
sal folytonos összeköttetésben az országot izgatásokkal behálózzák, keserűséget, sőt gyűlölt-
séget szórva mindenütt. . . a közcsendet, biztosságot veszélyeztetik..." Higgadt megfontolás 
nélkül „a törvényhozás célszerűen nem működhetik" - mondotta. Érezte azonban a helyzet 
fonákságát, ezért bejelentette, hamarosan a kormány törvényjavaslatot terjeszt be, hogy „az 
egyesületi jog szabatosan a törvény által szabályoztassék". 

Csiky persze nem fogadta el a belügyminiszteri választ, 1868. június 16-án határozati javas-
latot terjesztett elő, melynek indoklása oly hosszasra sikeredett, hogy ezzel kiváltotta Gajzágó 
Salamon elnök közbeszólását. Csiky, mint a „törvényes szabadságnak veterán napszámosa" -
ezek az ő szavai - , az „1848/49-ik évi nemzeti szabadságháború időszakát" idézte, amikor 
„számtalan különféle alapszabályok mellett létrejött társulatok" hatósági jóváhagyás nélkül 
szabadon működhettek, hiszen „a szabad nép önmaga kormányozza magát". Mivel indokolja 
a miniszter - tette fel a kérdést, hogy „országunkban jelenleg rendes és nyugodt viszonyok 
nem léteznek?" A demokrata körök „egyebet nem tettek, mint az 1848. üdvárasztó törvények-
nek a törvényhozás békés útján leendő visszaállítását szorgalmazzák..." - mondotta. Csiky 
határozottan leszögezte, a „nyers erő általi pressio gyakorlatának vádját" a demokrata körök 
tagjaira fogni „félrevezetés és demoralizálás". Mindenki előtt „köztudomású dolog az, mi-
ként a hatalom polcán ülő kormánynak subventionált számos lapszerkesztői - és éppen nem 
a demokrata köröknek, mint ilyennek nem is létező újságjai - azok, melyek a népet félrevezet-
ve demoralizálják..." 

S ehhez joggal teheti hozzá a kései utókor történésze, „Prudentia uti est necesse" (Bölcsnek 
kell lenni!), de ez olykor nehéz. 

Dr. Sebes tény Sándor 

A gyimesközéploki iskola alapítása, 
története (1825-1948) 
A gy imes lok i te lepülések kialakulása 

Gyimeslokon, a ma Gyimesvölgyének nevezett területen 1701-1702-től beszélhetünk biz-
tonsággal kevés számú megtelepedett lakosról. A kis létszámú lakosság java részét az 1700-as 
években a Moldvából bevándorolt csángó-magyarok alkották. Kiket hívtak a csíki székelyek 
csángóknak a XVIII. század második felében és a XIX. század elején? A moldvai származású, 
római katolikus vallású és magyar anyanyelvű embereket. Gyimeslokon az Albert, Baliga, 
Bartos, Bilibók, Bodor, Dávid, Fábián, Fekete, Fikó, Főcze, Galaczi, Jánó, Kozsokár, Mihók, 
Nagy-Balánka, Szentes, Sztráti (Sztrátyi), Tanászi, Tankó nevű családok biztosan vagy nagy 
valószínűséggel ilyen eredetűek. Számításba jöhetnek még, legalább részben az Antalok, a 
Petruczok, a Petrások, valamint a Simon-Simó nevű családok is, továbbá az Ambrusok, illetve 
a Pálok egyik-egyik ága. (És még mások is!)1 

Zöld Péter plébánosnak az általam megtalált, eredetileg latin nyelven írt levelében, ame-
lyet Csíkszentmiklóson 1772. május 11-én Carato ezredesnek címzett, ez áll: „Mostantól szá-
mítva több mint harminc esztendeje annak, hogy a Csíkszentmiklósi Egyházközség Minyite 
havasának nevezett helyét, amelyet Hegyeshavasnak is hívnak, a Lonkán lakó magyaroknak, 
akiket (még) csángóknak is mondanak, évi 12 magyar forintért bérbe adta... Erre vonatkozó-
an létezik még a néhai Nagyméltóságú L(iber) B(áró) Sztojka (Zsigmond) püspök úr engedé-
lye is... " 2 Ugyancsak Zöld Péter plébánostól származóak az alábbi, 1780-ban írt sorok: (Mold-
vában) „egyéb székelyekkel együtt csángó-magyaroknak hivattatnak. Sokan a Felcsíkszékhez 
tartozandó havasokon laknak, s holott nem szánthatnak, kukoricával s marhatartásból élnek. 

1 Csíkszeredai levéltár (CsLt) 47/647/1/1745. , 1748., 1751., 1754., 1762. évek. 47/649/1769., 1772., 
1780. évek. Csíksomlyói anyakönyvek. 47/523/64; 47/524/51, 238. Rákosi anyakönyvek. 
Csíkszentmiklósi plébánia levéltára. Az 1716. év iratai. 

2 Szffcs János: Zöld Péter élete és munkássága. (1727-1795). In: Acta - 1996. 209-226. old. CsLt. 
27/VII/55/1748. 
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Mind római katolikusok. A szentségeket azoktól a plébániáktól veszik fel, akiknek szol-
gálatukhoz tartozandók az említett havasok."3 

A gyimesloki magyar lakosságot 1796-ban, illetve 1799-ben útleírásában említi Teleki Do-
mokos, valamint Teleki József, ugyanúgy csángó névvel jelölve őket.4 

Az 1700-as évek folyamán, de még inkább az 1800-asokban Gyimeslokon nem csupán 
moldvai, hanem máshonnan származó emberek is megtelepedtek. Jórészt székelyek, elsősor-
ban Csíkból, de Udvarhelyszékből, sőt talán Háromszékről is jöttek, jöhettek. A Rab ragad-
ványnévvel is felruházott Ambrusok hagyomány szerint, de későbbi leírás is tanúskodik er-
ről, csíkszentmihályi származásúak. A Bácsok Csíkszentdomokosról, a gyimesbükki Bálintok 
Szentegyházasoláhfaluból, a Bilibókok egyik ága Szépvízről, a Czirják nevűek Madéfalváról-
Rákosról (?), a Deákyak Nagyváradról, az Erős nevűek Csíkszentmiklósról, a Farkasok Bor-
zsovából, a Ferenczek Kápolnásoláhfaluból, a gyimesbükki Filtermeisterek Csehországból, a 
felsőloki Fodorok Szépvízről, a Gothárdok Szentegyházasoláhfaluból, a hidegségi Kolum-
bánok Csíkszentimréről, a felsőloki és gyimesbükki Konczok Szentmihályról, a Molnárok 
ugyancsak Oláhfaluból származnak. A Nagy nevűek legalább részben Delnéről, a Pálok még 
a XVIII. század közepe után Szépvízről telepedtek Bükkbe. A Sárigok borzsovai, a Tamások 
szenttamási eredetűek.5 

Losteiner Leonárd, neves csíksomlyói ferences történetíró Cronologiájában, amelyet 
1777-ben fejezett be, Hidegség völgyében és a környéken mintegy 12 római katolikus család-
ról tud, azt írja továbbá, hogy Gyimeslokon másik 30 római katolikus családfő, fiaikkal együtt 
Mária Magdolna tiszteletére 1773 körül fakápolnát emelt. Innen ered Kápolnapatak neve. 
Még azt a pontosítást is közli, hogy ezek a családok moldvaiak és itt jobbágyként (tulajdon-
képpen zsellérként) kötötték le magukat.6 

Mind a kortárs Losteiner Leonárd kéziratos könyvéből, mind pedig az ugyancsak kortárs 
Zöld Péter delnei plébános leveléből és tanulmányából világosan levonható az a következte-
tés, hogy az első, közösséget alkotó családok moldvai eredetűek és római katolikusok voltak. 
Zöld Péter olyan magyarokként jelzi őket, akiket másként csángóknak hívnak, mondanak. 

