
* Kiadja a Hétfalusi Magyar Művelődési társaság – © HMMt, 2014. * issN 1582-9006 *

SzerkeSztők: HocHbauer gyula, 
dr. Kovács leHel istváN

AlApítottA éS SzerkeSztette (1906–1911):
dr. feKete eNdre éS Kiss Béla
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XX. évfolyaM 10. (643.) száM, 2014. oKtóber 23. – cSütörtök

szilveszter PirosKa

az o l t H é v í z i  i s K o l a t ö r t é N e t e

Az olthévízi szervezet oktatás kez
deteirőlnincsenekpontosadataink.
Valószínűlega reformációhatására
nyíltmegazelsőiskolaOlthévízen.A
XVI.századbanafalulakóiunitáriusok
lettek,ígyunitáriusiskolalehetetOlthé
vízelsőiskolája.Az1650-tőlfennma-
radtunitáriuskántortanítóknévsora
iseztbizonyítja.Sajnosazegyházi
jegyzőkönyveknagy részea tűzvé-
szek,háborúkáldozatalett,ígynem
tudjukhogyanzajlott itta felekezeti
oktatás.Istenfélő,áldozatosemberek
megmentettek a pusztulástól egy
értékeskéziratot,melybenazegykori
olthévízi református lelkészek leírták
azegyházközségtörténetét1725-től
1840-ig.AkéziratcímeIUBARSOLIS
IUSTITIAE,magyarulAzigazságfény
lőnapja.A90.oldalonolvashatjukMar
tonosiGyujtóJánosreformátuslelkész
feljegyzéseit1735-ből.Olthévízekkor
ÁrvaBethlenKatagrófnő tulajdona
volt, agrófnővolt a fő támogatója,
patrónájaareformátusgyülekezetnek.
Agrófnő1735-benreformátusiskolát
alapított, ahol a kornakmegfelelő
tantárgyakat tanítottak:grammatikát,
kátét,zsoltárokat.Valószínűlegkülön
osztálybantanultakafiúkésalányok,
mertafeljegyzésférfinakésleánynak
valóábécéketemlít.Agrófnő42darab
könyvetvásároltésosztatottszétata
nulókközöttegyolyankorban,amikor
akönyvnagyondrágavolt.Nemkény-
szerítetteagyermekeket iskolába,
nemvolttankötelezettség,hanematu
dományirántiérdeklődéstpróbáltafel
keltenikedvezéssel,ajándékozással
ésdícsérettel. Így írerrőlazakkori
reformátuslelkész:„Hogy a ritka Tu
domány nagyobb ne ve ke dést vehetne 
itt és jövendőre is gyökeret ver ne, a 
Méltóságos Patróna Aszszony a fa lusi 
gyerme keket tanulásra sok ked ve
zéssel ajándékotskákkal s ditséréssel 
é desgeti vala, akik magokat tanulásra 
ad tak, azoknaka maga a Méltóságos 
Pat ró na Aszszony könyveket küldöt, 
mellyeket ki is osztotunk a tanu lóknak: 
Gram matikákat, Rudimentákat, Öreg 
és kis Catetchesiseket, Férfnak Leány
nak való Abécéket, soltárokat, szám
szerint negy ven két darab könyvet, 
ennek felete a Convertusok közül az 
olvasni tudóknak kinek új Testamen
tumot, Öreg catechesist imp ressumot 
s némelyiknek mindeniket ma ga vet 
és küldött a Patrona Aszszony melly 
jo tselekedetel me nyire terjesztete, 
és kivánta terjeszteni az igaz keresz
tyén tu dományt a mi Kegyes Patrona 

Asz szo nyunk könnyen megitélheti az, 
aki a ke gyes ségnek valami szikráját 
magában ta pasz tallya lenni.”
ÁrvaBethlenKata1759-benmeg

halt,areformátusiskolatovábbisor
sárólsemmitsemtudunk.
Iskolánk levéltárábana legrégebbi

anyakönyvaz1873–74-es tanévből
származik.Ekkormárnemfelekezeti,
hanemközségiiskola.A„Hévízköz
ségiiskolatankötelesfúésleány-né
pe létszámaés előrehaladásának
nyilvántartási jegyzőkönyve” szerint
összesen170gyerekfejeztebeatan-
éveta192tankötelesgyerekközül.A
tanévfolyamán10-enmeghaltak,9-en
elköltöztek,hármanpedignemvoltak
képesektanulni.Atanulókfelekezeti
megoszlása:unitárius30fiú,54leány;
református31fiú,42lány;rómaika
tolikus3fiú,6lány;görögkeleti7–7;
izraelita6–6;vagyisösszesen77fiú,
115lány.
Afiúkésalányokkülönosztályban

tanultak,77fúés115lányvoltbeirat
kozvahatévfolyamrakét tanítóhoz.
Az iskolázásért a szülőknek fzetni
kellet.Hahiányoztakagyerekekaz
iskolából, büntetést kellet fizetniük.
Az oktatást iskolaszék felügyelte,
minden tanévvégén(májusvégén–
júniuselején)nyilvánosvizsgavolt.A
tanulókaziskolaszéktagjaielőttvizs-
gáztak.Fennmaradtaz1875.május
30-án tett vizsga jegyzőkönyve: „A 
vizsga má jus 30-ik napján délelőtt 8 
órától 12 ó ráig ünnepélyes vasárnapi 
gyűlés előtt meg tartatván alulirtak je
lenlétében saját kü lönkezü aláirásunk 
erőssége alatt hite le sítjük, hogy mind 
ta nító Zoltán Miklós úr tanitói képes
sége és szorgalma, mind ta nitványai 
értelmes, pontos feleletei teljes el-
ismerésünk nyilvánítására méltók. 
Fokozta elismeré sünk örömét az V. és 
VI. osztáybeliek kitünő képessége az 
új mér tékek szerinti számításban és a 
négy fel sőbb osztálybeliek ketős, hár
mas össz hangzatű dalainak hallása. 
Kelt Hé ví zen az előbb irt napon Péterf 
Sándor is ko laszék elnöke, Lengyel 
Mihály, Kádár And rás, Fori János, 
Jancsó Márton, Ré vész János, Jancsó 
István bíró.”
Az1874–75-ös tanév jegyzőköny

