Független művelődési és helytörténeti havilap
XX. évfolyam 10. (643.) szám, 2014. október 23. – csütörtök

Alapította és szerkesztette (1906–1911):
dr. Fekete Endre és Kiss Béla

Szerkesztők: Hochbauer Gyula,
dr. Kovács Lehel István

Szilveszter Piroska

Az

olthévízi iskola története

Az olthévízi szervezet oktatás kez
deteiről nincsenek pontos adataink.
Valószínűleg a reformáció hatására
nyílt meg az első iskola Olthévízen. A
XVI. században a falu lakói unitáriusok
lettek, így unitárius iskola lehetet Olthé
víz első iskolája. Az 1650-től fennma
radt unitárius kántortanítók névsora
is ezt bizonyítja. Sajnos az egyházi
jegyzőkönyvek nagy része a tűzvé
szek, háborúk áldozata lett, így nem
tudjuk hogyan zajlott itt a felekezeti
oktatás. Istenfélő, áldozatos emberek
megmentettek a pusztulástól egy
értékes kéziratot, melyben az egykori
olthévízi református lelkészek leírták
az egyházközség történetét 1725-től
1840-ig. A kézirat címe IUBAR SOLIS
IUSTITIAE, magyarul Az igazság fény
lő napja. A 90. oldalon olvashatjuk Mar
tonosi Gyujtó János református lelkész
feljegyzéseit 1735-ből. Olthévíz ekkor
Árva Bethlen Kata grófnő tulajdona
volt, a grófnő volt a fő támogatója,
patrónája a református gyülekezetnek.
A grófnő 1735-ben református iskolát
alapított, ahol a kornak megfelelő
tantárgyakat tanítottak: grammatikát,
kátét, zsoltárokat. Valószínűleg külön
osztályban tanultak a fiúk és a lányok,
mert a feljegyzés férfinak és leánynak
való ábécéket említ. A grófnő 42 darab
könyvet vásárolt és osztatott szét a ta
nulók között egy olyan korban, amikor
a könyv nagyon drága volt. Nem kény
szerítette a gyermekeket iskolába,
nem volt tankötelezettség, hanem a tu
domány iránti érdeklődést próbálta fel
kelteni kedvezéssel, ajándékozással
és dícsérettel. Így ír erről az akkori
református lelkész: „Hogy a ritka Tu
domány nagyobb nevekedést vehetne
itt és jövendőre is gyökeret verne, a
Méltóságos Patróna Aszszony a falusi
gyermekeket tanulásra sok kedve
zéssel ajándékotskákkal s ditséréssel
édesgeti vala, akik magokat tanulásra
adtak, azoknaka maga a Méltóságos
Patróna Aszszony könyveket küldöt,
mellyeket ki is osztotunk a tanulóknak:
Grammatikákat, Rudimentákat, Öreg
és kis Catetchesiseket, Férfnak Leány
nak való Abécéket, soltárokat, szám
szerint negyven két darab könyvet,
ennek felete a Convertusok közül az
olvasni tudóknak kinek új Testamen
tumot, Öreg catechesist impressumot
s némelyiknek mindeniket maga vet
és küldött a Patrona Aszszony melly
jo tselekedetel menyire terjesztete,
és kivánta terjeszteni az igaz keresz
tyén tudományt a mi Kegyes Patrona

Aszszonyunk könnyen megitélheti az,
aki a kegyességnek valami szikráját
magában tapasztallya lenni.”
Árva Bethlen Kata 1759-ben meg
halt, a református iskola további sor
sáról semmit sem tudunk.
Iskolánk levéltárában a legrégebbi
anyakönyv az 1873–74-es tanévből
származik. Ekkor már nem felekezeti,
hanem községi iskola. A „Hévíz köz
ségi iskola tanköteles fú és leány-né
pe létszáma és előrehaladásának
nyilvántartási jegyzőkönyve” szerint
összesen 170 gyerek fejezte be a tan
évet a 192 tanköteles gyerek közül. A
tanév folyamán 10-en meghaltak, 9-en
elköltöztek, hárman pedig nem voltak
képesek tanulni. A tanulók felekezeti
megoszlása: unitárius 30 fiú, 54 leány;
református 31 fiú, 42 lány; római ka
tolikus 3 fiú, 6 lány; görög keleti 7–7;
izraelita 6–6; vagyis összesen 77 fiú,
115 lány.
A fiúk és a lányok külön osztályban
tanultak, 77 fú és 115 lány volt beirat
kozva hat évfolyamra két tanítóhoz.
Az iskolázásért a szülőknek fzetni
kellet. Ha hiányoztak a gyerekek az
iskolából, büntetést kellet fizetniük.
Az oktatást iskolaszék felügyelte,
minden tanév végén (május végén–
június elején) nyilvános vizsga volt. A
tanulók az iskolaszék tagjai előtt vizs
gáztak. Fennmaradt az 1875. május
30-án tett vizsga jegyzőkönyve: „A
vizsga május 30-ik napján délelőtt 8
órától 12 óráig ünnepélyes vasárnapi
gyűlés előtt megtartatván alulirtak je
lenlétében saját különkezü aláirásunk
erőssége alatt hitelesítjük, hogy mind
tanító Zoltán Miklós úr tanitói képes
sége és szorgalma, mind tanitványai
értelmes, pontos feleletei teljes el
ismerésünk nyilvánítására méltók.
Fokozta elismerésünk örömét az V. és
VI. osztáybeliek kitünő képessége az
új mértékek szerinti számításban és a
négy felsőbb osztálybeliek ketős, hár
mas összhangzatű dalainak hallása.
Kelt Hévízen az előbb irt napon Péterf
Sándor iskolaszék elnöke, Lengyel
Mihály, Kádár András, Fori János,
Jancsó Márton, Révész János, Jancsó
István bíró.”
Az 1874–75-ös tanév jegyzőköny
véből megtudjuk a másik tanító, Fa
zekas Zoltán nevét. Az ő osztályának
vizsgája szintén május 30-án délután
2 és 5 között zajlott. Az ő munkáját is
elismeréssel nyugtázta a bizottság.
Érdekes, hogy a szülők maguk vá
lasztották meg a tanítót, mindkét tanító