Gyimeslokon kisebb-nagyobb, Moldvából és Erdélyből érkező román etnikumú csoportok 
is megtelepedtek a XVIII. század folyamán és a XIX. század elején (Barsanok, Brabenek, 
Berceak, Bucurok, Cráciunok, Colcerok, Flórák, Neaguk, Olteanok, Rusok és mások).7 

Az 1786-os urbáriumnak nevezett felmérés összeállításakor 58 gyimesloki család került a 
listára. Nem pontos és nem teljes a gyimesloki zsellérekről készült névsor. Jó néhány família 
hiányzik a nyilvántartásból. Később a XVIII-XIX. század fordulóján a népességszám, főként 
az újabb bevándorlás nyomán jelentősen nőtt.8 

A k é s ő f e u d a l i z m u s kori e l emi oktatás he lyzete 
A gyimesloki római katolikus csángó lakosság nagyobbik hányada a XVIII. században a 

csíkszentmiklósi egyházközség papjának a szolgálatait vette igénybe, míg a másik, kisebbik 

3 Zöld Péter: Notitia de rebus Hungarorum, qui in Moldavia et ultra degant. . . In: Molnár János: Magyar 
Könyv-Ház. Pozsony, 1783. 415-416. old. 

4 Teleki Domokos: Egynehány hazai utazások Le-írása. Bécs, 1796.82-83. old.; Teleki József: Úti jegyzések. 
Kiadja Domokos Pál Péter. Kv. 1937/42. 

5 Antal Imre: „Tisztesség adassék." Csíkszereda, (1994). Bákói Lt.: Gyimesbükki anyakönyv; 
1785-1857.; Csíkszentmiklósi plébánia lt. 1716. III. 2., 139/1742 (Rab J.), 169/1782. Csíkszeredai Lt: 
26 v/1761-69/58., 27/37/1782/12-13., 26., 27/LIX/1797/1, 27/LXXII/1803/52., 29 /7 /1773/79 , 
47/524/51. , 738., 47/776/1794-1802/518., 562., 98/1/130., 133., 150., 174., 186., 270 . 98/2/48. , 
302/45/1858., 28/1029-1126/1842-1844., Csíkszeredai Megyei Könyvtár. Ltsz.: 164.395/4., 205. 
Nagyszebeni Levéltár: Urbáriumok és konskripciók. 24., 52. sz., Országos Széchenyi Könyvtár: 
Pesty Frigyes helynévgyűjteménye. Csíkszék. 245. sz. (Csíkszentmihály és Gyimesfelsőlok) 

6 Losteiner Leonárd: Cronologia Chorographico-Topographica... 1777. 56-57. old., Csíksomlyói feren-
ces kolostor kéziratos könyve. 

7 Szőcs János: A románok megtelepedése, román falvak kialakulása Csíkszékben. In: A többség kisebb-
sége. Csíkszereda, 1999.124-128. old., 137-140. old. 

8 Magyar Országos Lt. (MOL). F:51/ Az 1785-86-os csíkszéki urbárium. Csíkszentmihály, Csík-
szentmiklós, Csíkszépvíz. Az első magyarországi népszámlálás. (1784-1787) Bp., 1960.362-364. old. 
Bákói levéltár. Gyímesi plébánia anyakönyve. 1785-1857. CsLt. 47/653. Csíksomlyói anyakönyv 
1799/1. 
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része, főként a felsőlokiak, a csíkszentmihályi plébánosét. Erre utal Zöld Péter már idézett ta-
nulmánya. 

Gyimesvölgy népességének jelentős hányada az itt megtelepedett román lakosság a 
Gyimesbükkben épült görög katolikus templom, vagy inkább kápolna köré szerveződve élte 
spirituális életét. A görög katolikus román templom az 1750-et megelőző években épült. A ró-
mai katolikus templomot (kápolnát) a Gyimesi-szorosban a Rákóczi-vár és az Erdély és Mold-
va határán lévő vámépületek közelében 1782-1783-ban emelték. A gyimesi plébánia anya-
könyvei azonban csupán 1785-ből datálódnak.9 

Az 1700-as évek végén és az 1800-asok elején a gyimesloki viszonyok között, kezdetleges, 
állattartó gazdálkodást folytatva, kevés igény mutatkozott az elvont ismeretek iránt. 
Gyimesvölgyében - és ezt jobbára a természeti viszonyok szabták meg - az alapvető foglalko-
zás az állattartás, a pásztorkodás volt. A fiatalok a szájhagyományból, a népi műveltségből, a 
szülőknek, a rokonoknak, a szomszédoknak a közléséből, tanításából és a saját tapasztalatuk-
ból merítették ismereteiket. Az iskolai oktatás, az írás-olvasás elsajátítása iránt ott, akkor alig 
mutatkozhatott igény. 

Új oktatási rendszerbevezetésével (Ratio Educationis) 1777-ben Magyarországon iskolare-
formot hajtottak végre. Ugyanezt Erdélyben, némileg módosított formában Királyi szabály-
rendelet (Norma Regia) címmel 1781-ben hirdették ki. Végeredményben a rendelet a számtan, 
a természetismeret, valamint a gazdasági ismeretek terén hozott újat, egyben azonban a latin 
nyelv enyhe visszafogását is jelentette. Az iskolareform ugyanakkor felvetette a testnevelés 
fontosságát, a szülőkkel való kapcsolattartásnak és a szabadidő kihasználásának a kérdését. 

Elemi szinten a számtan ekkortól válik kötelezővé a falusi iskolák számára. Az iskolare-
form alsó, elemi fokon az anyanyelvnek nagyobb szerepet juttatott. Az elemi iskolát, mivel az 
iskolások anyanyelvén folyt az oktatás, nemzeti iskola, latinul schola nationalis néven is em-
legették. 

Az iskolareform erdélyi változatát a csíkmindszenti eredetű Mártonffi József, a későbbi er-
délyi püspök (1799-1815) dolgozta ki. Mártonffi József maga is tanár, az elemi iskolák tanfel-
ügyelője volt.10 

Az iskolai oktatás kezdete G y i m e s l o k o n 
Gyimesvölgyi iskolások nevével először a csíksomlyói gimnázium anyakönyvében talál-

kozunk. (Anton Schweller, loannes Miller, Antonius és Ignatius Fieczky, továbbá a Filter-
meister-fiúk és a Deákyak nevével.) Szüleik mindnyájan a gyimesi vesztegzárintézetnél, vagy 
a vámhivatalnál szolgáltak. 

Az első csángó iskolás, a Tankó Mihály névre hallgató fiú, 1777-ben tűnik fel Somlyón, de 
az anyakönyvben nincs nyoma annak, hogy a tanulmányait később folytatta volna. Ugyanon-
nan, 1800-ból egy Tatár József nevű gyimesi diákról szerzünk tudomást.11 

A szépvízi falujegyzőkönyvből több mint 175 éves szerződés szövegét idézzük fel: „Anno 
1825 Die 2 Maji: adjuk ezen kontraktuálisunkat arról, hogy Gyimes Lunkán, Mária Magdolna 
a kápolnájánál lakó Nemzetes Bakman Ignátz V(ice) Kántor Úrnak kérése vala az N(emes) két 
faluhoz, úgymint Szépvíz(hez) és Sz(ent) Miklóshoz, hogy küs particulla kaszáló helyecske 
adatnék pénzéért, amelykor más alkalmatosság nem adattathaték, hanem a Szépvíz részéről 
Sie alatt azon küs particulla (részecske), amelyet Bilibók Péter által adott volt Antal Péter-
nek... (a kántor) a taxát fizeti Bilibók Péternek..." Szép víz részéről a szerződést aláírták Gál 
Albert bíró, Ádám András jegyző, Becze Ilyés esküdt és Deák István esküdt.12 

Mit jelentett ez a szerződés? Számunkra azt, még ha erről a szövegben nincs is szó, hogy 
Gyimeslokon, a Mária Magdolna-kápolna mellett iskola működik. Nem alaptalanul gondol-

9 Bunea, Augustin: Statistica románilor din Transilvania in anul 1750. Sibiu 1901. l l-12.old.; Endes Mik-
lós: Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének története 1918-ig. Bp., 1938. 
338. old.; Schematismus venerabilis cleri Dioecesis Transsilvaniensis. MDCCCXLVIII. 58. (1848) 

10 Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp., 1983.; Takács György: Aranykertbe 
aranyfa. Bp., 2001. 27-125. old. 