vébőlmegtudjukamásik tanító,Fa
zekasZoltánnevét.Azőosztályának
vizsgájaszinténmájus30-ándélután
2és5közöttzajlott.Azőmunkájátis
elismerésselnyugtáztaabizottság.
Érdekes,hogyaszülőkmagukvá
lasztottákmegatanítót,mindkéttanító

különbözőéletkorúgyerekekettanított.
78 tanuló jártZoltánMiklóshoz,47
pedigFazekasZoltánhoz.A6elemi
osztályutánkövetkezetaz „ismétlő
osztály”,ahováazonbankevéstanuló
járt,mertanagyobbgyerekekmár
szolgáltakvalahol.
Az1879–80-astanévtőlkéttanítóés

egytanítónőoktatja,neveliagyerme
keket:ZoltánMiklós,TokosBálintés
CzekeMária.
Az 1887–88-as tanévben kissé

megváltozottazosztályokbeosztása.
Azelsőosztályosokvegyescsoportot
alkottak,fiúkéslányokegyütttanulhat
tak.AII–VI.osztályosokpedigkülön
fiú- és külön lányosztályt alkottak.
Ebbenatanévben51gyerekkezdte
megazelsőosztályt.Ilyennagylétszá
múosztályokmelletnemcsoda,hogy
hatalmasosztálytermeket terveztek
azúj iskolaépületbe,melyet 1885.
december30-ántelekkönyveztek.Az
iskolatulajdonábanvolt37hold976
ölbükkerdő,270ölkertabelsősé
gekben,789ölfaiskola,egyemeletes
háztízlakrésszel,udvarral.1899-ben
a község lemondott az iskoláról a
magyarállamjavára,ígyazkincstári
tulajdonbakerült.Az1919.március26-
ánkelttelekkönyvibejegyzésszerint
aziskolaarománállamtulajdonába
kerültmégatrianonidöntéselőtt.
Az1920–21-es tanévtőlaz iskola

neve:„Scoalaromanadestatcomuna
Hoghizi jud.TarnavaMare”.Ettőla
tanévtőlkülönromántannyelvűosztály
indult.Mivelaziskolásokkörülbelül10
százalékavolt román,ezazosztály
összevontkéntműködöt.A román
nyelvelsajátításanemcsakamagyar
gyerekeknekjelentetgondot,hanema
románanyanyelvűeknekis.Egy1953.
február27.-ijegyzőkönyvszerintaro-
mántanfelügyelőmegállapította,hogy

ahévízi román tanulóknem ismerik
megfelelőenanyanyelvüket.
Az1920-asévekbenarománnyelv

elsajátításavoltaziskolaegyikfontos
célkitűzése.1926-bankezdteazelső
osztálytafalulegidősebblakója,ama
95évesMáthéErzsinéni.Azővissza
emlékezésiszerintnehézvoltaromán
nyelvetmegtanulni,denekisikerült.
Tudbeszélni, írni, olvasni románul.
Szeretettelgondolmostisegykorita
nítójára,OláhFerencreésakétromán
tanítónőre:LuizaFlesaraésMaria
Dobrotera.OláhFerenccsakazelső
ésmásodikosztályttanította,afelsőbb
osztályokatrománoktanították.Ekkor
márkötelezőenhétosztálytkelletjárni.
Az1939–40-estanévbenmégmindig
OláhFerencvoltazegyetlenmagyar
tanítóahévíziiskolában.Atantestület
többi5tagjarománvolt.
Akétvilágháborúköztiidőszakban

Hévízen is jelentősszerephez jutott
a legionáriusmozgalom.Az iskola
iratárábanegyteljesmappavantele
amozgalommalkapcsolatos iratok
kal.Amagyar tanítót ésamagyar
tanulókat is kötelezték, hogy részt
vegyenekamozgalomban,minden
csütörtököngyakorlatokat tartottak.
Egy 1939. október 23-án keltezet
jegyzőkönyvszerintcsütörtökdélelőtt
136fú,116lányés6tanítóvetrészt
azOltpartján rendezetünnepélyes
gyakorlaton. Legionárius indulókat
énekelvemeneteltekés románnépi
játékokat játszottak.A jegyzőkönyv
írójamegjegyzi,hogyagyakorlatok
végzésenehézségbeütközött,mert
ajelenlévők90százalékakisebbségi
volt.120magyarés16románfú,100
magyarés16románlány,1magyarés
5romántanítóvetrésztagyakorlaton.

(Folytatása a 2. oldalon.)
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SzerkeSztők: HocHbauer gyula, 
dr. Kovács leHel istváN

AlApítottA éS SzerkeSztette (1906–1911):
dr. feKete eNdre éS Kiss Béla
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XX. évfolyaM 10. (643.) száM, 2014. oKtóber 16. – cSütörtök

