben a törökök portyázó 
seregei pusztították, viszontagságos története ellenére tovább tartott fejlődése.8 

Egy ízben színhelye volt az erdélyi diéta fejedelemválasztó gyűlésének is. Barcsai 
Ákos lemondatása után, 1660 decemberében a diéta tagjai Kemény Jánost Régenben 
választották fejedelemmé. Ő ezt a tisztséget a nagyszőlősi ütközetig (1662. jan. 23.) 
töltötte be.9 

A kézművesség fejlődésével, a mesterek szakmai szervezeteket, céheket létesítettek. 
Mivel a régeni kézművesek száma a XVI. században még csekély volt, érdekeik vé-

1 Documenta privind istoria Romáiliei. Seria C. Transilvania I. 1075-1250. Bucure$ti, 
1951. 232-234. old. - Varjú Elemér: Oklevéltár a Tomaj-nemzetségbeli Losonczi Bánffy 
család történetéhez. I. 1214-1457. Budapest, 1908. 3-6 old. - Ádám Dankanits: Cele mai 
vechi documente referitoare la pärtile Mure$ene. Studii $i materiale. Vol III-IV. 
Tg.Mure?, 1972. 159-165. old. 

2 Documenta Romániáé Historica. Seria C. Transilvania XI. 1356-1360. Bucure?ti, 1981. 
255. old. 

3 Urmánczy Nándor: Szászrégen és vidéke. Erdély. 1896. 1-2 sz. 84. old. 
4 Thomas Nägler. A?ezarea sa$ilorín Transilvania. Bucure$ti, 1981. 274. old. 
5 1319-ben a Bánffyak Torda megyei birtokukon megosztoztak, mégpedig úgy, hogy 

Losonczi Dénes fiai közül Tamás kapta Régent és környékét. Tamás mester - a Tomaj 
nemzetiségbeli Dénes nádor unokája - Torda megyei birtokközpontjában, Régenben, 
1330-ban plébánia templomot emelt. Magyarországi művészet 1300-1470 körül. Bp. 
1987. 306-307. old. 

6 G. Gündisch: Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen. Sibiu, 
1937. IV. 322. old. 

7 Szebeni Állami Levéltár. LL szekrény. 247. 
8 Székelyföld írásban és képekben. Szerk: Dávid József Bp. 1941. 166. old. 
9 Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. Bukarest, 1982. 192. old. 
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delmére vegyes céhekbe tömörültek. A kézművesség fejlődésével, a kézművesek 
számának növekedésével a XVI. század második felében létrejöttek az ugyanolyan 
mesterséget folytató kézművesek önálló szervezetei. 1570-ben megalakult a mészáro-
sok, 1662-ben a tímárok, 1681-ben a szíjgyártók és a csizmadiák céhe.1 0 Az utóbbiak 
1725-ben különváltak és önálló céhalapítási jogot kaptak.11 1728-ban megalakult az 
asztaloscéh.12 A XVIII. században tovább sokasodtak a mesterségek és megnövekedett a 
céhek száma. A mesterségek elszaporodása és a Szászrégenben gyakorolt mesterségek 
sokfélesége kitűnik egy 1749-ben készített összeírásból.13 Az összeírás szerint a városban 
ekkor tizenhét céh létezett, 202 mesterrel. Közülük a tímárok (36 mester), a csizmadiák (34 
mester) és a szűcsök (17 mester) szakmai szervezete volt a legnagyobb. A céhek kézműve-
sei termékeikkel elsősorban a város és a környező helységek lakóit látták el, de ámikkal 
jelen voltak a távolabbi vidékek piacain is. A város kézműveseinek Nagyszebenben, 
Medgyesen és Erdély más központjaiban is voltak elánisító helyeik. 

Nagys zsben 

z ő s e g \ iszlak x 
_ \ r Maros-// —' Dedrád • felfalu / \Szentandrás\/ Alsóldecs 
• I J Götgénysóakna 

SZÁSZ RÉGEN 
\Beresztelke j j - t í 

Laposnya 

GSrgén» 
Vajdaszentiván 

A város fejlődése nem volt zavartalan. Időnként pestis- (1661, 1719), kolerajárvá-
nyok (1831-35) és egyéb természeti csapások sújtották a város lakosságát.14 

SZÁSZRÉGEN KÖRNYÉKE 

MAROSVÁSÁRHELY . 