11 CsLt. 72/782. A csíksomlyói gimnázium anyakönyve. 1770-1846. 
12 CsLt. 98/1/150. Szépvízi falujegyzőkönyv. (1812-1825) 150. old. 
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juk így.. . 1823 tavaszán Csíkszékben püspöki látogatásra, vizitációra, és egyben bérmálásra 
került sor. Gyimesvölgyébe 1823. június 19-én érkezett meg Szepessy Ignác gyulafehérvári 
római katolikus püspök.1 3 

A gyimesbükki Domus História kötetében, éppen e kérdést illetően, az 1823. évben kelt 
igen fontos bejegyzés található, amelynek tartalma, szövege, úgy véljük Szepessy püspöktől 
származik. „Az iskola intézménye nélkül - szól a latin nyelvű textus - a gyermekek elvadul-
nak, vadon nőnek fel." Ezért a vizitáció alkalmával a püspök a helybelieknek ígéretet tett „egy 
deáknak nevezett iskolamester (tanító) fizetése garantálására, amelyet minden év első sze-
meszterében, félévében megküldenek". 

Mindazonáltal a püspök azt a feltételt szabja, azt a kívánságát fejezi ki, hogy az iskolások 
helyzetéről, előrehaladásukról félévenként, kötelességszerűen küldjenek jelentést. 

A kezdeményezés indulhatott Ferenczi Tamástól, a gyimesi plébánostól (1821-1836), eset-
leg a loki lakosságtól. De a döntő szó ebben az iskolaügyben nem lehetett a másé - ahogyan 
ezt a gyimesbükki plébánia krónikáját tartalmazó kéziratos kötet is bizonyítja - , mint az erdé-
lyi püspöké.1 4 

Bár írott forrással nem rendelkezünk, úgy gondoljuk, hogy ekkor a gyimeslokiak az iskola-
ház s egyben kántori lak építésére vállalkoztak. Ugyancsak feltételezzük, hogy az iskolaházat 
1824-ben befejezhették. Az tűnik valószínűnek, hogy a Kápolnapatak-szádi iskola 1825 tava-
szától (vagy már 1824-től) működött , amelyben a szépvízi falujegyzőkönyv szövegéből ítélve 
Bachman Ignác helyettes kántor tanított. Bachman háta mögött már közel 20 évi tanítói mun-
ka állott. Mit tudunk róla? Szépvízi lakos, a kolozsvári származású Bachman József sebész 
(kirurgus) fia. 1801-ben, 16 éves korában, a csíksomlyói gimnázium középső grammatikai 
osztályát végezte el. A gimnázium utolsó (felső grammatikai, poétikai és retorikai) osztályait 
már nem járta ki. Addig is az iskoláztatásával járó költségeket a Haller-féle alapítványból fe-
dezték. Nagyon fiatalon, 1804-ben nősült, feleségül a csíkszentmiklósi Székely Katalint vette 
el.151806-ban, de lehetett már korábban is, Delnén tanító („ludimagister). A tanítók abban az 
időben egyházi embereknek számítanak. Egyházi kötelezettségeiknek is eleget kellett tenni-
ük. El kellett látniuk a harangozói feladatkört. Gyakran keresztelőn, esküvőn kellett asszisz-
tálniuk, tanúként jelen lenniük. Nem ritkán, de csupán kisgyermekek esetében temetnek. Az 
1810-es években Bachman Ignác a rákosi kisiskola tanítója, „a kisasszonyi egyházmegye" ha-
rangozója. Róla Rákoson az utolsó bejegyzés 1823-ból datálódik.16 

A gyimesloki (később középloki) helyettes kántor a Mária Magdolna-kápolna mellett la-
kott, tanított, harangozott, sőt a kápolnában gyakran kisebb ájtatosságot is vezetett. Szorult-
ság esetén, és ilyen többször is adódhatott, mert a plébános a Gyimesi-szorosban, innen több 
mint 10 k m távolságra lakott, keresztelt és temetett is. 

Milyen közvetett bizonyítékaink vannak arról, hogy itt az 1820-as évek második felében és 
az 1830-as években iskolai munka folyt? 

Bachman Ignác 1834-ben, mint loki kántor egy, a Bodor Mihály részére kiállított igazolást, 
jegyzőkönyvet írt alá. Bizonysága ez annak, hogy ő akkor is Gyimeslokon tevékenykedett.17 

1836-ban Középlokon egy Antal György nevű férfi tanúkihallgatás jegyzőkönyvét rögzítette, 
készítette el. Az írás-olvasás mesterségét, úgy véljük, Antal György a gyimesloki elemi iskolá-
ban sajátította el. Nevére ugyanis a csíksomlyói gimnázium anyakönyvében nem bukkan-
tam.18 

A gyimesloki iskola és a tanító eredményes működésének meggyőző bizonyítékai még 
azok a gyimesközéploki és felsőloki diákok, akik Csíksomlyón, a gimnáziumban folytatták 
tanulmányaikat. A legelső Bachman József, magának a kántortanítónak a fia (1826-1828). 
1828-tól a gimnázium tanulója lett Blága Gábor, a dánfalvi születésű Blága János és a 

13 Csíkszentléleki plébánia levéltára. Protocollum. 1821-1855/9. 
14 Gyimesbükki plébánia: História Domus. Szepessy Ignác erdélyi püspök (1820-1827). 
15 CsLt. 72/782/1801. Uo. 47/776/569. Csíkszentmiklósi anyakönyv. 
16 CsLt. 47/209/50-51., 157-158. old.; Delnei anyakönyv. Uo. 47/524/163., 47/525/2., 14., 267., 275-279. 

old.; Rákosi anyakönyv. 
17 CsLt. 29/VIII /6/1834. (vicekántor) 
18 CsLt. 30/111/154/1836. (Antal Gy.) 
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borospataki Tankó Anna fia, aki a somlyói középiskolás éveit végig kitűnő tanulóként 
1836-ban fejezte be. Ekkor belépett Szent Ferenc rendjébe, majd a teológiai tanulmányai befe-
jeztével, 1842-ben pappá szentelték. A ferencesek rendjében többször is fontos tisztségeket 
bíztak rá. (Definitor, többször gvárdián.) Eddigi tudásunk szerint ő az első gyimesloki fiatal, 
aki főiskolai végzettséget szerzett.19 Mostanáig úgy tudjuk, hogy az első, aki főiskolai, egyete-
mi képesítést nyert, Tankó Károly tanár volt. 0 1905-től a somlyói, majd a csíkszeredai gimná-
zium tanulója. Az egyetem elvégzése után 1923-1925-ben ugyanannak a középiskolának a 
magyar-latin és román szakos tanára. A háborúban szerzett betegsége, sajnos, hamar elvit-
t e k 

1836-ban Blága Imre, valószínűleg Gábornak az öccse is bekerült a somlyói középiskolába. 
1836-1844 között végezte el. Később a delnei anyakönyvben, mint delnei kántort és tanítót lát-
juk viszont. Az 1840-es évek első felében még két gyimesloki tanuló járt a gimnáziumba, 
Blága István és Bodor György. Az utóbbiban a későbbi felsőloki jegyzőt ismertük fel.21 

A gyimesbükki anyakönyv 1836-ban újból loki kántorként, majd egy év múltán, 1837. au-
gusztus 15-én iskolamesterként, vagyis tanítóként („Ludi Rector") jelzi Gyimeslokon 
Bachman Ignácot. A tanítómester kifejezés a helyettes kántor legfőbb tevékenységi területére 
utal.22 

Még egy bejegyzést tartunk érdemesnek itt előadni. A csíkszépvízi század parancsolat-
könyvében 1829. július 8-i dátummal, „az iskolába járó gyermekekről és leánkákról" közöl-
nek névsort. Összesen 82 szépvízi fiút és leánykát írtak össze. Ugyanakkor viszont külön 
jegyzékbe vették a gyimesloki, ők Lunkát írnak, katona rendben lévő iskoláskorú gyermeke-
ket is. Öt fiú és hét leányka neve került a jegyzékbe. (5 Farkas, 2 Pál, 2 Fodor, 1 Bilibók, 1 Do-
bos, 1 Gergely nevű gyermek.) De hogy ezek télen mind rendszeres iskolalátogatók lettek vol-
na, azt erősen kétlem, mert a többségük legalább 4-5 km-re lakott a középloki iskolától. De né-
hány közülük járhatott iskolába.23 

Legfőbb tanúsága a Bachman Ignác gyimesloki oktató-nevelő munkájának az a jelentés, 
amelyet Koncz Lázár, az akkori gyimesi plébános állított össze az 1837-1838-as iskolai év vé-
gén.24 A latin nyelven írt rövid beszámolót magyarul idézzük: „Az iskolai felszerelésről, ellá-
tásról a gyimesloki hitközösség, míg Bachman Ignác tanító évi 120 forintos fizetéséről a gyula-
fehérvári római katolikus püspökség gondoskodik." Az utóbbi kitétel kapcsán is határozottan 
állíthatjuk, hogy 1823-ban a helyettes kántori és tanítói állás létesítésekor a püspöké volt a 
döntő szó. Koncz Lázár plébános a továbbiakban felsorolja a tantárgyakat is. Az első helyet az 
ábécé-tanítás foglalja el. Második tantárgyként a római katolikus hit alapelveinek a tanítása 
szerepel. Harmadikként a plébános az olvasás és az írás szabályainak a tanítását említi. Az is-
kolások számát illetően az idézett forrás a következő adatokat tartalmazza: az iskolai évet 84 
beírt tanuló kezdte, ebből 39 fiú, 45 leányka. A tanév végén Bachman Ignác iskolájába már 
csak 30 tanuló járt. Közülük tizenhármán fiúk, tizenheten leánykák. 