szilveszter PirosKa

az o l t H é v í z i  i s K o l a t ö r t é N e t e

Az olthévízi szervezet oktatás kez
deteirőlnincsenekpontosadataink.
Valószínűlega reformációhatására
nyíltmegazelsőiskolaOlthévízen.A
XVI.századbanafalulakóiunitáriusok
lettek,ígyunitáriusiskolalehetetOlthé
vízelsőiskolája.Az1650-tőlfennma-
radtunitáriuskántortanítóknévsora
iseztbizonyítja.Sajnosazegyházi
jegyzőkönyveknagy részea tűzvé-
szek,háborúkáldozatalett,ígynem
tudjukhogyanzajlott itta felekezeti
oktatás.Istenfélő,áldozatosemberek
megmentettek a pusztulástól egy
értékeskéziratot,melybenazegykori
olthévízi református lelkészek leírták
azegyházközségtörténetét1725-től
1840-ig.AkéziratcímeIUBARSOLIS
IUSTITIAE,magyarulAzigazságfény
lőnapja.A90.oldalonolvashatjukMar
tonosiGyujtóJánosreformátuslelkész
feljegyzéseit1735-ből.Olthévízekkor
ÁrvaBethlenKatagrófnő tulajdona
volt, agrófnővolt a fő támogatója,
patrónájaareformátusgyülekezetnek.
Agrófnő1735-benreformátusiskolát
alapított, ahol a kornakmegfelelő
tantárgyakat tanítottak:grammatikát,
kátét,zsoltárokat.Valószínűlegkülön
osztálybantanultakafiúkésalányok,
mertafeljegyzésférfinakésleánynak
valóábécéketemlít.Agrófnő42darab
könyvetvásároltésosztatottszétata
nulókközöttegyolyankorban,amikor
akönyvnagyondrágavolt.Nemkény-
szerítetteagyermekeket iskolába,
nemvolttankötelezettség,hanematu
dományirántiérdeklődéstpróbáltafel
keltenikedvezéssel,ajándékozással
ésdícsérettel. Így írerrőlazakkori
reformátuslelkész:„Hogy a ritka Tu
domány nagyobb ne ve ke dést vehetne 
itt és jövendőre is gyökeret ver ne, a 
Méltóságos Patróna Aszszony a fa lusi 
gyerme keket tanulásra sok ked ve
zéssel ajándékotskákkal s ditséréssel 
é desgeti vala, akik magokat tanulásra 
ad tak, azoknaka maga a Méltóságos 
Pat ró na Aszszony könyveket küldöt, 
mellyeket ki is osztotunk a tanu lóknak: 
Gram matikákat, Rudimentákat, Öreg 
és kis Catetchesiseket, Férfnak Leány
nak való Abécéket, soltárokat, szám
szerint negy ven két darab könyvet, 
ennek felete a Convertusok közül az 
olvasni tudóknak kinek új Testamen
tumot, Öreg catechesist imp ressumot 
s némelyiknek mindeniket ma ga vet 
és küldött a Patrona Aszszony melly 
jo tselekedetel me nyire terjesztete, 
és kivánta terjeszteni az igaz keresz
tyén tu dományt a mi Kegyes Patrona 

Asz szo nyunk könnyen megitélheti az, 
aki a ke gyes ségnek valami szikráját 
magában ta pasz tallya lenni.”
ÁrvaBethlenKata1759-benmeg

halt,areformátusiskolatovábbisor
sárólsemmitsemtudunk.
Iskolánk levéltárábana legrégebbi

anyakönyvaz1873–74-es tanévből
származik.Ekkormárnemfelekezeti,
hanemközségiiskola.A„Hévízköz
ségiiskolatankötelesfúésleány-né
pe létszámaés előrehaladásának
nyilvántartási jegyzőkönyve” szerint
összesen170gyerekfejeztebeatan-
éveta192tankötelesgyerekközül.A
tanévfolyamán10-enmeghaltak,9-en
elköltöztek,hármanpedignemvoltak
képesektanulni.Atanulókfelekezeti
megoszlása:unitárius30fiú,54leány;
református31fiú,42lány;rómaika
tolikus3fiú,6lány;görögkeleti7–7;
izraelita6–6;vagyisösszesen77fiú,
115lány.
Afiúkésalányokkülönosztályban

tanultak,77fúés115lányvoltbeirat
kozvahatévfolyamrakét tanítóhoz.
Az iskolázásért a szülőknek fzetni
kellet.Hahiányoztakagyerekekaz
iskolából, büntetést kellet fizetniük.
Az oktatást iskolaszék felügyelte,
minden tanévvégén(májusvégén–
júniuselején)nyilvánosvizsgavolt.A
tanulókaziskolaszéktagjaielőttvizs-
gáztak.Fennmaradtaz1875.május
30-án tett vizsga jegyzőkönyve: „A 
vizsga má jus 30-ik napján délelőtt 8 
órától 12 ó ráig ünnepélyes vasárnapi 
gyűlés előtt meg tartatván alulirtak je
lenlétében saját kü lönkezü aláirásunk 
erőssége alatt hite le sítjük, hogy mind 
ta nító Zoltán Miklós úr tanitói képes
sége és szorgalma, mind ta nitványai 
értelmes, pontos feleletei teljes el-
ismerésünk nyilvánítására méltók. 
Fokozta elismeré sünk örömét az V. és 
VI. osztáybeliek kitünő képessége az 
új mér tékek szerinti számításban és a 
négy fel sőbb osztálybeliek ketős, hár
mas össz hangzatű dalainak hallása. 
Kelt Hé ví zen az előbb irt napon Péterf 
Sándor is ko laszék elnöke, Lengyel 
Mihály, Kádár And rás, Fori János, 
Jancsó Márton, Ré vész János, Jancsó 
István bíró.”
Az1874–75-ös tanév jegyzőköny

vébőlmegtudjukamásik tanító,Fa
zekasZoltánnevét.Azőosztályának
vizsgájaszinténmájus30-ándélután
2és5közöttzajlott.Azőmunkájátis
elismerésselnyugtáztaabizottság.
Érdekes,hogyaszülőkmagukvá
lasztottákmegatanítót,mindkéttanító

különbözőéletkorúgyerekekettanított.
78 tanuló jártZoltánMiklóshoz,47
pedigFazekasZoltánhoz.A6elemi
osztályutánkövetkezetaz „ismétlő
osztály”,ahováazonbankevéstanuló
járt,mertanagyobbgyerekekmár
szolgáltakvalahol.
Az1879–80-astanévtőlkéttanítóés

egytanítónőoktatja,neveliagyerme
keket:ZoltánMiklós,TokosBálintés
CzekeMária.
Az 1887–88-as tanévben kissé

megváltozottazosztályokbeosztása.
Azelsőosztályosokvegyescsoportot
alkottak,fiúkéslányokegyütttanulhat
tak.AII–VI.osztályosokpedigkülön
fiú- és külön lányosztályt alkottak.
Ebbenatanévben51gyerekkezdte
megazelsőosztályt.Ilyennagylétszá
múosztályokmelletnemcsoda,hogy
hatalmasosztálytermeket terveztek
azúj iskolaépületbe,melyet 1885.
december30-ántelekkönyveztek.Az
iskolatulajdonábanvolt37hold976
ölbükkerdő,270ölkertabelsősé
gekben,789ölfaiskola,egyemeletes
háztízlakrésszel,udvarral.1899-ben
a község lemondott az iskoláról a
magyarállamjavára,ígyazkincstári
tulajdonbakerült.Az1919.március26-
ánkelttelekkönyvibejegyzésszerint
aziskolaarománállamtulajdonába
kerültmégatrianonidöntéselőtt.
Az1920–21-es tanévtőlaz iskola