különböző életkorú gyerekeket tanított.
78 tanuló járt Zoltán Miklóshoz, 47
pedig Fazekas Zoltánhoz. A 6 elemi
osztály után következet az „ismétlő
osztály”, ahová azonban kevés tanuló
járt, mert a nagyobb gyerekek már
szolgáltak valahol.
Az 1879–80-as tanévtől két tanító és
egy tanítónő oktatja, neveli a gyerme
keket: Zoltán Miklós, Tokos Bálint és
Czeke Mária.
Az 1887–88-as tanévben kissé
megváltozott az osztályok beosztása.
Az első osztályosok vegyes csoportot
alkottak, fiúk és lányok együtt tanulhat
tak. A II–VI. osztályosok pedig külön
fiú- és külön lányosztályt alkottak.
Ebben a tanévben 51 gyerek kezdte
meg az első osztályt. Ilyen nagy létszá
mú osztályok mellet nem csoda, hogy
hatalmas osztálytermeket terveztek
az új iskolaépületbe, melyet 1885.
december 30-án telekkönyveztek. Az
iskola tulajdonában volt 37 hold 976
öl bükkerdő, 270 öl kert a belsősé
gekben, 789 öl faiskola, egy emeletes
ház tíz lakrésszel, udvarral. 1899-ben
a község lemondott az iskoláról a
magyar állam javára, így az kincstári
tulajdonba került. Az 1919. március 26án kelt telekkönyvi bejegyzés szerint
az iskola a román állam tulajdonába
került még a trianoni döntés előtt.
Az 1920–21-es tanévtől az iskola
neve: „Scoala romana de stat comuna
Hoghizi jud. Tarnava Mare”. Ettől a
tanévtől külön román tannyelvű osztály
indult. Mivel az iskolások körülbelül 10
százaléka volt román, ez az osztály
összevontként működöt. A román
nyelv elsajátítása nemcsak a magyar
gyerekeknek jelentet gondot, hanem a
román anyanyelvűeknek is. Egy 1953.
február 27.-i jegyzőkönyv szerint a ro
mán tanfelügyelő megállapította, hogy

a hévízi román tanulók nem ismerik
megfelelően anyanyelvüket.
Az 1920-as években a román nyelv
elsajátítása volt az iskola egyik fontos
célkitűzése. 1926-ban kezdte az első
osztályt a falu legidősebb lakója, a ma
95 éves Máthé Erzsi néni. Az ő vissza
emlékezési szerint nehéz volt a román
nyelvet megtanulni, de neki sikerült.
Tud beszélni, írni, olvasni románul.
Szeretettel gondol most is egykori ta
nítójára, Oláh Ferencre és a két román
tanítónőre: Luiza Flesara és Maria
Dobrotera. Oláh Ferenc csak az első
és második osztályt tanította, a felsőbb
osztályokat románok tanították. Ekkor
már kötelezően hét osztályt kellet járni.
Az 1939–40-es tanévben még mindig
Oláh Ferenc volt az egyetlen magyar
tanító a hévízi iskolában. A tantestület
többi 5 tagja román volt.
A két világháború közti időszakban
Hévízen is jelentős szerephez jutott
a legionárius mozgalom. Az iskola
iratárában egy teljes mappa van tele
a mozgalommal kapcsolatos iratok
kal. A magyar tanítót és a magyar
tanulókat is kötelezték, hogy részt
vegyenek a mozgalomban, minden
csütörtökön gyakorlatokat tartottak.
Egy 1939. október 23-án keltezet
jegyzőkönyv szerint csütörtök délelőtt
136 fú, 116 lány és 6 tanító vet részt
az Olt partján rendezet ünnepélyes
gyakorlaton. Legionárius indulókat
énekelve meneteltek és román népi
játékokat játszottak. A jegyzőkönyv
írója megjegyzi, hogy a gyakorlatok
végzése nehézségbe ütközött, mert
a jelenlévők 90 százaléka kisebbségi
volt. 120 magyar és 16 román fú, 100
magyar és 16 román lány, 1 magyar és
5 román tanító vet részt a gyakorlaton.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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Szilveszter Piroska