A gyimesi plébános a tanítási év eredményességét a gyimesloki iskolánál közepesnek mi-
nősítette. Meglepőnek tűnhetik az, hogy a tanév Bachman Ignác iskolájában csupán négy hó-
napnyi időt ölelt fel, december elejétől március végéig tartott.25 

19 Antal Imre: Gyimesi krónika. Bp., 1992.105-106. old.; P. György József: A ferencesrendiek élete és mű-
ködése Erdélyben. Kv., 1930.; Blága Gábor (szerzetes neve János) 1818. VI. 19-én született Közép-
lokon. 1836. IX. 24-én beöltözött ferences szerzetesnek. 1842. VII. 31-én pappá szentelték. - Veszely 
Károly: Az erdélyi római katholikus püspöki megye autonómiája. Gyulafehérvár, 1893/85. CsLt. 
72/782/1826-1836. 

20 Az erdélyi római katolikus státus csíkszeredai főgimnáziumának Értesítője az 1923-ik iskolai évre. 
Csíkszereda, 1924. 23., 28. Ugyanaz az Értesítő az 1924-25. évre. 16., 19. Tankó Károly is a megállói 
felekezeti iskolában kezdte tanulmányait. 

2 1 CsLt. 72/782/1836-1844. Csíki Székely Múzeum. (CsSzM) Gyimesfelsőlok falujegyzőkönyve. 
1854-1894.11.old. 

22 BLt. A gyimesi római katolikus plébánia anyakönyve. 
2 3 CsSzM. Ltsz. 6312/105/181. Szépvízi parancsolatkönyv. 
24 BLt. A gyimesbükki római katolikus parókia protokolluma. 1822-1854/1838. 
25 Csíkszentmiklósi plébánia levéltára. 1845-46-os iratok. BLt. A gyimesbükki plébánia protokolluma. 

Az 1829-es év. 
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A gyimesloki (Felsőlok és Középlok) egyházközség 1853-ban önállósult, különvált a 
gyimesbükkitől. Ettől kezdve, mintegy 30 éven át Ollé Elek plébános állott az új egyházköz-
ség élén. A kevés adat dacára is azt kell biztosra vennünk, hogy az 1850-1860-as években a 
községben működött elemi iskola. E meggyőződésünkben megerősít az az ismert tény, misze-
rint Ollé Elek plébános pályája kezdetén az udvarhelyi gimnáziumban tanított, annak tanára 
volt. De forduljunk Orbán Balázshoz, aki azt írja, hogy Haynald Lajos püspök 1853-ban az ad-
dig filiaként létező Gyimeslokot függetlenítette Gyimesbükktől. „...csángóink meg is mutat-
ták mennyire áldozatkészek, mert... templomuk többé a híveket befogadni nem tudván, azt 
megnagyobbították, önerejükön új papi, kántori lakot és iskolaházat építettek, szent edénye-
ket és öltönyöket csináltattak." Azonban Orbán Balázs nem hallgatta el azt a negatív jelensé-
get, amely az akkori lokiakat jellemezte: „oly kevés közöttünk az írástudó, hogy még a falusi 
elöljáróság is alig tudja a nevét aláírni". A csángók, pásztornép lévén, idegenkednek az iskolá-
tól, és ennél fogva nem kedvelik sem a tudományokat, sem a mesterségeket, jegyezte meg Or-
bán Balázs .26 

Minden bizonnyal az első középloki tanítónak a fia kellett, hogy legyen az a Bachmann 
Károly, aki 1864-ben ugyanitt a jegyzői tisztséget töltötte be.27 

A gyimesloki egyházközség következő ismert iskolamestere Székely Antal, aki több csíki 
tanítótársával együtt 1858-ban kéri a püspököt, hogy engedélyezze a képesítő vizsgáik letétel-
ét.28 

1870-1873-ban Gyimesközéplokon Ferenczy Ignác a kántortanító. Valószínű kászonújfalvi 
születésű fiatalember, 1858-1859-ben segédtanító Kászonújfaluban. Ugyanekkor magántanu-
ló a csíksomlyói új tanítóképzőben. Középlokra tehát valamikor 1865 körül került2 91873 ele-
jétől kezdődően több mint 35 éven át Sata Mihály a kántortanítója a községnek, ő Lövéte szü-
lötte. Képesítővizsgát 1867-ben tett Csíksomlyón. Ekkor homoródremetei tanító. 1868-ban 
megnősült. Abban az évben Szentegyházasoláhfaluban segédtanító volt. Ezt követően 
Csíkszentdomokoson folytatta tanítói mesterségét, hivatását.30 

Az e lső magyar tanügyi törvény 
Az Eötvös József-féle, 1868. évi 38-as számú első magyar tanügyi törvény a korábbi népis-

kolát hat osztályos iskolává alakította át, ezen túl létrehozta még az ismétlő iskolát. 
A népiskola megszervezésével ez a törvény a világi műveltséghez vezető út alapjait fektet-

te le, s így az iskola a polgári fejlődés egyik biztosítéka lett. A törvény a 6-12 éves korosztály 
számára elrendelte a tankötelezettséget, a 12-15 éveseknek pedig az ún. ismétlőiskolát tette 
kötelezővé. A korszak tanítósága nagy lendülettel látott munkához, a nép oktatásához. Az 
írástudatlanság felszámolása, az írás-olvasás megtanítása került a tanítói munka és érdeklő-
dés középpontjába. Eötvös József, a törvény alkotója úgy gondolta, hogy az állami iskolának 
jó példával, magas színvonallal kell elöl járnia. Az állami elemi iskolákban folyó munka így 
jelentős hatást gyakorolt a felekezeti iskolákban folyó oktatásra. 1869-ben a népiskolák részé-
re tantervet dolgoztak ki. Ezt később, 1877-ben, majd 1905-ben módosították, megújították. A 
tanterv az írás-olvasás tanításában az írvaolvastató módszert ajánlotta. „Az első évben az 
írástanítás előzi meg az olvasást, úgy azonban, hogy minden betű és szó írását azonnali olva-
sás követi. A második évben az olvasástanítás előzi meg az írást", hangzik a tanterv utasítása. 
A többi európai országban is ez volt a leginkább alkalmazott eljárás. Az 1877-es tanterv kifejti, 
mihelyt a tanító a beszéd- és értelemgyakorlatba foglalt hangoztatási elemeken átvezeti a 
gyermekeket, azonnal hozzáfog a legegyszerűbb betűíratáshoz.31 

26 Beke Antal: Az erdélyi egyházmegyei papnevelde történeti vázlata. Gyulafehérvár, 1870. 134., 149. 
old.; Orbán Balázs: A Székelyföld leírása H. Pest, 1869.78. old. 

27 Pesty Frigyes Helynévgyűjteménye. Csíkszék. Fólió 245/405-406. old.; Országos Széchényi Könyvtár 
Kézirattára. 

28 Császár László: Csíkrákos község történelmi és néprajzi adatai. In: A Csíki és Gyergyói Múzeum 
Közleményei. Csíkszereda, 1957/71. 

29 CsLt. 47/354/107-109., 115-116. old.; Gyimesloki anyakönyv. Ferenczy Ignác 1858-1859-ben 22 éves. 
Gyimeslokra 1865-ben vagy utána nemsokára kerülhetett. 