neve:„Scoalaromanadestatcomuna
Hoghizi jud.TarnavaMare”.Ettőla
tanévtőlkülönromántannyelvűosztály
indult.Mivelaziskolásokkörülbelül10
százalékavolt román,ezazosztály
összevontkéntműködöt.A román
nyelvelsajátításanemcsakamagyar
gyerekeknekjelentetgondot,hanema
románanyanyelvűeknekis.Egy1953.
február27.-ijegyzőkönyvszerintaro-
mántanfelügyelőmegállapította,hogy

ahévízi román tanulóknem ismerik
megfelelőenanyanyelvüket.
Az1920-asévekbenarománnyelv

elsajátításavoltaziskolaegyikfontos
célkitűzése.1926-bankezdteazelső
osztálytafalulegidősebblakója,ama
95évesMáthéErzsinéni.Azővissza
emlékezésiszerintnehézvoltaromán
nyelvetmegtanulni,denekisikerült.
Tudbeszélni, írni, olvasni románul.
Szeretettelgondolmostisegykorita
nítójára,OláhFerencreésakétromán
tanítónőre:LuizaFlesaraésMaria
Dobrotera.OláhFerenccsakazelső
ésmásodikosztályttanította,afelsőbb
osztályokatrománoktanították.Ekkor
márkötelezőenhétosztálytkelletjárni.
Az1939–40-estanévbenmégmindig
OláhFerencvoltazegyetlenmagyar
tanítóahévíziiskolában.Atantestület
többi5tagjarománvolt.
Akétvilágháborúköztiidőszakban

Hévízen is jelentősszerephez jutott
a legionáriusmozgalom.Az iskola
iratárábanegyteljesmappavantele
amozgalommalkapcsolatos iratok
kal.Amagyar tanítót ésamagyar
tanulókat is kötelezték, hogy részt
vegyenekamozgalomban,minden
csütörtököngyakorlatokat tartottak.
Egy 1939. október 23-án keltezet
jegyzőkönyvszerintcsütörtökdélelőtt
136fú,116lányés6tanítóvetrészt
azOltpartján rendezetünnepélyes
gyakorlaton. Legionárius indulókat
énekelvemeneteltekés románnépi
játékokat játszottak.A jegyzőkönyv
írójamegjegyzi,hogyagyakorlatok
végzésenehézségbeütközött,mert
ajelenlévők90százalékakisebbségi
volt.120magyarés16románfú,100
magyarés16románlány,1magyarés
5romántanítóvetrésztagyakorlaton.

(Folytatása a 2. oldalon.)
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2. oldal H é t f a l u XX. évf. 10. szám

SzilveSzter PirOSka

az O l t H é v í z i  i S k O l a t ö r t é N e t e
(Folytatás az 1. oldalról.)
A csapat vezetője Pompilia Bolinti-

neanu cen turio volt. A magyar tanító 
nem töltött be semmilyen tisztséget a 
mozgalomban.

A második világháború után újra 
magyar tan nyelvű lett a hévízi iskola, 
a tantestület nagy része Háromszékről 
származott. 1948-ban a zabolai szár-
mazású Török Pál volt az igazgató, ő 
pedig szülőhe lyéről to bor zott tanítókat 
az iskolába. Ekkor került Ko vásznáról 
Hévízre Nagy Károly is.

1948-ban a román állam Árva Beth-
len Ka ta egy kori udvarházát, a Haller 
kastélyt is államosította. Itt iskolát és 
bentlakást ren deztek be. A bentlakás 
az 1948–49-es tan évtől az 1957–58-
as tanévig működöt, és a környékbeli 
magyar gyerekeknek biz to sította az 
iskolába járást, szállást, ellá tást. Egy 
1951. április 17-én keletkezet jegy-
zőkönyv részletesen leírja az iskola és 
a bentlakás állapotát. Ekkor már Kónya 
Ká roly volt az igazgató tanító: „Az iskola 
két helyiségben műkö dik, megfelelő 
mel lék épületekkel. Az épületek külső 
és bel ső tisztasága megfelelő, kivéve, 
hogy az osz  tályokban a falak nincsenek 
kel lő kép pen tisztán és épen megőrizve, 
melyeket jö vőben szükséges szem 
előtt tartani. I gye kezzenek nagyobb 
tisztaságot tarta ni a hálókban is, főleg a 
padlózat gyakori tiszt ításán keresztül. A 
mosdót szintén rend ben és tisztán kell 
tartani. A kony há ban levő edénytartó 
szekrénynek sürgősen ajt ót csináltas-
sanak, ez egészségügyi szem  pontból 
is fontos. Az ebédlőben a ta nulókat úgy 
kell elhelyezni, hogy az asz tal nál ké-
nyelmesen üljenek. A tanulók ál ta lában 
rendesen, tisztán járnak, mely ből lát szik, 
hogy a tantestület gondoskodik a ta nulók 
egészségvédelméről. Gon dos kod nak 
arról is, hogy a gyengébb fizikumú ta nulók 
jól legyenek táplálva. Az igaz ga tó ság 
gondoskodjon, hogy a napi ta nu lón kénti 
4,80 lej egészség és tisztaságra kiu talt 
pénzből cipőkrémet és fogkefét biz tosítson 
a tanulóknak. Na ponta el le n ő rizni kell, 
hogy a tanulók megtisztítják-e ci pőjüket. 
Ajánlatos, hogy az asztalnál a fel szolgálást 
ma guk a tanulók végezzék, u gyanakkor 
a bent étkező tanító elvtársak ü gyeljenek 
fel arra, hogy a tanulók hogyan ét keznek. 
Az internátusi élet legyen ne ve lő hatású a 
tanulók életére azáltal, hogy ál landóan a 
ta nulók között léve rá szok tat juk a tanulókat 
a fegyelmezet, rendes él etre.”