Del B. Gy. 

10 Francisc Tina: Din istoria Reghinului. Vatra. Serie Nouä (1971). Anul IX. Nr. 96. old. 
11 Traugott Schwab: Zunftgeschichte der Stadt Sächsisch-Regen. (Kézirat) 
12 Kelemen Lajos: Művészettörténeti tanulmányok. Bukarest. 1977. 242. old. 
13 Conscriptio cehalistamm oppidi Sz. Regen de anno 1749Kolozsvári Állami Levéltár. 

Torda vármegye levéltára. IV/1. 1356. 
14 Fabian Veronica:' Geschichte der deutschen Schule von Sächsisch-Regen zwischen 

1864-1915. (Szakdolgozat) 
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1810-ben a városban postahivatal létesült. 1839-ben megalakult a városi rendőrség.15 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc viharos eseményei Szászrégent sem 
hagyták érintetlenül. A forradalmi erők széthúzása súlyos károkat okozott a forrada-
lomnak, amely Európában legtovább vívta élet-halálküzdelmét. Ennek egyik példája a 
várost megszálló székely csapatok és a helybeli szászok között támadt konfliktus is, 
amely katasztrófához vezetett. Az ellenségeskedés következményeként a város 1848. 
november 2-án a lángok martaléka lett. Ez alkalommal, többek között, 397 polgári ház, 
az evangélikus és a katolikus templom, az ev. papilak, az ev. Fiúiskola, a Városháza, 
a Katonai kórház, a Sörház, a Fogház, egy híd is leégett. Az anyagi kár értéke 1 582 858 
forintra tehető.1 6 

A kapitalista termelési viszonyok elterjedése serkentőleg hatott a város gazdaságára, 
ipari és kereskedelmi tevékenységére. A gazdasági fellendülés nyomán Régen a Felső-
Maros vidék egyik ipari és kereskedelmi központja lett. E szerepének elismeréseként 
1863-ban szabad királyi jogú várossá nyilvánították.17 Két járásnak és 66 falunak lett a 
központja: az alsó járáshoz 41, a felsőhöz 25 falu tartozott. 1872-ben törvényhatósági 
joggal mházták fel. Ezt a jogát az 1876. XX. tc. értelmében megszűntették és az akkori 
Maros-Torda vármegyéhez tartozó rendezett tanácsú várossá nyilvánították.18 

Szászrégen főtere (1941) 

A múlt század végén a város fejlődését kedvezően befolyásolta a Maroson és a 
Görgény folyón zajló tutajozás, a Marosvásárhely - Régen (1885), majd Régen és Déds 
(1905) közti vasútvonal megépítése. A várost érintő vasúthálózat 1905-ben a laposnya 
erdőségek irányába kisvasúttal bővült. A XIX. század hetedik évtizedétől kezdve 
Szászrégenben fűrészgyárak (a herbusi kétkeretes fűrészüzem, az első szászrégen 
tutajkereskedő társulat gőzfűrészgyára, Schwartz Mendel fűrészgyára, Müller Jáno: 
gőzfűrészgyára, a Foresta) és szeszgyárak (Krausz János, Farkas Mendel, Klosz Sámuel 
Kosch és Schobel szeszgyára) létesültek. 

15 Ugyanott 
16 Ernst H. Philippi - Wigant Weltzer: Sächsisch-Regen die Stadt am Berge. Bochun 

1991. 297. 
17 Mihai Szabó: Dezvoltarea urbanisticä $i organizarea teritoriului orasului Reghin. Stud 

$i comunicäri. Reghin, 1982. 31- old. 
18 Tliirring Gusztáv: A magyar városok statisztikai évkönyve. Bp. 1912. 124. old. 
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A gyáripar fejlődése, a kisvállalatok számának növekedése ellenére, a város gazda-
sági életében továbbra is a kisiparé marad a legfontosabb szerep. 1900-ban Régen 
6552 lakosából 3504 személy tartozott iparos családhoz, a lakosság 53,5%-a19. A 
kisiparosok száma ekkor 677 személy volt, az összes iparosok 97,6%-a.20 

A helységben espereskedett 1784 és 1789 között Petni Maior román történész és 
nyelvész az Erdélyi Iskola ($coala Ardeleanä) egyik képviselője. Itt született Joseph 
Haltrich és Koós Ferenc, a XIX. századi Régen két kiválósága. Joseph Haltrich (1822-
1886) néprajzi és tudományos tevékenységével tűnt ki. Megírta a város történetét: Zur 
Geschichte von Sächsisch-Regen seit den letzten hundert Jahren címmel (1857). Koós 
Ferenc (1828-1905) református lelkész, pedagógus és közíró, Életem és emlékeim 
1828-1890 című művében értékes adatokat találunk Szászrégen múltjáról. 