30 CsLt. 47/656/1868/39., 4-5., 9-10., 24-28. Csíksomlyói anyakönyv. 179/1. A csíksomlyói tanító-
képző' anyakönyve. 

31 Mészáros István: A magyar nevelés- és iskolatörténet kronológiája és topográfiája 993-1996. Bp., 1996. 
54-55. old.; A magyar olvasástanítás története. Bp., 1990.97-100. old. 
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A tantárgyak, amelyekre osztályzatot kaptak a tanulók az 1874-1875-ös iskolai évben a kö-
vetkezőit voltak: mindenekelőtt osztályozták az iskolás erkölcsi magatartását, a figyelmessé-
gét és a szorgalmát. A tulajdonképpeni tantárgyak pedig ilyen sorrendben következtek: hit-
tan, biblia, betűzés, olvasás, számolás fejben és írásban, hazai történelem, földrajz, polgári jo-
gok és kötelességek, természettani és természetrajzi ismeretek, iratok fogalmazása, magyar 
szépírás, rajz, ének, gazdasági és kertészeti ismeretek. Érzékelhető, miszerint a szentkirályi is-
kolától vett lista még eléggé hasonlít a hátszegi, valamint a csíki iskolák 1848 előtti tantervére. 
Módosulás észlelhető az 1877-1878-as tanévtől: erkölcsi viselet, szorgalom, hit- és erkölcstan, 
beszéd- és értelemgyakorlat, írás és olvasás, nyelv- és irálytan, mennyiségtan (mértan, szám-
tan), történettani tárgyak (földrajz, történelem, polgári jogok, kötelességek), természettani tár-
gyak (természetrajz, természettan, mezei gazdaság és kertészet), művészeti tárgyak (ének, 
rajz, testgyakorlás).32 

Az itt felsorolt tantárgyakat a csíkszentkirályi római katolikus felekezeti iskola anyaköny-
véből jegyeztem ki, de biztosra vehetjük, hogy ugyanaz a tanterv volt érvényben a 
gyimesközéploki felekezeti iskolában is. A legrégibb ilyen természetű gyimesközéploki ada-
taim forrása egy V. osztályos bizonyítvány 1909-ből. Tankó Imre (Antal) bizonyítványában a 
következő diszciplínák kapnak helyet: magaviselet, szorgalom, hit- és erkölcstan, magyar ol-
vasás, magyar nyelvtan, magyar helyesírás, számtan, földrajz, történelem, polgári jogok és 
kötelességek, természetrajz, szépírás, ének, rajz, testgyakorlás, gazdasági ismeretek. De az itt 
felsorolt tantárgyak mindegyike természetesen nem szerepelt az első három osztályban.33 

Megjegyezni kívánjuk, hogy az 1868. évi 9-es számú törvény lehetőséget adott a nemzetisé-
gek nyelvén működő iskolák létesítésére, az 1868. évi 44-es számot viselő törvény pedig auto-
nómiát biztosított a román és a szerb ortodox egyházaknak, és az általuk patronált elemi okta-
tásnak .^ 

Sata Mihály kántortanítóról, aki több mint 35 éven át tanított Gyimesközéplokon, az utolsó 
adatom 1907-ből való. Ekkor temették el 29 éves leányát, Borbálát. Felesége, a somlyói Péter 
Terézia már korábban elhunyt 35 Antal Imre úgy tudja, hogy Sata Mihály 37 évet (1873-1910 
között), a csíkmindszenti Nagy Tamás mintegy 7 évet (1901-1907 között), Fejér Dénes 2 évet 
(1907-1909 között) szolgálta a középloki oktatást. A csíksomlyói születésű Orbán István 34 
éven át munkálkodott Középlok szolgálatában (1909-1943). Kántortanítói hivatása itt vette 
kezdetét és itt is ért végett.36 A XIX. században, 1825-től az egész Gyimeslok, majd 1849-től 
Gyimesközéplok község területén egyetlen iskola létezett és abban csupán egy szál tanító ok-
tatott. Világos, hogy az itteni gyermekek többsége leginkább az iskolától való nagy távolság, 
de sok szülő igénytelensége, maradisága vagy szegénysége okán nem járt iskolába és maradt 
írástudatlan. Pásztor György gyimesbükki plébános az 1878-1879-es iskolai év végén azt je-
gyezte le, hogy a gyimesloki iskolánál 34 fiúgyermek és 26 leányka jelent meg a vizsgán. Az 
iskolakötelesek száma azonban 149 volt, tehát az iskoláskorúak 40,26 százaléka látogatta 
rendszeresen az iskolát. Ha viszont az egész Középlok területét tekintjük, akkor a valóság en-
nél sokkal rosszabb lehetett3 7 

Az 1880. évi népszámláláskor feljegyezték az írástudók számát is. Gyimesközéplokon 
104-en tudtak írni-olvasni. A község lakosságának a száma ekkor elérte az 1824 főt. A szom-
szédos Felsőlokon ugyanekkor 1390 lélekből csupán 24 ismerte az írás-olvasás tudományát. A 
2236 főt számláló Gyimesbükkön 273 ember tudott írni-olvasni.38 

32 CsLt. 458/1-4., 12-13. old. A csíkszentkirályi iskola anyakönyvei. 
3 3 CsSzM. Történelem részleg. Leltárszám 29. (Tankó I. A.) 
34 Mészáros István: Mióta van tankötelezettség? In: Iskolatörténeti kaleidoszkóp. Bp., 1989.85-89. old. 
35 Gyimesközéploki polgármesteri hivatal. Anyakönyvek II. 1907.1. 4. 
36 Antal Imre: Adatok Gyimesközéplok község monográfiájához. In: A Csíki és Gyergyói Múzeum köz-

leményei. 1957/30. CsLt. 179/9/1895-1907/4-13. Uo. (A csíksomlyói tanítóképző' iratai.) 6 /1 . (A 
tanfelügyelőség iratai.) 

3 7 Gyimesbükki plébánia. História Domus. 1879/34. 
3 8 Recensämäntul din 1880. (Cluj) 1997. 180-181., 356-357. old. Középlokon a lakosság 5,70 %-a, 

Felsőlokon 1,72 %-a, míg Gyimesbükkben 12,21 %-a ismerte az írás-olvasás elemi tudományát. A 
felsőloki iskola alapításáról nincsen adatunk. Az első írásos említése az 1883-1884-es iskolai évből, 
amikor a községi képviselőtestülettől azt kéri a tanító, hogy a lakbérét, az év 30 forintot fizesse a 
község. 
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Endes Miklós a Csík megye történetét tárgyaló munkájában arról számol be, hogy 
1900-ban a gyimesközéploki iskolakötelesek 77,2 %-a maradt távolt az iskolától. Felsőlokon 
ez a szám 71 % volt.391909-ben az 1131 középloki tanköteles gyermek közül 325 nem látogatta 
az iskolát. Ez 28,70 %-os távolmaradást jelentett csupán. Az akkori viszonyokat szem előtt 
tartva talán túl szép ahhoz, hogy el is higgyük.40 Az 1910-es népszámlálás azt mutatja, hogy 
Középlokon az írás-olvasás ismerete 30,70, Felsőlokon 32,15, Gyimesbükkön 38,25 %-os ért el. 
Ezzel szemben Csíkszépvízen az írástudók a népesség 47,30 %-át tették ki.41 Azzal, hogy 
1906-ban Hidegségen iskola épült, javult Középlokon a beiskolázottság helyzete, nőtt az írás-
tudók száma.4 2 

A kortárs csíkszentkirályi plébános, Ferenczi Károly (1875-1882) dolgozatában a könyvtár 
fontosságát fejtegeti, azt írja, hogy „sok ifjú, aki az iskolában szépen írt, olvasott, ma a nevén 
kívül, alig tud egyebet leírni". Azt figyelték meg, hogy azok a fiatalok, akik valamikor elvé-
gezték a falusi triviális, elemi iskolát, amikorra felnőttekké, szülőkké lettek, újból teljesen 
vagy majdnem teljesen analfabétákká váltak. Ezen az iskolai és a népkönyvtárak segíthetnek, 
érvel a dolgozat szerzője 4 3 A csíkszentkirályi plébános és mások megfigyelése hatványozot-
tabban volt érvényes a gyimesloki fiatalokra, akik legfeljebb akkor láttak írást, könyvet, ami-
kor templomba mentek. Az iskola elvégzése után nem írtak és nem olvastak. Tíz év valószínű 
elégségesnek bizonyult ahhoz, hogy elszakadjanak a betűk világától, és teljességgel elfelejtsék 
az iskolában tanultakat. 