A kommunizmus kezdeti kisebbség-
párti idő  szaka után újra megerősödött a 
na cio na lista retorika. 1953. január 19-én 
még magyarul íródhatott a jegyző könyv, 
február 27-én már románul. A tantes-
tületbe is i gye keztek román tanítókat, 
tanárokat ki ne vezni. A tanügyi osztály 
1958-ban meg szün tette a bentlakást, 
és követelte, hogy a hévíziek adják át az 
alsórákosi iskolának az internátus leltári 
javait. Alsórákoson a kar tak létrehozni 
egy bentlakást, hogy így meg  oldják a 
mátéfalvi román gyermekek fel ső tago-
zatos beiskolázását. A hévíziek i gazolták, 
hogy a leltári ja vak saját erő for rás ból 
származtak, ezért nem adták át ő ket. Az 
alsórákosi bentlakás nem alakult meg, de 

a hévízit sem engedték tovább mű ködni. 
A szülők fizetek végül egy sze mé lyi, 
aki a szomszédos telepü lésekről, fő leg 
Datkról származó diákok ellátásáról 
gon doskodott. Később Datkon román 
nyel vű iskola alakult, ahová a helyi ma-
gyar gye rekeket is beisko lázták. 1976-
ra fel é pült Olthévízen a cementgyár. 
A mun ká sok részére tömbházakat 
építetek, új, szoc reál stílusú iskola is 
épült. Nagyon sok románt telepítet tek 
be az ország kü lön böző részeiről, ezért 
Hévízen a la kos ság etnikai összetétele 
jelentősen meg vál tozott. 1976-ban elin-
dították a román fel ső tagozatot a datki 
gyerekek hévízi be iskolázásával. Az 
iskola magyar és ro mán tagozatos lett, 
a két tagozat osz tá lya it ve gyesen osz-
tották szét három kü lön böző épületben.

Az 1982–83-as tanévtől létrehozták 
a lí ceum I. fokozatát, líceumi osztályok 
1991-ig voltak Hévízen. 1989-ben meg-
szün tették a líceumi magyar osztályo-
kat, így az utolsó két évben a magyar 
diákok is ro mán tagozaton tanultak.

Az 1990–91-es tanévtől, az akkori 
ma gyar tantestü letnek köszönhetően, 
külön é pületekben működ het a magyar 
tagozat ma gyar aligazgató felügyelete 
alatt. Az I–IV. osztályosok a falu egykori 
is ko lá já ban tanulhatnak, az V–VIII. osz-
tályosok a Haller kas télyban, melyet az 
ön kor mány zat megvásárolt erre a célra 
az ö rö kö söktől. Ameddig magyar felső 
tagozat lé tezik Olthévízen, addig Árva 
Bethlen Ka ta egykori udvarháza a ma-
gyar kultúrát szol gálhatja. A hévízi ma-
gyarságnak er köl csi kötelessége, hogy 
megőrizve é pí tett és szellemi örökségét 
a jelenben mun kálkod va a jövőnek 
építkezzen még ak kor is, ha a tények, 
a számok nem jó solnak egy derűs jö-
vőt. Az iskola ma gyar tagozata állandó 
létszámhiánnyal küzd. A ke vés viszont 
nem jelent ér ték te len séget. Használjuk 
ki az alacsony lét szám előnyeit, ismerjük 
meg jobban a gye rekeket, törődjünk 
velük többet, a tö meg oktatás helyet 
legyen minőségi ok ta tás iskolánkban, 
mert minden lehetőség a dott erre! Bi-
zakodva tekintsünk a jövőbe, a kárcsak 
Árva Bethlen Kata, aki 1734-ben ezt a 
bibliai igét vésete fel az egyik úr asztali 
tá nyérra: „A kitsin ezerre sza po rodik és 
a kevés erőss nemzteségre”. Ézsaiás 
60,22.

Dr. BeNcze MiHály

Hétfalu éS a tuDOr vlaDiMireScu-féle 
MOzgalOM

A tanács egyes tagjai, Grigore Brân-
co ve anu, Grigore Ghica és Barbu Văcă-
rescu 1821 január 18 / 30-án Olténiába 
küldik Tu dor Vladimirescut, ahol ez öt 
nap múlva ki kiáltja a Pádesi Proklamáci-
ót (”Proc la ma ţia de la Padeş”) és 10.000 
fős, főleg pa rasztokból álló seregével 
megindul Bu ka rest felé. Ezáltal ürügyet 
szolgáltatott a bukaresti kormányzó-
tanácsnak, hogy kér je a Portától a 
fanarióta uralkodók vissza vonását az 
országból. Ugyanebben az időben 
Ipszilánti Sándor az Orosz or szág ban 
toborzott seregével bevonul Mold va 
területére és február 22-én fel szó lít ja a 
balkáni népeket az Oszmán Bi ro da lom 
elleni lázadásra. Március 21-én Tu dor 
Bukarestbe ér majd április 8-án ta lál ko zik 
Ipszilánti Sándorral és megosztják egy-
más közt a működési területüket. Tu dor 
felháborodását fejezi ki, hogy Ipszilánti 
nem az orosz seregek támogatásával 
jött, mint ahogy ezt megígérte, továbbá 
kéri Ip szilántitól, hogy vonuljon a Duná-
tól délre és ne csináljon Havasalföldből 
had mű ve le ti területet. A török csapatok 
bevonulása kö vetkeztében Tudor feladja 
a fővárost és Ol ténia felé vonul vissza 
de Ipszilánti em be rei tőrbe csalják és 
megölik, hisz május 27-én a Heteria 
árulónak nyilvánította Tu dort. A törö-
kök ezután 1821-ben, Dră gă şa ni-nál, 
legyőzik Ipszilánti seregét és ki foszt ják 
Havasalföldet, véget vetve a Tudor Vla-
dimirescu által vezetett mozgalomnak. 
Tu dor Vladimirescu mozgalmának 
kö vet kez tében az Oszmán Birodalom 
meg szűn teti a fanarióta rendszert és a 
hazai bo járok sorából nevezi ki az ural-
kodókat. Az első hazai uralkodók Ioniţă 
Sandu Stur za (1822-1828) Moldvában 
és Grigore Di mit rie Ghica (1822-1828) 
Havasalföldön. Jó kai Mór a Jordáki feje 
elbeszélésben a Tu dor Vladimirescu- 
felkelés egy epizódját ele veníti fel.