Rajaik kívül a város kiemelkedő művelődéstörténeti személyiségei közé tartozik: Patriciu 
Barbu, Alexandm Ceu$ianu, Abafáji Gyulai Pál, Wilhelm Hellwig, Georg Keintzel, Gustav 
Adolf Kinn, Máncz János, Augustin Maior, Meltzl Hugo, Ariton Popa, Rudolf Wagner Regeny 
és mások. Régebb a város lakói vallási felekezetek alapján létesítettek iskolákat. A település 
legrégibb iskoláját a szászok létesítették, 1483-ban. Latin nyelvű iskola volt. Tanítója a 
Bártfán született Mathias Wallasch volt.21 A Szászrégeni Ág. Ev. Algimnázium 1861-ben nyílt 
meg. A következő években 1864-ig négy osztályra bővült. így is maradt, felső tagozat nem 
nyílt. Akkor az iskola reálgimnáziumi jellegű volt, 1883-ban humán algimnáziummá alakult 
át, s így működött a világháboni befejezéséig. 1929-ben a román középiskolai törvény 
értelmében és amiatt, hogy csökkent a tanulók létszáma az addigi fiúgimnázium koeduká-
ciós algimnáziummá vált. Az iskola alapítója és fenntartója a szászrégeni ág. ev. egyházköz-
ség volt. Az iskola első igazgatója Wilhelm Hellwig aki az intézet alapításától 1906-ig vezette 
az iskolát. Az egyházközség és az iskola igazgatójának érdeme, hogy az iskola 1894-ben 
egy tágas, korszerű új épületbe költözhetett. A következő iskolai igazgató dr. Gustav Kinn 
volt, aki 1906-tól 1931-ig vezette az iskolát. 1931 és 1944 között Schwab Traugott volt az 
igazgató.22 1944-ben megszűnt a német nyelvű algimnázium. Ezután német nyelven már 
csak általános osztályok működnek a jelenlegi 5-ös számú általános iskola keretében. 

A legrégibb magyar nyelvű ref. iskola Magyarrégenben létesült 1725-ben. A 
szászrégeni római kat. elemi iskola 1782-ben, míg a ref. iskola 1860-ban alakult. 

Régenben az első román nyelvű iskola 1782-ben létesült Dr. loan Ratiu szerint a 
Gheorghe $incai által alapított iskolák között volt a régeni is.23 A szász gimnáziumon 
kívül 1918-ban magyar nyelvű, a következő tanévben román nyelvű gimnázium nyílt. 
1919-től 1940-ig, az iskola fennállásáig, ebben az iskolában összesen 2805 diák ta-
nult.24 

A zsidó elemi iskola 1858-ban keletkezett, 10 tanulóval nyílt meg. 1866-ban indult 
be a II. osztálya. 187Ó-ben 23 növendéke volt, 2 tanerővel.25 

19 Barabás Endre. Maros-Torda vármegye és Marosvásárhely város közgazdasági leírása. 
Bp. 1907. 90. old. 

2 0 Ugyanott, 89. old. 
21. loan Chioreaii: gcoala orá$eneascá din Reghin ín contextul Ínvá(ámíntului umanist din 

Transilvania. Reghinul cultural. II. Studii $i articole. Tg-Mure$, 1990. 8. old. 
22 A Szászrégeni Ág. Ev. Német Koedukációs Algimnázium Évkönyve az 1941-42-es isko-

lai évről. 1-19. old. 
23 Albu Nicolae: Istoria invatámintului románesc din Transilvania píná la 1800. Blaj, 1944. 

254. old. 
24 Mera Cornelia: Istoria Liceului Petru Maior din Reghin íntre anii 1919-1948. 