Gyimesközéplokon 1907-ben a képviselőtestület községi könyvtár létesítését hagyta jóvá. 
Jelezzük ezt a döntést, mint a művelődés irányába tett lépést.44 A Brassói Lapok 1908-ban a 
községben működő izraelita iskoláról tudósít.45 

1908 tavaszán Csobotfalván a csíki tanítók köri összejövetelén Rácz Lajos hidegségi tanító 
értekezést terjesztett elő. A címe: Mit tehet az iskola, a tanító az alkoholizmus ellen? (Negyven 
évvel korábban Orbán Balázs megfigyelte, hogy a csángók a szeszesitalt csak kis mértékben 
fogyasztották.) A csíkszeredai lap a hidegségi iskoláról szólva, közli: annak ellenére, hogy azt 
a község építette és szerelte fel, mégis most az intézmény államosítás előtt áll.46 

Az iskolaház a tanítás nélkülözhetetlen anyagi feltétele. A Gyimesközéplokon lévő iskola, 
amelyről már szó esett, s ahol vélhetően a kántortanító is lakott, biztosra vehető, hogy faépít-
mény volt. A ma is létező, a kápolnapataki út és az országút találkozásánál emelt iskolaépület 
az 1868-as magyar népiskolai törvény hatályba lépését követő időszak alkotása. 

A gyimesbükki História Domus 59. oldalán olvasható: „1900. év július 22-én Gróf Majláth 
Gusztáv püspök kiszállt Gyimesközéplokra Toldalagi Sámuel udvari káplánja kíséretében 
(és) az általa 7000 forint költséggel felépített iskolaházat ünnepélyességgel felszentelte."47 A 
Mária Magdolna búcsúja napján átadott iskolaházban két tanterem, egy iroda, továbbá egy 
raktár kapott helyet. A középloki (megállói) iskolában, a két épületben, összességében úgy tű-
nik, három esetleg négy osztályterem állt az oktatás szolgálatában. 1901-től Sata Mihály idős 
tanító mellett (ha ő nem vonult már nyugdíjba!) feltételezhető, hogy Nagy Tamás újonnan 
végzett csíkmindszenti fiatalember kezdte meg tanítói pályáját, ő t 1904-ben már biztosan 
Gyimesközéplokon találjuk. Sata Mihály kántortanítóról az utolsó adatunk 1907-ből maradt 

39 Endes Miklós: i. m. 461. old. 
40 Csíki Lapok. 1909. IX. 15. 
41 A magyar szent korona országainak 1910. évi népszámlálása. Bp., 1912. 386-387. old. 
42 CsLt. 7/6343/1906/78-80. (Hidegségi iskola) 
43 Csíkszentkirályi plébánia. História Domus II. 51. 
44 CsLt. 7/6343/1907/213. 
45 Brassói Lapok. 1908. II. 4. 
46 Orbán Balázs: i. m. 78. old.; Csíki Lapok 1908. IV. 8., X. 12. 
47 Gyimesbükki História Domus 59. (1900) A 2000. év júniusának 17. napján a Majláth Gusztáv Károly 

püspök költségén emelt épületen ünnepélyes külsőségek közepette feliratos táblát lepleztek le. Erre 
az ünnepségre készült ennek a dolgozatnak az elsó' változata. A Csíki Lapok, 1900. VII. 25-i száma ír-
ja, hogy a július 22-én elhelyezett márványtáblán ez áll: „Építette Székhelyi gróf Majláth Gusztáv 
püspök. Tervezte Pápai Sándor. 1899-1900." A 2000. évi emléktábla Bodó Levente szentegyházi 
szobrász alkotása. A megemlékezés szervezői: Tankó Gyula igazgató, Nagy Imre polgármester és a 
tantestület. 
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fenn.48 Az is lehetséges, hogy Sata Mihályt 1909-ben a Csíksomlyón végzett fiatal Orbán Ist-
ván kántortanító váltotta fel. Ő 1943-ig szolgált ebben a tisztségben Gyimesközéplokon. Nagy 
Tamás, nem tudni pontosan mikor, Gyimesbükkre távozott. Orbán István a helyi felekezeti is-
kola tanítójaként kb. 1935-ig működött. Akkor a hatóság kitiltotta az iskolából. Ebben a durva 
döntésben a tanfelügyelőség arra hivatkozott, hogy nem ismeri eléggé jól a román nyelvet.49 

5. A z impériumváltás (1918,1940,1944-1947) 
Az első világháború, majd az azt követő békeszerződés gyökeresen új helyzetet teremtett. 

Megváltoztatta a hatalmi és a gazdasági viszonyokat. 
Az erdélyi románságnak a Gyulafehérváron tartott nemzetgyűlése 1918. december l-jén 

egyebek között kimondotta: „Teljes nemzeti szabadság az együttlakó népek számára. Minde-
nik népnek joga van a maga neveléséhez és kormányzásához saját anyanyelvén, saját köz-
igazgatással, kebeléből választott egyének által." (Semmi az, hogy ez még máig sem valósult 
meg!?) 

A román kormány, a következő esztendőben Párizsban aláírta a kisebbségi szerződést. A 9. 
cikkelye így hangzik: „Azok a román állampolgárok, akik a faji, vallási vagy nyelvi kisebbsé-
gekhez tartoznak, jogilag és ténylegesen ugyanazt a bánásmódot és ugyanazokat a biztosíté-
kokat élvezik, mint a többi román állampolgár. Nevezetesen hasonló joguk van saját költségü-
kön jótékonysági, vallási vagy szociális intézményeket, iskolákat és más nevelőintézeteket lé-
tesíteni, igazgatni, és azokat felügyelni, azzal a joggal, hogy azokban saját nyelvüket szaba-
don használják, és vallásukat szabadon gyakorolhatják." A 10. cikkely pedig ezeket rögzíti: 
„Olyan városokban és kerületekben, ahol a nem román nyelvű állampolgárok jelentékeny 
arányban laknak, a román kormány a közoktatásügy terén megfelelő könnyítéseket fog enge-
délyezni, avégből, hogy az ily román állampolgárok gyermekeit az elemi iskolákban saját 
nyelvükön tanítsák." Ez a rendelkezés nem akadályozza a román kormányt abban, hogy a ro-
mán nyelv oktatását kötelezővé tegye.50 

Mikó Imre írja, hogy az 1924-ben elfogadott román állami elemi iskolai törvény európai 
„hírnévre" tett szert azzal, hogy előírta: azok a román származású állampolgárok, akik elfelej-
tették anyanyelvüket, gyermekeiket csakis román tannyelvű iskolába írathatják be. A törvé-
nyeknek ez a kitétele elindította a származáskutatás és a névelemzés őrületét. Minden idegen, 
máshonnan idekerült és a legtöbbször hozzá nem értő, ez irányban képzetlen tanító, a név és 
az eredetkutatás „szakértője" lett. És akiről a román tanítók kimondották a szentenciát, annak 
nem maradt más választási lehetősége, „joga", mint román iskolába járatni a gyermekét. 

Másik hírhedt és jogsértő előírása a törvénynek az ún. kultúrzónák kijelölése. Húsz megyét 
soroltak ebbe a kategóriába. Közéjük tartozott Csík megye is.51 

Azok a tanítók, akik nem az illető kultúrzónából származtak és vállalták, hogy legalább 
négy éven át az említett zónában tanítanak, 50 %-os fizetésemelésben, egyéb külön kedvez-
ményben és juttatásban részesültek. Itt közöljük Zamfir Turcunak, az egyik ilyen kultúr-
zónába, Gyimesfelsőlokra kinevezett tanítónak a kérését. Zamfir Turcut később Középlokra, 
az állomási iskolához helyezték á t 5 2 Kinevezését követően Zamfir Turcu a tanfelügyelőségtől 
a törvény előírta járandóságát kéri. 