A Tudor Vladimirescu-féle felkelés le-
ve ré se után, a megtorlások elől sokan 
Er dély be menekültek, főként a Bar-
caságra. Franz Dorsner, az Uzonban 
állomásozó II.-ik szekély hadosztály 
ezredese, pa ran csot kapott a Tudor 
Vladimirescu-féle moz galom erdélyi 
átterjedése esetén a rög töni beavatko-
zásra. Ő kérte a brassói ma gisztrátus, 

valamint Hosszúfalu és Tat rang előljáró-
inak segítségét, hogy a hegyi át járóknál 
a védelmet erősítsék meg, és jel ző tűzek 
működjenek, egészen Bács fa luig, bár-
milyen tömeges nemhivatalos át kelés 
esetén. Sajnos ez az elő vi gyá za tos ság 
sokat nem ért, mert a menekültek tit kos 
hegyi ősvényeken hétfalusi „i de gen ve-
zetők” segítségével folyamatosan ér kez-
tek. Leibinger vezérőrnagy 1821. június 
19-én Brassó vezetőségének értesíté-
sére ad ta azt, hogy csapata egy része 
titkoban el foglalta a hegyi átkelőket, és 
rögtöni go lyó általi halálra itél minden 
hétfalusi „i de gen vezetőt”. Ugyanazon 
a napon a bras sói Tartler városatya 
aláírásával ki kellet hír detni Brassóban, 
Hétfaluban, Zăr neş ten, Tohanban és 
Barcaság minden he lyi ségében azt, 
hogy tilos befogadni me ne külteket. Egy 
1821 június-júliusi fel mé rés szerint, a 
Barcaságra 1934 havasalföldi me nekült 
érkezett, 629 Bácsfaluba, 743 Tür kösbe, 
209 Csernátfaluba, és 353 Hosszúfalu-
ba, köztük voltak parasztok, ke reskedők, 
szolgák, bojárok, minden tár sa dalmi 
kategória. 1821. november 24.-én von 
Seulen kapitány Hosszúfaluban ki je-
lenti, hogy a menekültek 8 nap alatt el 
kell hagyják a Barcaságot. A nehéz télre 
hi vatkozva, a menekültek még haladé-
kot kap tak. A rá következő időszakban 
ke ve sen tértek vissza Havasalföldre, 
nagy ré szük itt maradt, növelve ezzel a 
barcasági ro mán lakosok számát. Most 
közöljuk a zon hétfalusi magyar-csángók 
nevét, akik me nekülteket fogadtak be, 
és zárójelben a menekült családnevét 
is. Bácsfaluban: Göd ri András (Nicolae 
Ivan, George Mo li end ru), Gödri István 
(George), Lukács Já nos (Nedel), Jakab 
István (Bolibas), Antal Be reczki Márton 
(Musca, Vatafu), Laczkó Ist ván (Ta-
nasi), Borcsa Mihály (Spirati), Lő rincz 
István (Cuterida), Tóthpál János (Phos-
telniche), Tóthpál János (Ma no la che), 
Tóthpál István (Panaid), Simon Já nos né 
(Costa Coca), Koszta György (Ivan), 
Burg István (Niculai), Reutz János (pr. 
Lespazan), Reutz Tamás (George Bu-
nescu), Gócza János (Antimir Dumitru), 
Jó nás Mihály (Scarlat), Bartos István 
(IonScarlat), Gödri Póki András (Pos-
telnicu Io nita), Köpe András (George 
Piscupescu), Hu szár András (Iamandie 
Copcie), Giró Szász Mihály (Tonita), Is-
tók János (Andrei Tar cov és Pocovniciu 
Gligor), Köpe János (Ge orge Dona és 
Manolache Cosol), Ja kab Andor János 
(Costa Grecu), Sipos Já nos (Costa 
Grecu), Bálint György (Pascu Velicu). 
Türkösben: János István (Mihai Tra-
manzi), Rákóczi György (Uta Gri gore), 
Jónás György (George Mic tof so), Szász 
Györgyné (Vladica Iavrandie), Gyer kó 
András (Costa Matei), Borcsa Ist ván (Mi-
hai Stoica és Neculai Zugravu), Szász 
András (Hagi Vasile és Stana Gav ri la), 
Köpe István (George Gisvenojiu), Má té 
János (Strioa Dumitru és Gh. Tanase, 
Tu dor Ilie), Antal Mihályné (Anghel 
Mar ga rit), Szász József (Postelnicu Tu-
do rache), Nagy Márton István (Chivu 
An to fi ro gu), ...

(Folytatása a 4. oldalon.)
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Kovács leHel istváN

B á l i N t  f e r e N c  M é l t a t á s a

Hosszú beszélgetések a kocsiban 
Vá sár helyig és vissza, borozás Kolozs-
váron az informatika versenyek után, az 
első infó ó ra az Áprily Lajos Líceumban, 
fo lya mat áb rák rajzolása egy halványan 
kék kockás fü zetbe, az első személyi 
számítógéppel va ló kísérletezgetések, 
tévé interjúk, és meg annyi más – sok 
minden jut hirtelen e szembe, ha Bálint 
Ferencre gondolok.

Tehát nem lesz meglepő, ha mél ta tá
som, bár adatokra támaszkodik, inkább 
szub jektív lesz.

1951. április 23án született Csík sze
re dá ban, s a ma Márton Áron erdélyi 
püspök ne vét viselő középiskolában 
végezte ta nul mányait. 1976ban fejezte 
be az akkor még Traian Vuia nevét viselő 
temesvári e gye tem számítógép mérnöki 
szakát, s ott, Te mesváron ismerkedett 
meg a szín ját szás sal, s szerette meg 
egy életre.

Egyetem utáni évei Négyfaluhoz kö töt
ték, hisz ő indította be az Electroprecizia 
ü zem számítógép központját, s négy 
évig mű ködtette is, mielőtt 1980ban 
átkerült a brassói Tehergépkocsi gyár-
ba, ahol Felix szá mítógépeken leste, 
vajon mikor gyullad ki a memória zöld 
lámpácskája.

1980. február 16án kötött házasságot 
Szá va Enikővel, 1981. április 5én született 
mű vészettörténész lányuk, Ágnes, 1982. 
no vember 24én pedig programozó fiúk, 
Á kos.

Mindig is tanítani szeretett volna, de 
erre le hetősége csak 1990től lett, amikor 
is az újra beindult brassói magyar kö
zép is ko la, az Áprily Lajos Líceum in for
ma ti ka ta nára lett. És ekkor találkoztunk 
először. Em lékszem az infóórákra, a 
piros mű a nyag borítós kockás informatika 
füzetemre, a mely még ma is megvan, az 
együtt tanult al goritmusokra, s arra, hogy 
ezek az órák in dítottak el informatikusi, 
majd egyetemi ok tatói pályámon. Ma 
is ugyanott tanít, sok versenyre jártunk 
együtt azóta is, s so kan léptek az infor-
matika egyetem lép cső jére kezemun-
kája nyomán.