Az

olthévízi iskola története

Az olthévízi szervezet oktatás kez
deteiről nincsenek pontos adataink.
Valószínűleg a reformáció hatására
nyílt meg az első iskola Olthévízen. A
XVI. században a falu lakói unitáriusok
lettek, így unitárius iskola lehetet Olthé
víz első iskolája. Az 1650-től fennma
radt unitárius kántortanítók névsora
is ezt bizonyítja. Sajnos az egyházi
jegyzőkönyvek nagy része a tűzvé
szek, háborúk áldozata lett, így nem
tudjuk hogyan zajlott itt a felekezeti
oktatás. Istenfélő, áldozatos emberek
megmentettek a pusztulástól egy
értékes kéziratot, melyben az egykori
olthévízi református lelkészek leírták
az egyházközség történetét 1725-től
1840-ig. A kézirat címe IUBAR SOLIS
IUSTITIAE, magyarul Az igazság fény
lő napja. A 90. oldalon olvashatjuk Mar
tonosi Gyujtó János református lelkész
feljegyzéseit 1735-ből. Olthévíz ekkor
Árva Bethlen Kata grófnő tulajdona
volt, a grófnő volt a fő támogatója,
patrónája a református gyülekezetnek.
A grófnő 1735-ben református iskolát
alapított, ahol a kornak megfelelő
tantárgyakat tanítottak: grammatikát,
kátét, zsoltárokat. Valószínűleg külön
osztályban tanultak a fiúk és a lányok,
mert a feljegyzés férfinak és leánynak
való ábécéket említ. A grófnő 42 darab
könyvet vásárolt és osztatott szét a ta
nulók között egy olyan korban, amikor
a könyv nagyon drága volt. Nem kény
szerítette a gyermekeket iskolába,
nem volt tankötelezettség, hanem a tu
domány iránti érdeklődést próbálta fel
kelteni kedvezéssel, ajándékozással
és dícsérettel. Így ír erről az akkori
református lelkész: „Hogy a ritka Tu
domány nagyobb nevekedést vehetne
itt és jövendőre is gyökeret verne, a
Méltóságos Patróna Aszszony a falusi
gyermekeket tanulásra sok kedve
zéssel ajándékotskákkal s ditséréssel
édesgeti vala, akik magokat tanulásra
adtak, azoknaka maga a Méltóságos
Patróna Aszszony könyveket küldöt,
mellyeket ki is osztotunk a tanulóknak:
Grammatikákat, Rudimentákat, Öreg
és kis Catetchesiseket, Férfnak Leány
nak való Abécéket, soltárokat, szám
szerint negyven két darab könyvet,
ennek felete a Convertusok közül az
olvasni tudóknak kinek új Testamen
tumot, Öreg catechesist impressumot
s némelyiknek mindeniket maga vet
és küldött a Patrona Aszszony melly
jo tselekedetel menyire terjesztete,
és kivánta terjeszteni az igaz keresz
tyén tudományt a mi Kegyes Patrona

Aszszonyunk könnyen megitélheti az,
aki a kegyességnek valami szikráját
magában tapasztallya lenni.”
Árva Bethlen Kata 1759-ben meg
halt, a református iskola további sor
sáról semmit sem tudunk.
Iskolánk levéltárában a legrégebbi
anyakönyv az 1873–74-es tanévből
származik. Ekkor már nem felekezeti,
hanem községi iskola. A „Hévíz köz
ségi iskola tanköteles fú és leány-né
pe létszáma és előrehaladásának
nyilvántartási jegyzőkönyve” szerint
összesen 170 gyerek fejezte be a tan
évet a 192 tanköteles gyerek közül. A
tanév folyamán 10-en meghaltak, 9-en
elköltöztek, hárman pedig nem voltak
képesek tanulni. A tanulók felekezeti
megoszlása: unitárius 30 fiú, 54 leány;
református 31 fiú, 42 lány; római ka
tolikus 3 fiú, 6 lány; görög keleti 7–7;
izraelita 6–6; vagyis összesen 77 fiú,
115 lány.
A fiúk és a lányok külön osztályban
tanultak, 77 fú és 115 lány volt beirat
kozva hat évfolyamra két tanítóhoz.
Az iskolázásért a szülőknek fzetni
kellet. Ha hiányoztak a gyerekek az
iskolából, büntetést kellet fizetniük.
Az oktatást iskolaszék felügyelte,
minden tanév végén (május végén–
június elején) nyilvános vizsga volt. A
tanulók az iskolaszék tagjai előtt vizs
gáztak. Fennmaradt az 1875. május
30-án tett vizsga jegyzőkönyve: „A
vizsga május 30-ik napján délelőtt 8
órától 12 óráig ünnepélyes vasárnapi
gyűlés előtt megtartatván alulirtak je
lenlétében saját különkezü aláirásunk
erőssége alatt hitelesítjük, hogy mind
tanító Zoltán Miklós úr tanitói képes
sége és szorgalma, mind tanitványai
értelmes, pontos feleletei teljes el
ismerésünk nyilvánítására méltók.
Fokozta elismerésünk örömét az V. és
VI. osztáybeliek kitünő képessége az
új mértékek szerinti számításban és a
négy felsőbb osztálybeliek ketős, hár
mas összhangzatű dalainak hallása.
Kelt Hévízen az előbb irt napon Péterf
Sándor iskolaszék elnöke, Lengyel
Mihály, Kádár András, Fori János,
Jancsó Márton, Révész János, Jancsó
István bíró.”
Az 1874–75-ös tanév jegyzőköny
véből megtudjuk a másik tanító, Fa
zekas Zoltán nevét. Az ő osztályának
vizsgája szintén május 30-án délután
2 és 5 között zajlott. Az ő munkáját is
elismeréssel nyugtázta a bizottság.
Érdekes, hogy a szülők maguk vá
lasztották meg a tanítót, mindkét tanító

különböző életkorú gyerekeket tanított.
78 tanuló járt Zoltán Miklóshoz, 47
pedig Fazekas Zoltánhoz. A 6 elemi
osztály után következet az „ismétlő
osztály”, ahová azonban kevés tanuló
járt, mert a nagyobb gyerekek már
szolgáltak valahol.
Az 1879–80-as tanévtől két tanító és
egy tanítónő oktatja, neveli a gyerme
keket: Zoltán Miklós, Tokos Bálint és
Czeke Mária.
Az 1887–88-as tanévben kissé
megváltozott az osztályok beosztása.
Az első osztályosok vegyes csoportot
alkottak, fiúk és lányok együtt tanulhat
tak. A II–VI. osztályosok pedig külön
fiú- és külön lányosztályt alkottak.
Ebben a tanévben 51 gyerek kezdte
meg az első osztályt. Ilyen nagy létszá
mú osztályok mellet nem csoda, hogy
hatalmas osztálytermeket terveztek
az új iskolaépületbe, melyet 1885.
december 30-án telekkönyveztek. Az
iskola tulajdonában volt 37 hold 976
öl bükkerdő, 270 öl kert a belsősé
gekben, 789 öl faiskola, egy emeletes
ház tíz lakrésszel, udvarral. 1899-ben
a község lemondott az iskoláról a
magyar állam javára, így az kincstári
tulajdonba került. Az 1919. március 26án kelt telekkönyvi bejegyzés szerint
az iskola a román állam tulajdonába
került még a trianoni döntés előtt.
Az 1920–21-es tanévtől az iskola
neve: „Scoala romana de stat comuna
Hoghizi jud. Tarnava Mare”. Ettől a
tanévtől külön román tannyelvű osztály
indult. Mivel az iskolások körülbelül 10
százaléka volt román, ez az osztály
összevontként működöt. A román
nyelv elsajátítása nemcsak a magyar
gyerekeknek jelentet gondot, hanem a
román anyanyelvűeknek is. Egy 1953.
február 27.-i jegyzőkönyv szerint a ro
mán tanfelügyelő megállapította, hogy