(Szakdolgozat) 
25 A Szászrégeni Római Katolikus Koedukált Gimnázium Évkönyve az 1941-42-es iskolai 

évről. 3-9. oldal. 
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A kezdeti nehézségek ellenére, a XX. században Régenben is javultak az oktatás 
feltételei, s ez lehetővé tette az iskolai oktatás terjedését és színvonalának emelését. Az 
1907-1908-as iskolai évben Régenben 9 iskola működött: 1 szász gimnázium, 1 iparos-
tanonc, 7 elemi iskola és 1 óvoda. Az iskolákban összesen 1042 gyermek tanult, 44 
tanügyi káder irányításával26. A második világháború után tovább bővült Régen isko-
lahálózata. Az elemi iskolákon és az újjászervezett algimnáziumokon kívül, 1948-ban 
pedagógiai iskolák (tanítóképzők) létesültek. 1948-ban a Marosvásárhelyről Régenbe 
átköltöztetett magyar nyelvű tanítóképző az egykori törvényszék épületében, míg a 
román nyelvű, a szász gimnázium épületében kapott helyet. Az ötvenes évek közepe 
táján a pedagógiai iskolák átalakultak elméleti középiskolává. 

A hajdani Szászrégen képe hasonló volt a többi középkori erdélyi városéhoz. Utcái 
keskenyek, kanyargósak, csatornázatlanok, piszkosak, kövezetlenek; melegben poro-
sak, esőben sárosak voltak. A lépcsős építkezés következtében némely házak kiugrot-
tak a sorból. Ezen az „összevisszaságon" változtatott az 185l-es esztendő, amikor 
főterét rendbehozták, piaccá alakították át. A város első járdája kb. 1815-ben készült. 

A házak eleinte fából és vályogból épültek, szalmával és zsindellyel voltak befedve. Ké-
sőbb - a többszöri tűzvész (1708, 1767, 1848) miatt - kő- és téglaházakat építettek, s ezeket 
bádoggal és cseréppel fedték be. A város lakóinak védelmét kőfal, a szászrégeni vár 
(Castrum Reghewn) biztosította, amelyet 1501-ben említenek először.27 Hontems 1532-es 
térképe is castrumként mutatja, híres erődként, hegyes torony kapuval, két bástyával, való-
színűleg két körfallal, amelyet egy árok is körülvett. A kőfalon belül volt a papgazdaság, az 
iskola, belső oldalán az éléskamrák és ezek alatt a borpince. Feltételezhető, hogy az épüle-
tek mellett helyezték el a védelmi eszközöket, s amikor a béke veszélyben volt, a környék-
beliek minden javaikkal, élelemmel és takamiánnyal itt találtak védelmet. Ez a vár a jelen-
legi evangélikus templom körül levő, elég nagy kiterjedésű térséget fogta körül. Napjaink-
ban a régi kőfalnak csak egy kis része látható, erre épült a papilak. Az 1950-es évek elején 
felszedték a főteret borító macskaköveket, parkot és aszfaltos utakat létesítettek. Leaszfaltoz-
ták a város főbb útvonalait, valamint azokat, amelyek az ipari negyedeket összekötik a 
város központjával. 

Szászrégen lakói románok, magyarok, szászok és más nemzetiségűek. A lakosság 
száma és nemzetiségi megoszlása az idők folyamán a következőképpen alakult (fő): 

Ev Románok Magyarok Szászok Zsidók Más nem-
zetiségű 

Összesen 

1857 893 865 3026 51 46 4881 
1900 1009 2136 2939 449 11 6544 
1930 1812 3570 2222 1556 130 9290 
1948 3105 5471 405 476 15 9472 
1956 7011 9635 496 536 412 18091 
1966 11217 10920 459 68 559. 23223ZÖ 

1977 - — - - 29846zy 
-

1992 24601 12471 346 - 18223U 39240^1 

Bíró Donát 

26 Tliirring Gisztáv: i.m. 470, 481. old. 
27 Palkó Attila: Adalékok Felső-Maros mente 14-15. századi történetéhez. Művelődés. 

1994. április. 44. old. 
28 Mihai Szabó: Evolufia demograficä. Reghin 1944-1970. Pagin din prezent. (Kézirat) 
2 9 Az 1977-es januári népszámlálás adata. 
3 0 Ebből 1790 fő cigány 
31 Municipiul Reghin 1994. (A város municípiummá nyilvánításának (1994 nov.) alkal-

mával kiadott díszalbum.) 93- old. 
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