1990. március 15én indult, és jövőre 
lesz 25 éves a Brassai Magyar Adás. 
Szín játszó múltja miatt kérték fel Bá-

lint Fe rencet a tévé beindítására, s a 
németek fel szerelése segítségével a 
Brassóban é lő kisebbségeknek végre 
saját műsoruk le hetett először az STV-
BV, majd az RTT csa tornáján, s a bejárt 
út még hosszabb a Mix TV, és a TVS-en 
keresztül. A mai na pig összesen 1490 
adás. Nem semmi!

Nem semmi célkitűzései miatt: Brassó 
kör nyéke egyházi és világi eseménye-
inek be  mutatása a magyarság perisz-
kópján ke  resztül. Helytállásra buzdítani. 
Meg is me  résre bírni a múltat s a jelent. 
Hétfalu és a Barcaság magyar népszo-
kásai, ma gyar értékei – hogy ne kallódjon 
el sem mi!

Nem semmi, mert egy egészen egye-
di mű ködésű tévé: a középiskolás diá-
kokra é pül, keveredik a színjátszó körrel, 
itt, e zek ben a tégelyekben formálódnak 
a szak emberek, majd fejlődnek tovább 
és e melkednek magasabb, profi szfé-
rákba: Lő rincz Lóránt, Elekes Róbert, 
Nagy Lász ló, Kovács Attila, Gödri Oláh 
Ildikó, s még sorolhatnám azon neves 
tévésze mé lyiségek listáját, akik Bálint 
Ferenc ke ze alatt formálódtak.

S a tévé nemcsak a dokumentumokról 
szól. Művészfilmek, rövid filmek. A Me
tha morphozis, A hallgatózás, az ÉNek 
cí mű filmjeit hazai és nemzetközi fesz ti
vá lon díjazták. Különösen a Metha mor
pho zist, amely Mikó András gondolatára 
é pült, s nagy sikereket ért el.

Igen, színjátszás. A harmadik te vé
keny ség kör, amelyben nagyot alkotott 
Bálint Fe renc. A temesvári szerelem 
nem múlt el, Brassóba kerülve az egye-
temistákkal a la pította meg a Karima 
színjátszó cso por tot, majd a Redutba 
került, ahol a Ha rag György csoport 
alapjait tette le. 1991ben pedig az Áp-
rilyben hozta létre a Gri maszt. 

A Grimasszal minden évadban szép 
si ke reket ért el. Műsorukon szerepelt: 
Ka rinthy Frigyes Az emberke tragédiája, 
Gar cia Lorca Vérnász, Madách Imre 
Az em ber tragédiája (a Londoni szín 
és a Fa lanszter), Mrozek A nyílt tenger, 
Sa mu el Becket Katasztrófa, Golding 
A le gyek ura (Egy meg egy meg...), 
Örkény Ist ván Egypercesei (Magunk 
meg va ló sí tá sának néhány változata), 

Kőműves Ke le menné és Mesterul Man-
ole, s számos ver seszenés előadás. Az 
Országos Diák szín játszó Fesztiválon 
(ODIF) minden év ben dobogós helyen 
végeztek, többször el ső díjjal. Számos 
nemzetközi fesz ti vá lon is sikerrel szere-
peltek: Lengyelország, Ma gyarország, 
Bukarest.

Eddig több mint 10 tanítványa végezte 
el igen nagy sikerrel a színi egyetemet. A 
si kernek ára is van: heti két alkalommal 
pró bálnak több mint három órát.

Időnként a Fintor is működik, a kis is
ko lá sok számára. Itt Grimm legszebb 
meséit vi szik színre.

Bálint Ferenc áldásos tevékenységére 
so kan felfigyeltek és sokan értékelték:

Színjátszó tevékenységéért 1992ben 
el sőként kapott az országban Szent
györ gyi Istvándíjat az EMKEtől.

Tanári tevékenysége elismeréséül, 
a Ro má niai Magyar Pedagógus Szö-
vetség fen nál lásának 10. évfordulóján 
Ezüst Gyopárdíj jal tüntették ki 2001
ben.

Tévés munkája elismerése jeléül 
2003ban MIX Mediadíjjal tüntettek ki.

Fotó: Magdó István

2005ben elsőként vehette át a 
Brassaidí jat a Széchenyibálon.

2008ban az RMDSZ Ezüstfenyő 
díját nyer te el.

2009ben Weszely Károlydíjjal tüntették 
ki.

2011ben pedig Brassó város dísz pol
gá rává választották.

Igen, örülök, hogy ebből a mun kás sá
gá ból én is kaphattam egy szeletet, igaz, 
csak informatikusként, mert a többivel 
va la hogy elkerült a sors. Bár szívesen 
dol goz tam volna keze alatt a tévénél, 
vagy sze repeltem volna valamelyik 
darabjában, már nem lehettem itthon, 
akkor már Ko lozs váron koptattam az 
egyetem padját, hogy végigmehessek 
azon az úton, a me lyen az első informa-
tika órái elindítottak.

*
A Barcaság művelődési, művészeti 

éle té ben kifejtett kimagasló te vé keny
sé gé ért, önkéntes önzetlen munkájáért, 
kérem Bá lint Ferencet, fogadja szere-
tettel a Zaj zo ni Rab Istvándíjat! Isten 
áldása kísérje mun kásságát továbbra  
is!

jóNás aNdrás

a Hét csáNgó falu Közigazgatási, 
tulajdoNjogi, gazdasági jelei

E jeleket, melyek a marhabélyegzők-
ből a lakultak ki, Szekeres Attila István 
sep si szent györgyi heraldikustól kaptam, 
aki szí vélyesen közölte a kiadvány címét 
is a hol megtalálhatók: Albert Arz von 
Stra us sen burg: Beitrage sur sieben
bürghi schen Wappenkunde, Buhlau 

Verlag, Köln – Wien, 1981, 220221. old.
Ezúttal is köszönöm szívességét!