a hévízi román tanulók nem ismerik
megfelelően anyanyelvüket.
Az 1920-as években a román nyelv
elsajátítása volt az iskola egyik fontos
célkitűzése. 1926-ban kezdte az első
osztályt a falu legidősebb lakója, a ma
95 éves Máthé Erzsi néni. Az ő vissza
emlékezési szerint nehéz volt a román
nyelvet megtanulni, de neki sikerült.
Tud beszélni, írni, olvasni románul.
Szeretettel gondol most is egykori ta
nítójára, Oláh Ferencre és a két román
tanítónőre: Luiza Flesara és Maria
Dobrotera. Oláh Ferenc csak az első
és második osztályt tanította, a felsőbb
osztályokat románok tanították. Ekkor
már kötelezően hét osztályt kellet járni.
Az 1939–40-es tanévben még mindig
Oláh Ferenc volt az egyetlen magyar
tanító a hévízi iskolában. A tantestület
többi 5 tagja román volt.
A két világháború közti időszakban
Hévízen is jelentős szerephez jutott
a legionárius mozgalom. Az iskola
iratárában egy teljes mappa van tele
a mozgalommal kapcsolatos iratok
kal. A magyar tanítót és a magyar
tanulókat is kötelezték, hogy részt
vegyenek a mozgalomban, minden
csütörtökön gyakorlatokat tartottak.
Egy 1939. október 23-án keltezet
jegyzőkönyv szerint csütörtök délelőtt
136 fú, 116 lány és 6 tanító vet részt
az Olt partján rendezet ünnepélyes
gyakorlaton. Legionárius indulókat
énekelve meneteltek és román népi
játékokat játszottak. A jegyzőkönyv
írója megjegyzi, hogy a gyakorlatok
végzése nehézségbe ütközött, mert
a jelenlévők 90 százaléka kisebbségi
volt. 120 magyar és 16 román fú, 100
magyar és 16 román lány, 1 magyar és
5 román tanító vet részt a gyakorlaton.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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2. oldal