Tanfelügyelő Úr! 
Alulírott Turcu Zamfir tanító, a galací C. Negri Tanítóképző 1926. év júniusi szessziójának 

abszolvense, 1907-ben, március hónap 25-én a Covurlui megyei Folté"ti községben születtem. Nem lé-
vén Csík megyei, kinevezésem a Bákó tartományi iskolakörzettől a harmadik helyre, a Csík megyei 
Felsőlokra szól, amely heteroglott (vegyes nyelvű) zónába tartozik, kérem tisztelettel, szíveskedjen köz-
bejárni a törvény szerinti helyen, hogy a törvény 159. szakasza 11. bekezdésének megfelelően számomra 
utalják ki az utazási (kiszállási) előleget, amely a fizetésemnek a kétszerese a plusz járulékokkal együtt, 

4 8 Gyimesközéploki polgármesteri hivatal. Halotti anyakönyvek. II. 1907-1916/1907.1. 4. 
49 Antal Imre: Gyimesi krónika Bp., 1992. 109-112. old.; Borbáth István Gusztáv, Molnár János, Orbán 

Zoltán tanítók-tanárok visszaemlékezése. 
50 Mikó Imre: Huszonkét év. Bp., 1941. 265., 270. old. (Reprint) 
51 Mikó Imre: i. m. 49-52. old. 
52 CsLt. 6/4/1925-1926. IX. 18/26. 
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ismerve, hogy a megélhetés nehézségei nagyok, aztán pedig új lévén a tanügyben, ez a törvény biztosí-
totta jogom. 

Megkülönböztetett tisztelettel: Z. Turcu 

A Magyar Párt mindhiába fordult a Genfben székelő Népszövetséghez panaszai orvoslásá-
ra, lényegében semmilyen lépés nem történt. Pedig Románia 1919-ben aláírta a párizsi kisebb-
ségi szerződést. A papiros elbírt akármit! 

A román hatóságok a trianoni békeszerződést követően, 1920 után minden egyes, koráb-
ban állami vagy községi iskolára menten rátették a kezüket és az oktatás nyelvét azonnal ro-
mánra változtatták. De nem ér tékbe ennyivel. Az 1924-es, a már jelzett tanügyi törvény életbe 
lépését követően a római katolikus, de más felekezeti iskolák működését is minden módon 
igyekeztek lehetetlenné tenni. Másfél évtizeden át valóságos hajtóvadászatot folytattak a ró-
mai katolikus felekezeti iskolák felszámolásáért. 

Legtöbb esetben a tanügyi hatóságok, amelyeket az állami erőszakszervek, a rendőrség, a 
csendőrség, a sziguranca és a törvényszék támogatott, segített, sikerrel számolták fel a ma-
gyar nyelvű felekezeti iskolákat, osztályokat és államosították azokat. Az 1920-1930-as évek-
ben a román állam, a megyei román tanügyi hatóságok iskola- és kultúraromboló módszerei 
leginkább a kollektivizáláskor alkalmazott eljárásokra, módszerekre emlékeztetnek. 

Bár a római katolikus egyház 1919 őszén az egész Csík megyében, így a gyimesvölgyi isko-
lákba is magyar tanítókat nevezett ki, Gyimesbükkben és Gyimesfelsőlokon az anyanyelvű 
oktatást rövid idő alatt teljességgel felszámolták. Középlokon a hidegségi és az állomási isko-
la jutott hasonló sorsra. Az ókirályságbeli tanítók nem ismerve a magyar nyelvet, a gyerme-
kek anyanyelvét, leginkább az analfabetizmust, de mindenképpen a tudatlanságot terjesztet-
ték.53 

A felekezeti iskolák kemény állami ellenőrzés alatt állottak. A tantervet az állami iskola 
tantervéhez kellett igazítaniuk. Mind az állami, mind a katolikus egyház irányította elemi is-
kolákban a tanítás hét osztályos volt. A hét osztályos római katolikus felekezeti iskolában a 
következő tantárgyakat adták elő: hittan, román nyelv, román beszéd- és értelemgyakorlat, 
román olvasás és írás, magyar nyelv, magyar nyelvtani gyakorlat, számtan, mértan, történe-
lem, földrajz, alkotmánytan, szépírás, rajz, ének, test- és katonai gyakorlat, gazdasági ismere-
tek és gyakorlat.54 

A gyimesvölgyi iskolák közül Középlokon a Megállónál sikerült a felekezeti iskolának 
megvédenie, megtartania az anyanyelvű oktatást. Az intézmény működésének tükre, az írá-
sos források sajnos eltűntek. Lehet, hogy megsemmisültek. Emiatt csupán visszaemlékezések 
alapján, azok segítségével lehet némiképp rekonstruálni az itt folyó oktató-nevelő munka 
vázlatos történetét. 

Hosszú időn át, 1909-1934 között a csíksomlyói születésű Orbán István volt itt a kántorta-
nító. Úgy pontosítjuk ezt az adatot, hogy őt 1935 körül a tanfelügyelők, mivel szerintük nem 
tudott eléggé jól románul, kitiltották a felekezeti iskolából. Ebben a kéttanerős felekezeti isko-
lában, visszaemlékezések szerint, tanított még Borbáth István (1919-1920), Rácz Lajos, Puskás 
Ágoston, Zakariás Dezsőné Keresztes Cecília, Ferenc Árpád.5 5 

1934 vagy 1935 őszén román tanfelügyelők jelentek meg az iskolában, átvizsgálták a napló-
kat és a Baliga, Bilibók, Berszán, Blága, Györgyicze, Hajnal, Jánó, Kulcsár, Karácsonyon, Nagy, 
Prezsmer nevű gyermekeket sorba állították és átkísérték az állami iskolába.56 Hasonló jele-
netek később is megismétlődtek. 

Egy felekezeti tanítói gyűlésen 1927-ben hangzott el a régi latin közmondás csíki változata: 
„Akit az istenek gyűlölnek, tanítóvá teszik" hangzik a latin közmondás. Újabb, csíki változata 
pedig így szólt: „Ákit az Isten szeret, népe tanítójává teszi."57 A felekezeti iskolák tanítóinak a 
hatósági zaklatásokon kívül súlyos anyagi gondokkal is kellett küszködniük. 

53 Mikó Imre: i. m. 303-306. old.; Csíki Lapok 1919. XI. 19., 1920. XI. 30. 
54 CsLt. 458/1926/38. A csíkszentkirályi római katolikus felekezeti iskola iratai. 
55 Borbáth István Gusztáv, Molnár János, Orbán Zoltán tanítók-tanárok visszaemlékezése. 
56 Antal Imre: Gyimesi krónika. Bp„ 1992.111-112. old. 
5 7 Csíki Lapok 1927. V. 27. 
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A két világháború között a magyar anyanyelvű iskolák ellen évente meg-megújuló hajsza 
indult. 1926 szeptemberében Csík megyében huszonegy magyar tanítót menesztettek az állá-
sából. A helyi lap híradását vesszük át: „Féktelen hatósági hajsza indult a felekezeti iskolák 
növendékei ellen. Névelemzéssel akarják elnépteleníteni az iskolákat." 

A Brassói Lapokban 1934 őszén ezt olvashatták: „egyetlen kisebbségi tanító sem jutott Csík 
megyében álláshoz, sőt olyan sem, aki magyarul tudna".5 8 

N e m mellőzhetjük ez alkalommal sem a Gyimesbükkön és Gyimesközéplokon az 1934. ok-
tóber 15-én történteket. Mert az események egyik kiváltó oka éppen az anyanyelvű iskolázta-
tás lehetőségének egyre durvább kiszorítása. E két községben a kommunista irányítás, befo-
lyás alatt álló MADOSZ ösztönzésére az erdő-, adó- és iskolasérelmek miatt zendülésre került 
sor. A következő év tavaszán hármat a résztvevők közül börtön- és pénzbüntetésre ítélt a 
szeredai törvényszék. A legtöbbet - három hónapnyi börtönbüntetést - a középloki Tankó Im-
re Vajdára rótták ki, ugyanis az „emlékiratnak" nevezett, papíron rögzített követelésben, ké-
résben, amelyet Póra Imrével magyarul fogalmaztak, arra emlékeztették a hatóságokat, hogy 
1919-ben Párizsban Románia a kisebbségi szerződés aláírásával elismerte a kisebbségeknek 
az anyanyelv használatához való jogát az oktatásban is. A kolozsvári Keleti Újság a közép-
lokiak követeléseit így foglalta össze: „tanítsák magyarul tudó tanítók a gyermekeket, töröljék 
el az iskolabírságokat, tartsák be a trianoni békeszerződés előírásait."59 

1920-1922-ben Középlokon az állomási iskolánál Antal Kálmán tanító nevét őrizték meg 
az írások. 1924-ben ugyanott találjuk Balázs Annát és Dobrescu Dumitrát. Hidegségen Banda 
Ioant és György Bélát. A Kápolnapatak szádában lévő iskolán kívül a többi mind államosított 
intézmény. 1928-ban az állomásinál még feltűnik Lázár Anna neve is. Hidegségen György Bé-
la mellett Roju Nicolae és Simionescu Elena van alkalmazásban. 