*
Megjegyzés: ilyen jelek jelen vannak 

több Brassó vidéki települések mostani 
cí merében is (Bunesti, Botfalu, Szász
her mány, Vidombák stb.).

bácsFalu türkös

csernátFalu HosszúFalu

tatrang zajzon Pürkerec
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JóNáS aNdráS

BácSfaluSi rOMáNOk HarSOváN
dr. BeNcze MiHály

Hétfalu éS a tudOr vladiMireScu-féle 
MOzgalOM

(Folytatás a 2. oldalról.)
..., Szász Györgyné (Gh. Tanase 

és Cons  tantin Tanase), Borcsa Veres 
István (Gri gore Cojocaru és Gavrila), 
Marosi Ist ván né (Mihaila Podaru), 
Mezei János (Ge or ge Stiru), Mezei 
Jánosné (Iancu Roman és Maiorul 
Neculai), Tóthpál István (Lo go fa tu 
Manolache és Petre Bacanu), Marosi 
György (George Gheorghiu), Jakab 
Már ton (Dumitru Anastasiu és Tana
se Anas ta siu), Sipos Jánosné (Boier 
Ploiesteanu és Neculau Ploiestea
nu), Szász Giró Ist ván né (Stancu), 
Német János (Moisil Voi cu és Tanase 
Stancu), László Józsefné (Pa naiotu 
Culcerul), Szent János (E na che), 
Papp György János (George Bo ga si
eru). Csernátfalu: Papp Sámuel (Tudor 
Cons tantin és Barbu Petcu), Dávid Já
nos (Vis tieru Constantin), Antal János 
(Partinia Pop). Hosszúfaluban csak a 
menekültek ne ve ismert, a befogadó 
családoké nem. Ide rengeteg bojár, 
kereskedő, pap, apáca, és udvari 
méltóság érkezett. A többi me ne kültet 
az itteni románmokány lakoság fo
gadta be. 

Az 1826 szeptemberében kötött 
orosztö rök Akkermani Konvenció 
garantálja a ro mán fejedelemségek 
számára a saját u ralkodójuk megvá
lasztását az or szág gyű lés által és az 
orosz cár és a török szul tán jóváha
gyásával, továbbá a Porta irá nti adó 
két évre való felfüggesztését és a 
szabad kereskedelmet azzal a ki kö
tés sel, hogy biztosítani kell az Oszmán 
Bi ro dalom búzával való ellátását. 
Továbbá elő írták a fejedelemségek 

ad mi niszt rá ci ó jának újraszervezését 
és a közös, orosztö rök protektorátust 
felettük. 1828ban ki bon takozott egy 
újabb orosztörök háború, a mi végül 
az 1829es drinápolyi békével ér véget, 
és ezzel lezárult a három év szá za dos 
oszmán uralom, a szultán elismerte 
a fejedelemségek adminisztratív au
to nó mi áját és visszacsatolta ezekhez 
Turnu, Giur giu és Brăila várakat. Elő
írták az u ral kodók életfogytiglan való 
választását és az orosz megszállás 
fenntartását a há bo rús kártérítések 
kifizetéséig. Ezáltal a tö rök-orosz pro
tektorátust csak orosz pro tek torátus 
váltotta fel, és az orosz meg szál lás 
radikális változásokat hozott a fe je
delemségek politikai életében. Mind
két fe jedelemségben bevezettek egy 
„Re gu la mentul Organic”nak nevezett 
alap tör vényt, aminek alkotmány jellege 
volt, és a mely előírta a fejedelemségek 
hatékony kor mányzásának a kere
tét. Oroszország ér deke volt a rend 
fenntartása a fe je de lem sé gekben. 
Az új rendszerben a hatalom a nagy 
bojárok kezében öszpontosult, ami 
a jobbágyok folyamatos és intenzív 
ki zsák mányolásával járt, de a politi
kai gon dol kodásban már megjelenik 
szor vá nyosan a hatalom megoszlása 
az ál lam ban, az egységes adó beveze
tése, stb. E kor szaknak egy másik nagy 
előnye a fe je delemségek politikai és 
kulturális elit jé nek a nyugati civilizáció és 
kultúra e red mé nyeivel való megismer
kedése volt. A nyu gati befolyások közül 
a leg ha té ko nyabb a francia volt, sehol 
Európában nem lé vén ilyen hosszas és 
ilyen intenzív ha tása.

Érdekes élményben volt részem 
2011. szep tember 1011én, mikor 
is a hârşovai Mînd ra Nicolae ortodox 
pap meghívására a négyfalusi pol
gármester vezetésével egy ki sebb 
küldöttséggel ellátogattunk a Duna
par ti városkába.

E meghívás előzménye, hogy 
Mîndra pap (azóta, fiatalon elhunyt) 
az ottani te me tőben„felfedezte” egy 
pár bácsfalusi szü letésű román sírját. 
Becsületére legyen mond va szépen 
megtakarították és rendbe hoz ták e 
sírokat, aztán felvette a kap cso la tot a 
négyfalusi polgármesteri hívatallal. A 
meghívás célja egy közös megemlé
kező ce remoniát tartani a temetőben 
és az innen el származott mokányok 
hârşovai te vé keny ségeiről közösen 
elbeszélgetni és e set leg megszakadt 
rokonsági szálakat fel ku tatni.

Az érdekesség viszont abban 
állott amit a sírkövek feliratainál  
láttam:

Eremia C. Oancia născut la 1857 
în co mu na Bacsfalu – Transilvania

Matei R. Pappuc născut în co
muna Ba ci falu – Transilvania la 14 
august 1868

Dumitru Poenaru născut în co
muna Bas falu Austria (în 1843) 
(kiemelések tőlem)

A díszes síremlékekről ítélve, 
szemmel lát hatóan ezek az em
berek a va gyo no sabb réteghez 
tartoztak. A másik ér de kes ség az, 
hogy a város egy központi ré szét 
még a mai napon is varoşnak ne
vezik. Megemlíteném azt is, hogy az 
ál taluk emelt ortodox templom (ma 
már nem létezik csak képen) is a 
szü lő fa lu ju ké ra emlékeztetett.

Szerintem az a tény, hogy ezek az 
em be rek a sírjukra szülőfalujuk ne
vét ma gya rul (esetenként hibásan is) 
vésették az érdekességen túl mást 
is jelent(het), a varoş elnevezés is 
hasonlóképpen. Nincs szándékom
ban különösebb kö vet kez tetéseket 
levonni, de lehet gon dol kod ni a 
tényekről és indíttatásukról. Béke 
po ra ikra!