H

Szilveszter Piroska

Az

Dr. Bencze Mihály

olthévízi iskola története

(Folytatás az 1. oldalról.)
A csapat vezetője Pompilia Bolintineanu centurio volt. A magyar tanító
nem töltött be semmilyen tisztséget a
mozgalomban.
A második világháború után újra
magyar tannyelvű lett a hévízi iskola,
a tantestület nagy része Háromszékről
származott. 1948-ban a zabolai szár
mazású Török Pál volt az igazgató, ő
pedig szülőhelyéről toborzott tanítókat
az iskolába. Ekkor került Kovásznáról
Hévízre Nagy Károly is.
1948-ban a román állam Árva Bethlen Kata egykori udvarházát, a Haller
kastélyt is államosította. Itt iskolát és
bentlakást rendeztek be. A bentlakás
az 1948–49-es tanévtől az 1957–58as tanévig működöt, és a környékbeli
magyar gyerekeknek biztosította az
iskolába járást, szállást, ellátást. Egy
1951. április 17-én keletkezet jegy
zőkönyv részletesen leírja az iskola és
a bentlakás állapotát. Ekkor már Kónya
Károly volt az igazgató tanító: „Az iskola
két helyiségben működik, megfelelő
melléképületekkel. Az épületek külső
és belső tisztasága megfelelő, kivéve,
hogy az osztályokban a falak nincsenek
kellőképpen tisztán és épen megőrizve,
melyeket jövőben szükséges szem
előtt tartani. Igyekezzenek nagyobb
tisztaságot tartani a hálókban is, főleg a
padlózat gyakori tisztításán keresztül. A
mosdót szintén rendben és tisztán kell
tartani. A konyhában levő edénytartó
szekrénynek sürgősen ajtót csináltassanak, ez egészségügyi szempontból
is fontos. Az ebédlőben a tanulókat úgy
kell elhelyezni, hogy az asztalnál kényelmesen üljenek. A tanulók általában
rendesen, tisztán járnak, melyből látszik,
hogy a tantestület gondoskodik a tanulók
egészségvédelméről. Gondoskodnak
arról is, hogy a gyengébb fizikumú tanulók
jól legyenek táplálva. Az igazgatóság
gondoskodjon, hogy a napi tanulónkénti
4,80 lej egészség és tisztaságra kiutalt
pénzből cipőkrémet és fogkefét biztosítson
a tanulóknak. Naponta ellenőrizni kell,
hogy a tanulók megtisztítják-e cipőjüket.
Ajánlatos, hogy az asztalnál a felszolgálást
maguk a tanulók végezzék, ugyanakkor
a bent étkező tanító elvtársak ügyeljenek
fel arra, hogy a tanulók hogyan étkeznek.
Az internátusi élet legyen nevelő hatású a
tanulók életére azáltal, hogy állandóan a
tanulók között léve rászoktatjuk a tanulókat
a fegyelmezet, rendes életre.”
A kommunizmus kezdeti kisebbségpárti időszaka után újra megerősödött a
nacionalista retorika. 1953. január 19-én
még magyarul íródhatott a jegyzőkönyv,
február 27-én már románul. A tantestületbe is igyekeztek román tanítókat,
tanárokat kinevezni. A tanügyi osztály
1958-ban megszüntette a bentlakást,
és követelte, hogy a hévíziek adják át az
alsórákosi iskolának az internátus leltári
javait. Alsórákoson akartak létrehozni
egy bentlakást, hogy így megoldják a
mátéfalvi román gyermekek felső tagozatos beiskolázását. A hévíziek igazolták,
hogy a leltári javak saját erőforrásból
származtak, ezért nem adták át őket. Az
alsórákosi bentlakás nem alakult meg, de
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a hévízit sem engedték tovább működni.
A szülők fizetek végül egy személyi,
aki a szomszédos településekről, főleg
Datkról származó diákok ellátásáról
gondoskodott. Később Datkon román
nyelvű iskola alakult, ahová a helyi magyar gyerekeket is beiskolázták. 1976ra felépült Olthévízen a cementgyár.
A munkások részére tömbházakat
építetek, új, szocreál stílusú iskola is
épült. Nagyon sok románt telepítettek
be az ország különböző részeiről, ezért
Hévízen a lakosság etnikai összetétele
jelentősen megváltozott. 1976-ban elindították a román felső tagozatot a datki
gyerekek hévízi beiskolázásával. Az
iskola magyar és román tagozatos lett,
a két tagozat osztályait vegyesen osztották szét három különböző épületben.
Az 1982–83-as tanévtől létrehozták
a líceum I. fokozatát, líceumi osztályok
1991-ig voltak Hévízen. 1989-ben meg
szüntették a líceumi magyar osztályo
kat, így az utolsó két évben a magyar
diákok is román tagozaton tanultak.
Az 1990–91-es tanévtől, az akkori
magyar tantestületnek köszönhetően,
külön épületekben működhet a magyar
tagozat magyar aligazgató felügyelete
alatt. Az I–IV. osztályosok a falu egykori
iskolájában tanulhatnak, az V–VIII. osztályosok a Haller kastélyban, melyet az
önkormányzat megvásárolt erre a célra
az örökösöktől. Ameddig magyar felső
tagozat létezik Olthévízen, addig Árva
Bethlen Kata egykori udvarháza a magyar kultúrát szolgálhatja. A hévízi magyarságnak erkölcsi kötelessége, hogy
megőrizve épített és szellemi örökségét
a jelenben munkálkodva a jövőnek
építkezzen még akkor is, ha a tények,
a számok nem jósolnak egy derűs jövőt. Az iskola magyar tagozata állandó
létszámhiánnyal küzd. A kevés viszont
nem jelent értéktelenséget. Használjuk
ki az alacsony létszám előnyeit, ismerjük
meg jobban a gyerekeket, törődjünk
velük többet, a tömegoktatás helyet
legyen minőségi oktatás iskolánkban,
mert minden lehetőség adott erre! Bizakodva tekintsünk a jövőbe, akárcsak
Árva Bethlen Kata, aki 1734-ben ezt a
bibliai igét vésete fel az egyik úrasztali
tányérra: „A kitsin ezerre szaporodik és
a kevés erőss nemzteségre”. Ézsaiás
60,22.

Hétfalu és a Tudor Vladimirescu-féle
mozgalom
A tanács egyes tagjai, Grigore Brân
coveanu, Grigore Ghica és Barbu Văcărescu 1821 január 18 / 30-án Olténiába
küldik Tudor Vladimirescut, ahol ez öt
nap múlva kikiáltja a Pádesi Proklamációt (”Proclamaţia de la Padeş”) és 10.000
fős, főleg parasztokból álló seregével
megindul Bukarest felé. Ezáltal ürügyet
szolgáltatott a bukaresti kormányzótanácsnak, hogy kérje a Portától a
fanarióta uralkodók visszavonását az
országból. Ugyanebben az időben
Ipszilánti Sándor az Oroszországban
toborzott seregével bevonul Moldva
területére és február 22-én felszólítja a
balkáni népeket az Oszmán Birodalom
elleni lázadásra. Március 21-én Tudor
Bukarestbe ér majd április 8-án találkozik
Ipszilánti Sándorral és megosztják egy
más közt a működési területüket. Tudor
felháborodását fejezi ki, hogy Ipszilánti
nem az orosz seregek támogatásával
jött, mint ahogy ezt megígérte, továbbá
kéri Ipszilántitól, hogy vonuljon a Dunától délre és ne csináljon Havasalföldből
hadműveleti területet. A török csapatok
bevonulása következtében Tudor feladja
a fővárost és Olténia felé vonul vissza
de Ipszilánti emberei tőrbe csalják és
megölik, hisz május 27-én a Heteria
árulónak nyilvánította Tudort. A törökök ezután 1821-ben, Drăgăşani-nál,
legyőzik Ipszilánti seregét és kifosztják
Havasalföldet, véget vetve a Tudor Vla
dimirescu által vezetett mozgalomnak.
Tud or Vladimirescu mozgalmának
következtében az Oszmán Birodalom
megszűnteti a fanarióta rendszert és a
hazai bojárok sorából nevezi ki az uralkodókat. Az első hazai uralkodók Ioniţă
Sandu Sturza (1822-1828) Moldvában
és Grigore Dimitrie Ghica (1822-1828)
Havasalföldön. Jókai Mór a Jordáki feje
elbeszélésben a Tudor Vladimirescufelkelés egy epizódját eleveníti fel.
A Tudor Vladimirescu-féle felkelés le
verése után, a megtorlások elől sokan
Erdélybe menekültek, főként a Barcaságra. Franz Dorsner, az Uzonban
állomásozó II.-ik szekély hadosztály
ezredese, parancsot kapott a Tudor
Vladimirescu-féle mozgalom erdélyi
átterjedése esetén a rögtöni beavatkozásra. Ő kérte a brassói magisztrátus,

