BÁLINT
ÁRPÁD
A havas alján, ahol már a fehér hajú nyírfa és a fekete fenyő kezdődik, és erősen fogyóban a magyar beszéd, vad hegyek és nyirkos völgyek világában, akad egy-egy szelíd, verőfényes, füves-virágos
térség. […] Nyílt, világos hely az ilyen, mint a mosolygás.
KÓS KÁROLY

Azért választottam ezt az idézetet, mert Kós Károlyhoz hasonlóan Bálint Árpádnak
is Kalotaszeg a „választolt szülőföldje”.
1926-ben Parajdon született, ahol édesapja tanító és kántor volt. Itt kezdte az elemi
iskolát, gimnáziumi tanulmányait a marosvásárhelyi Református Kollégiumban és
az udvarhelyi Katolikus Gimnáziumban végezte. Villamos almérnöki szakra iratkozott, de a háború miatt bezárták az iskolát. Más lehetőségek hiányában iratkozott a
székelykereszttúri tanítóképzőbe, de az utolsó évet a kolozsvári képzőben fejezte be.
A székelykeresztúri évek alatt kóstolt bele a kultúrmunkába, erről így ír: „Nagy
Jenő pedagógus vezetésével szombat és vasárnaponként jártuk a környező falvakat, szavalatokkal, színdarabokkal szórakoztattuk, serkentettük új élet kezdésére a
nagy világégés után a székelyföld falvainak lakosait.”
1950 őszén diplomájáért Kolozsvárra utazik, meglátogatja Bánffyhunyadon egyik
iskolatársát, akinek rábeszélésére ideiglenesen elvállalja a magyargyerőmonostori
tanítói állást. Rövidesen kiderül, hogy „egy bizonyos színvonalon felül művelt, jó
humorérzékű, józan gondolkodású, jó magyaremberek” közé irányította a sors. És
az 1950 novemberében Magyargyerőmonostoron megkezdett tanítói pályafutását,
36 évi szolgálat után, itt is fejezte be 1986 szeptemberében.
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Végig összevont 1–4. osztályt tanított, így minden gyerőmonostori magyar gyereket
ő tanított meg olvasni, ő ismertette meg velük Arany Toldiját, és szerettette meg az
irodalmat. A természet szeretetét is elültette tanítványai lelkében, hiszen sokat vitte őket kirándulni, fákat oltottak, természetrajzi ismereteket szereztek, s bár nem
ismerte az „erdei iskola” fogalmát, mégis művelője volt ennek az irányzatnak.
Saját példájával ösztönözte tanítványait, hogy legyenek hűségesek népükhöz, legyenek szorgalmasak, becsületesek, szerények és kitartóak.
1979-ben ismertem meg a „tanítóbácsit”, akinek színes egyénisége, derűje, jó humorérzéke, állandó tenniakarása, fáradhatatlan helytállása nagy hatással volt rám.
Alapos igényes és lelkiismeretes szakmai munkájáról tanítványai füzetei és tudása
győzött meg.
Csodálója voltam az általa szervezett és rendezett szilveszteri ünnepségeknek. Az
előadások előtt a „mindenki tanitóbácsija” ismertette a színdarabok irodalmi és
történelmi hátterét, mondanivalóját, így az egész faluközösség művelődött, szórakozott mintegy példázva a monostori újévi köszöntő lényegét: „legyen célunk a
vigasság, erénnyel párosítva, mert a vígság elenyészik, de az erény mindig díszlik.”
Előadásaikkal járták a szomszédos falvakat, versenyeken vettek részt, menyecske
kórusuk országos 3. helyezést ért el.
Mivel a faluban csak román nyelvű 5–8. osztály létezett, a hetvenes évektől nyugdíjba vonulásáig heti 3 órában a magyar gyerekeknek anyanyelvi órákat tartott, aminek a lehetőségét ő harcolta ki.
Az 1989-es fordulat után a kalotaszegi egyházmegye világi aljegyzője, majd főgondnoka.
A Bánffyhunyadon újraindított Kalotaszeg folyóiratnak külső munkatársa. Itt közli:
Magyargyerőmonostor rövid monográﬁáját, Debreceny Márton bányászmérnök, író
és Hory Farkas református lelkész életét bemutató írásait, valamint A monostori
sugártorony, A monostori új parókia című cikkeit.
Vallja, hogy: „valaki láthatatlanul és hallhatatlanul mindig beleszólott az életébe,
ezért nem tudták kidobni 41 éves korában politikai okok miatt, azért nem tudta
otthagyni ezt a pályát a meghurcoltatás után sem, s így megmaradt a nemzet napszámosai közül egynek.”
Tartalmas, áldozatos és kitartó munkásságával kiérdemelt kitüntetéséhez szívből
gratulálok.

BATIZ ELLY ERZSÉBET
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