1931-ben az állomási iskolánál négyen oktatnak. Nagy Galaczi János, Szabó Erzsébet, 
György Magdolna és Stelea Gliga. Ebben az évben Barackoson állami elemi iskolát alapítot-
tak, Hidegségen György Béla mellett Gabriel Gliga neve olvasható a fizetési listán. Ugyancsak 
1931-ben jelzik először óvoda létezését is a községben. (Petrovici Lucretia az óvónő.) 

1932-ben Barackoson Negrea loan a tanító. Első ízben Samarfean Torna személyében 
Háromkútra is tanítót küldtek. Az állomási iskola tanszemélyzete így néz ki: András Vince, 
Gergely Aladár, Sebastiana Domnijor és Turcu Zamfir. Ez utóbbit Felsőlokról helyezték ide. 

Az állami oktatás Gyimesközéplokon az 1934-1935-ös iskolai évben bővülést mutat, amely 
minden bizonnyal a felekezeti iskola rovására történhetett. 

A Megálló körzetében most első ízben tűnik fel két állami tanító, András Vince és Gergely 
Aladár személyében. Hidegségen továbbra is György Béla, valamint Cucer Alexandru és 
Ru$u Constantin működnek. A bükkhavasi tanítói állásról most szerzünk először tudomást a 
tanfelügyelőség listáján. Az új poszton Oana Petrache a címzetes oktató. 

Átugorva négy évet, 1938-ban az Állomásnál Turcu Zamfirt, Tänase Dumitrát, Turcu 
Sebastianát, míg a Megállónál Hortenzia Ioant, Vasa Petret, Hidegségen György Bélát, Ádám 
Máriát, Balázs Ottíliát, Barackoson Plopeanu Constantint, Bükkhavason Stänculescu Du-
mitrut és Vasa Alexét találjuk az állami iskolahálózatban. Az 1939-1940-es tanévben az állami 
iskolahálózatban Gyimesközéplok területén tíz tanítót alkalmaztak. Közülük egyetlenegy, 
György Béla volt magyar, a többiekről nehezen hihető, hogy ismerték volna a magyar nyelvet. 
1940 nyarán a Csík megyei tanfelügyelőség listáján 335 tanító neve szerepel, de ebből ha 10 
magyar, az is sok.60 

Az a mód, ahogyan a tanügyi hatóságok megszervezték és működtették ezekben az évtize-
dekben az állami iskolahálózatot, nem vált a tudományos ismeretterjesztés, az oktatás javára. 
Az állami iskolahálózatból a lakosság, a gyermekek anyanyelvét kitiltották, kizárták. Ha 
olyan pozitív tényt keresünk, amelyet ez a két évtized az oktatás területén hozott, akkor az a 
barackosi, bükkhavasi, továbbá a háromkúti iskolaalapítás volt. Különben az állami iskolák 

58 Csíki Lapok 1926. IX. 26., Brassói Lapok 1934. X. 4. 
59 Szőcs János: Gyimesvölgy százéves háborúja. In: A Hét. 1977. VIII. 5. Adatok a gyimesvölgyi paraszt-

mozgalmak történetéhez. In: Acta Hargitensia I. Csíkszereda 1980.115-118. old.; Brassó Lapok. 1935. 
IV. 15., Csíki Lapok IV. 14., Keleti Újság. 1935.1.28. A Nép Útja 1934. XII. 1. 

60 CsLt. 6/186. Megyei tanfelügyelőség iratai. 
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működése terén igen kevés az, amiben köszönet lett volna. Hozzájárult ahhoz, hogy 
Gyimesközéplok, az egész Gyimesvölgye a művelődés, a tudomány terén inkább lemaradjon, 
mint előrelépjen. 

Az 1940-es évektől, a bécsi döntést követően változás állt be. Az 1942-1943-as iskolai év 
adatai legalább részben megmaradtak. A gyimesközéploki felekezeti iskolában ekkor három 
tanító oktatott. A már nagy gyakorlattal és régiséggel [szolgálati idővel] rendelkező Orbán Ist-
ván kántortanító, Szácsa (Szácha?) Anna és Németh Teréz tanítónők. Az állomási iskolában 
Kovács Gábor és felesége, Király Ilona, továbbá Császárné Bányai Margit és Martini Győzőné 
László Júlia dolgozott. Farkaspallón, új alapítású iskolában Orbán András, Barackoson Már-
ton György és Boldizsárné Csomortáni Anna volt alkalmazásban. A hidegségi iskolánál a tan-
személyzetet egy házaspár: Bertha Imre (János?) és Bertháné Szederkényi Margit alkotta. A 
félreeső háromkúti iskolához Rusz Sántha Rozália kapott kinevezést.61 

Az 1944-1945-ös év tragikus időszakot zárt le. A sok-sok emberéletben és anyagiakban re-
gisztrált veszteség ellenére, mint mindig, az emberek jó részének a szemében a reménység 
szikrája is megcsillant. A tanítók a két világháború közötti időszak pozitív tapasztalásait, és a 
régi tankönyveket felhasználva - mert újak nemigen voltak - , végezték a munkájukat . 

1945 decemberében a Megállónál a római katolikus felekezeti iskolában találjuk Ferencz 
Árpád, Ferencz Júlia, Zakariás Júlia (született Ilyés), az állomási iskolánál Gál Ferenc és Marti-
ni Júlia tanítókat. Barackoson Jánó Erzsébet és Kovács István, Hidegségen Jakab Mihály és La-
jos Zoltán, Háromkúton Rusz Sántha Rozália tanított. Csíkszeredában Duka János és Gál Sán-
dor, mindketten régi ismerőseink, a csíki népművelés ismert alakjai, a tanfelügyelők. Egy 
1947 májusában készült listán a szeredai román tanfelügyelő még mindig feltüntette 
Középlokon a két román tannyelvű tanítói állást, a Megállónál a Hortensia Ioanét, valamint a 
Pädureanu Sofiáét Hidegségen. 1948-tól, a tanügyi reform bevezetésétől az oktatásnak egy 
újabb, másik korszaka vette kezdetét.62 

Szocs János 

Aki a tornác küszöbén állt 
Imreh István kolozsvári történészprofesszorral 
beszélgetett Sebestyén Kálmán 

A neves professzor Kolozsváron, 2003. január 31-én életének 84. évében elhunyt. 
Az interjú közreadásával emléke előtt kívánunk tisztelegni. 

• Professzor úr, hogyan kezdődött a két világháború között egy erdélyi magyar értelmiségi pályája? 
Azzal kell kezdenem, hogy mint székely gyereknek először az iskoláig kellett eljutnom. 

Számomra a kolozsvári iskola volt a legcsábítóbb, nemcsak híre, neve folytán, hanem azért is, 
mert családom unitárius, unitárius kollégium pedig csak Székelykeresztúron és Kolozsváron 
volt. Nem volt nehéz választani, mert Kolozsvár varázsa már kisgyermek koromban megfo-
gott, tehát Sepsiszentkirályról egyenesen Kolozsvárig ugrottam az ottani szellemi élet kellős 
közepébe. 

Az Unitárius Kollégiumban kemény szellemi munkát végeztünk, a Kriza-körben még di-
ákfolyóiratot is szerkesztettünk Remény címmel. A művészeti, szellemi áramlatok engem is 
elkaptak és mivel jó rajzkészségem volt, színérzékem valós, művész akartam lenni. Tóth Ist-
ván kiváló linóleummetsző rajztanárom a kollégium rajzkiállításán százhét képemet állította 
ki. Ezek önálló munkák voltak, nem másolatok, negyedikes gimnazista voltam. A sikeres kiál-
lításról megemlékezett az Ellenzék és a Keleti Újság is, azt írták, hogy a Székelyföld küldi Ko-
lozsvárra az őstehetségeket. Akkor ez divatos volt. A cikket édesapám Sepsiszentgyörgyről 

61 CsLt. 7 /2 /33 . , 48. old.; Az 1942-43-as iskolai év. 
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