valamint Hosszúfalu és Tatrang előljáróinak segítségét, hogy a hegyi átjáróknál
a védelmet erősítsék meg, és jelző tűzek
működjenek, egészen Bácsfaluig, bármilyen tömeges nemhivatalos átkelés
esetén. Sajnos ez az elővigyázatosság
sokat nem ért, mert a menekültek titkos
hegyi ősvényeken hétfalusi „idegenve
zetők” segítségével folyamatosan érkez
tek. Leibinger vezérőrnagy 1821. június
19-én Brassó vezetőségének értesítésére adta azt, hogy csapata egy része
titkoban elfoglalta a hegyi átkelőket, és
rögtöni golyó általi halálra itél minden
hétfalusi „idegenvezetőt”. Ugyanazon
a napon a brassói Tartler városatya
aláírásával ki kellet hírdetni Brassóban,
Hétfaluban, Zărneşten, Tohanban és
Barcaság minden helyiségében azt,
hogy tilos befogadni menekülteket. Egy
1821 június-júliusi felmérés szerint, a
Barcaságra 1934 havasalföldi menekült
érkezett, 629 Bácsfaluba, 743 Türkösbe,
209 Csernátfaluba, és 353 Hosszúfaluba, köztük voltak parasztok, kereskedők,
szolgák, bojárok, minden társadalmi
kategória. 1821. november 24.-én von
Seulen kapitány Hosszúfaluban kije
lenti, hogy a menekültek 8 nap alatt el
kell hagyják a Barcaságot. A nehéz télre
hivatkozva, a menekültek még haladékot kaptak. A rá következő időszakban
kevesen tértek vissza Havasalföldre,
nagy részük itt maradt, növelve ezzel a
barcasági román lakosok számát. Most
közöljuk azon hétfalusi magyar-csángók
nevét, akik menekülteket fogadtak be,
és zárójelben a menekült családnevét
is. Bácsfaluban: Gödri András (Nicolae
Ivan, George Moliendru), Gödri István
(George), Lukács János (Nedel), Jakab
István (Bolibas), Antal Bereczki Márton
(Musca, Vatafu), Laczkó István (Tanasi), Borcsa Mihály (Spirati), Lőrincz
István (Cuterida), Tóthpál János (Phos
telniche), Tóthpál János (Manolache),
Tóthpál István (Panaid), Simon Jánosné
(Costa Coca), Koszta György (Ivan),
Burg István (Niculai), Reutz János (pr.
Lespazan), Reutz Tamás (George Bunescu), Gócza János (Antimir Dumitru),
Jónás Mihály (Scarlat), Bartos István
(IonScarlat), Gödri Póki András (Postelnicu Ionita), Köpe András (George
Piscupescu), Huszár András (Iamandie
Copcie), Giró Szász Mihály (Tonita), Istók János (Andrei Tarcov és Pocovniciu
Gligor), Köpe János (George Dona és
Manolache Cosol), Jakab Andor János
(Costa Grecu), Sipos János (Costa
Grecu), Bálint György (Pascu Velicu).
Türkösben: János István (Mihai Tramanzi), Rákóczi György (Uta Grigore),
Jónás György (George Mictofso), Szász
Györgyné (Vladica Iavrandie), Gyerkó
András (Costa Matei), Borcsa István (Mihai Stoica és Neculai Zugravu), Szász
András (Hagi Vasile és Stana Gavrila),
Köpe István (George Gisvenojiu), Máté
János (Strioa Dumitru és Gh. Tanase,
Tudor Ilie), Antal Mihályné (Anghel
Margarit), Szász József (Postelnicu Tu
dorache), Nagy Márton István (Chivu
Antofirogu), ...
(Folytatása a 4. oldalon.)
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Kovács Lehel István

Bálint Ferenc

méltatása

Fotó: Magdó István
Hosszú beszélgetések a kocsiban
Vásárhelyig és vissza, borozás Kolozsváron az informatika versenyek után, az
első infó óra az Áprily Lajos Líceumban,
folyamatábrák rajzolása egy halványan
kék kockás füzetbe, az első személyi
számítógéppel való kísérletezgetések,
tévé interjúk, és megannyi más – sok
minden jut hirtelen eszembe, ha Bálint
Ferencre gondolok.
Tehát nem lesz meglepő, ha méltatá
som, bár adatokra támaszkodik, inkább
szubjektív lesz.
1951. április 23-án született Csíksze
redában, s a ma Márton Áron erdélyi
püspök nevét viselő középiskolában
végezte tanulmányait. 1976-ban fejezte
be az akkor még Traian Vuia nevét viselő
temesvári egyetem számítógép mérnöki
szakát, s ott, Temesváron ismerkedett
meg a színjátszással, s szerette meg
egy életre.
Egyetem utáni évei Négyfaluhoz kötöt
ték, hisz ő indította be az Electroprecizia
üzem számítógép központját, s négy
évig működtette is, mielőtt 1980-ban
átkerült a brassói Tehergépkocsi gyárba, ahol Felix számítógépeken leste,
vajon mikor gyullad ki a memória zöld
lámpácskája.
1980. február 16-án kötött házasságot
Száva Enikővel, 1981. április 5-én született
művészettörténész lányuk, Ágnes, 1982.
november 24-én pedig programozó fiúk,
Ákos.
Mindig is tanítani szeretett volna, de
erre lehetősége csak 1990-től lett, amikor
is az újra beindult brassói magyar kö
zépiskola, az Áprily Lajos Líceum infor
matikatanára lett. És ekkor találkoztunk
először. Emlékszem az infóórákra, a
piros műanyagborítós kockás informatika
füzetemre, amely még ma is megvan, az
együtt tanult algoritmusokra, s arra, hogy
ezek az órák indítottak el informatikusi,
majd egyetemi oktatói pályámon. Ma
is ugyanott tanít, sok versenyre jártunk
együtt azóta is, s sokan léptek az informatika egyetem lépcsőjére keze-munkája nyomán.
1990. március 15-én indult, és jövőre
lesz 25 éves a Brassai Magyar Adás.
Színjátszó múltja miatt kérték fel Bá-
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lint Ferencet a tévé beindítására, s a
németek felszerelése segítségével a
Brassóban élő kisebbségeknek végre
saját műsoruk lehetett először az STVBV, majd az RTT csatornáján, s a bejárt
út még hosszabb a Mix TV, és a TVS-en
keresztül. A mai napig összesen 1490
adás. Nem semmi!
Nem semmi célkitűzései miatt: Brassó
környéke egyházi és világi eseményeinek bemutatása a magyarság periszkópján keresztül. Helytállásra buzdítani.
Megismerésre bírni a múltat s a jelent.
Hétfalu és a Barcaság magyar népszokásai, magyar értékei – hogy ne kallódjon
el semmi!
Nem semmi, mert egy egészen egyedi működésű tévé: a középiskolás diákokra épül, keveredik a színjátszó körrel,
itt, ezekben a tégelyekben formálódnak
a szakemberek, majd fejlődnek tovább
és emelkednek magasabb, profi szférákba: Lőrincz Lóránt, Elekes Róbert,
Nagy László, Kovács Attila, Gödri Oláh
Ildikó, s még sorolhatnám azon neves
tévé-személyiségek listáját, akik Bálint
Ferenc keze alatt formálódtak.
S a tévé nemcsak a dokumentumokról
szól. Művészfilmek, rövid filmek. A Me
thamorphozis, A hallgatózás, az ÉNek
című filmjeit hazai és nemzetközi feszti
válon díjazták. Különösen a Methamor
phozist, amely Mikó András gondolatára
épült, s nagy sikereket ért el.
Igen, színjátszás. A harmadik tevé
kenységkör, amelyben nagyot alkotott
Bálint Ferenc. A temesvári szerelem
nem múlt el, Brassóba kerülve az egyetemistákkal alapította meg a Karima
színjátszó csoportot, majd a Redutba
került, ahol a Harag György csoport
alapjait tette le. 1991-ben pedig az Áprilyben hozta létre a Grimaszt.
A Grimasszal minden évadban szép
sikereket ért el. Műsorukon szerepelt:
Karinthy Frigyes Az emberke tragédiája,
Garcia Lorca Vérnász, Madách Imre
Az ember tragédiája (a Londoni szín
és a Falanszter), Mrozek A nyílt tenger,
Samuel Becket Katasztrófa, Golding
A legyek ura (Egy meg egy meg...),
Örkény István Egypercesei (Magunk
megvalósításának néhány változata),

Kőműves Kelemenné és Mesterul Manole, s számos verses-zenés előadás. Az
Országos Diákszínjátszó Fesztiválon
(ODIF) minden évben dobogós helyen
végeztek, többször első díjjal. Számos
nemzetközi fesztiválon is sikerrel szerepeltek: Lengyelország, Magyarország,
Bukarest.
Eddig több mint 10 tanítványa végezte
el igen nagy sikerrel a színi egyetemet. A
sikernek ára is van: heti két alkalommal
próbálnak több mint három órát.
Időnként a Fintor is működik, a kisis
kolások számára. Itt Grimm legszebb
meséit viszik színre.
Bálint Ferenc áldásos tevékenységére
sokan felfigyeltek és sokan értékelték:
Színjátszó tevékenységéért 1992-ben
elsőként kapott az országban Szent
györgyi István-díjat az EMKE-től.
Tanári tevékenysége elismeréséül,
a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség fennállásának 10. évfordulóján
Ezüst Gyopár-díjjal tüntették ki 2001ben.
Tévés munkája elismerése jeléül
2003-ban MIX Media-díjjal tüntettek ki.

2005-ben elsőként vehette át a
Brassai-díjat a Széchenyi-bálon.
2008-ban az RMDSZ Ezüst-fenyő
díját nyerte el.
2009-ben Weszely Károly-díjjal tüntették
ki.
2011-ben pedig Brassó város díszpol
gárává választották.
Igen, örülök, hogy ebből a munkássá
gából én is kaphattam egy szeletet, igaz,
csak informatikusként, mert a többivel
valahogy elkerült a sors. Bár szívesen
dolgoztam volna keze alatt a tévénél,
vagy szerepeltem volna valamelyik
darabjában, már nem lehettem itthon,
akkor már Kolozsváron koptattam az
egyetem padját, hogy végigmehessek
azon az úton, amelyen az első informatika órái elindítottak.
*
A Barcaság művelődési, művészeti
életében kifejtett kimagasló tevékeny
ségéért, önkéntes önzetlen munkájáért,
kérem Bálint Ferencet, fogadja szeretettel a Zajzoni Rab István-díjat! Isten
áldása kísérje munkásságát továbbra
is!

Jónás András

A

hét csángó falu közigazgatási ,

tulajdonjogi , gazdasági jelei

E jeleket, melyek a marhabélyegzőkből alakultak ki, Szekeres Attila István
sepsiszentgyörgyi heraldikustól kaptam,
aki szívélyesen közölte a kiadvány címét
is ahol megtalálhatók: Albert Arz von
Straussenburg: Beitrage sur sieben
bürghischen Wappenkunde, Buhlau

Verlag, Köln – Wien, 1981, 220-221. old.
Ezúttal is köszönöm szívességét!
*
Megjegyzés: ilyen jelek jelen vannak
több Brassó vidéki települések mostani
címerében is (Bunesti, Botfalu, Szász
hermány, Vidombák stb.).

Bácsfalu

Türkös

Csernátfalu

Hosszúfalu

Tatrang

Zajzon
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Érdekes élményben volt részem
2011. szeptember 10-11-én, mikor
is a hârşovai Mîndra Nicolae ortodox
pap meghívására a négyfalusi pol
gármester vezetésével egy kisebb
küldöttséggel ellátogattunk a Dunaparti városkába.
E meghívás előzménye, hogy
Mîndra pap (azóta, fiatalon elhunyt)
az ottani temetőben„felfedezte” egy
pár bácsfalusi születésű román sírját.
Becsületére legyen mondva szépen
megtakarították és rendbe hozták e
sírokat, aztán felvette a kapcsolatot a
négyfalusi polgármesteri hívatallal. A
meghívás célja egy közös megemlé
kező ceremoniát tartani a temetőben
és az innen elszármazott mokányok
hârşovai tevékenységeiről közösen
elbeszélgetni és esetleg megszakadt
rokonsági szálakat felkutatni.
Az érdekesség viszont abban
állott amit a sírkövek feliratainál
láttam:
Eremia C. Oancia născut la 1857
în comuna Bacsfalu – Transilvania
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Matei R. Pappuc născut în co
muna Bacifalu – Transilvania la 14
august 1868
Dumitru Poenaru născut în co
muna Basfalu Austria (în 1843)
(kiemelések tőlem)
A díszes síremlékekről ítélve,
szemmel láthatóan ezek az em
berek a vagyonosabb réteghez
tartoztak. A másik érdekesség az,
hogy a város egy központi részét
még a mai napon is varoş-nak ne
vezik. Megemlíteném azt is, hogy az
általuk emelt ortodox templom (ma
már nem létezik csak képen) is a
szülőfalujukéra emlékeztetett.
Szerintem az a tény, hogy ezek az
emberek a sírjukra szülőfalujuk ne
vét magyarul (esetenként hibásan is)
vésették az érdekességen túl mást
is jelent(het), a varoş elnevezés is
hasonlóképpen. Nincs szándékom
ban különösebb következtetéseket
levonni, de lehet gondolkodni a
tényekről és indíttatásukról. Béke
poraikra!

Dr. Bencze Mihály

Hétfalu és a Tudor Vladimirescu-féle
mozgalom
(Folytatás a 2. oldalról.)
..., Szász Györgyné (Gh. Tanase
és Constantin Tanase), Borcsa Veres
István (Grigore Cojocaru és Gavrila),
Marosi Istvánné (Mihaila Podaru),
Mezei János (George Stiru), Mezei
Jánosné (Iancu Roman és Maiorul
Neculai), Tóthpál István (Logofatu
Manolache és Petre Bacanu), Marosi
György (George Gheorghiu), Jakab
Márton (Dumitru Anastasiu és Tana
se Anastasiu), Sipos Jánosné (Boier
Ploiesteanu és Neculau Ploiestea
nu), Szász Giró Istvánné (Stancu),
Német János (Moisil Voicu és Tanase
Stancu), László Józsefné (Panaiotu
Culcerul), Szent János (Enache),
Papp György János (George Bogasi
eru). Csernátfalu: Papp Sámuel (Tudor
Constantin és Barbu Petcu), Dávid Já
nos (Vistieru Constantin), Antal János
(Partinia Pop). Hosszúfaluban csak a
menekültek neve ismert, a befogadó
családoké nem. Ide rengeteg bojár,
kereskedő, pap, apáca, és udvari
méltóság érkezett. A többi menekültet
az itteni román-mokány lakoság fo
gadta be.
Az 1826 szeptemberében kötött
orosz-török Akkerman-i Konvenció
garantálja a román fejedelemségek
számára a saját uralkodójuk megvá
lasztását az országgyűlés által és az
orosz cár és a török szultán jóváha
gyásával, továbbá a Porta iránti adó
két évre való felfüggesztését és a
szabad kereskedelmet azzal a kikö
téssel, hogy biztosítani kell az Oszmán
Birodalom búzával való ellátását.
Továbbá előírták a fejedelemségek

adminisztrációjának újraszervezését
és a közös, orosz-török protektorátust
felettük. 1828-ban kibontakozott egy
újabb orosz-török háború, ami végül
az 1829-es drinápolyi békével ér véget,
és ezzel lezárult a három évszázados
oszmán uralom, a szultán elismerte
a fejedelemségek adminisztratív au
tonómiáját és visszacsatolta ezekhez
Turnu, Giurgiu és Brăila várakat. Elő
írták az uralkodók életfogytiglan való
választását és az orosz megszállás
fenntartását a háborús kártérítések
kifizetéséig. Ezáltal a török-orosz pro
tektorátust csak orosz protektorátus
váltotta fel, és az orosz megszállás
radikális változásokat hozott a feje
delemségek politikai életében. Mind
két fejedelemségben bevezettek egy
„Regulamentul Organic”-nak nevezett
alaptörvényt, aminek alkotmány jellege
volt, és amely előírta a fejedelemségek
hatékony kormányzásának a kere
tét. Oroszország érdeke volt a rend
fenntartása a fejedelemségekben.
Az új rendszerben a hatalom a nagy
bojárok kezében öszpontosult, ami
a jobbágyok folyamatos és intenzív
kizsákmányolásával járt, de a politi
kai gondolkodásban már megjelenik
szorványosan a hatalom megoszlása
az államban, az egységes adó beveze
tése, stb. E korszaknak egy másik nagy
előnye a fejedelemségek politikai és
kulturális elitjének a nyugati civilizáció és
kultúra eredményeivel való megismer
kedése volt. A nyugati befolyások közül
a leghatékonyabb a francia volt, sehol
Európában nem lévén ilyen hosszas és
ilyen intenzív hatása.

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

