BÁLINT
MÁTYÁS

B

álint Mátyás 1937. január 25-én született Gyimesközéplokon. Édesapja tímármester volt, aki a II. világháborúban székely határőrként szolgált. Fogságba esett,
és 4 évig volt hadifogoly Oroszországban. Így a két gyermek
nevelésének minden gondja az anyja vállaira nehezedett, ami
a háború utáni ínséges időkben nem volt egyszerű feladat.
Mátyás fiát mégis a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnáziumba íratta. Itt is érettségizett a már „átkeresztelt” vegyes
líceumban.
Jogász szeretett volna lenni, de irodalomszeretete a pedagógusi pályára terelte. 1959-ben a Bolyai Tudományegyetem
magyar nyelv és irodalom szakán szerzett diplomát.
Fazekasvarsándra nevezték ki, ahol 1964-ig tanított. Aztán
egy rövid magyarfenesi kitérő után Kövendre került. Itt
élénk népnevelő munka folyt. Vásárhelyi Géza kezdeményezésére neves előadóművészeket, írókat, költőket, kutatókat
hívtak meg a népfőiskolára. Banner Zoltán, Kányádi Sándor,
Szendrei Júlia, Veres István és sokan mások hozták a szép
szót, a tudást Aranyosszék akkor még egyetlen népfőiskolájába.
A 70-es években alapították meg Bágyoni Szabó Istvánnal,
Vásárhelyi Gézával, Kónya Hamar Sándorral, Lászlóffy Aladárral és más irodalom iránt érdeklődőkkel a tordai Jósika
Miklós Kört. Ez kezdetben önképzőkörként indult, később
művelődési körként évtizedeken keresztül a tordai magyarság szellemi életének fókusza volt, amíg a diktatúra ellehetetlenítette működését. Olyan személyiségek tisztelték meg
jelenlétükkel és tartottak előadásokat, mint Kányádi Sándor,
Cseke Péter, Beke György, Lászlóffy Aladár, Cs. Gyímesi
Éva, Kántor Lajos, Láng Gusztáv, Albert Annamária, László
Gerő, György Dénes, Banner Zoltán, és a sort még hosszan
lehetne folytatni.
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1974-től 1999-ig, nyugdíjazásáig a várfalvi iskolában tanított.
Nyugdíjasként, felkérésre, még évekig szolgálta az anyanyelv
oktatásának megtisztelő feladatát Aranyosszék iskoláiban.
Az 1975–1976-os tanévtől az 1978–1979-es tanévig a főigazgatói
teendőket is ellátta a várfalvi iskolában. Tanárként, igazgatóként
egyaránt elismerésnek és tiszteletnek örvendett kollégái körében,
elsősorban szakmai felkészültsége, pedagógiai érzéke és szerénysége miatt.
A diákokkal mindvégig komolyan, odaadóan dolgozott, az
anyanyelv megbecsülésére és a szép magyar beszédre helyezte
a hangsúlyt. Évente megszervezte az V. osztályosok körében
A legjobb mesélő, a VI., VII., VIII. osztályosoknak pedig A legjobb szavaló versenyt. A versenyek díjazottjai Tordán az iskolák
közötti versenyen mutathatták meg tehetségüket, ahol szintén
szép eredményeket értek el, díjakkal tértek haza.
Bálint tanár úr mindig különös gondot fordított a tehetséges
diákok felkutatására, segítésére. Nemcsak a saját tanítványainak,
de a Torda környéki iskolák diákjainak is tartott felkészítőket,
ha szükség volt rá. Szakmailag igényes tanárként megszerettette
diákjaival az olvasást. Tanítási módszerei korszerűek voltak,
pedagógiai munkájának sikere, hogy diákjai könnyen és jól
tanultak, szívesen vettek részt a tanár úr óráin.
A tantárgyolimpiákon az általa felkészített diákok jó eredményeket értek el. Továbbjutottak a megyei, illetve az országos szakaszra is. Az 1996–1997-es tanévben egyik tanítványa a magyar
irodalmi tantárgyverseny országos szakaszán dicséretet kapott,
később a Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar szakán végzett, és nemrég sikerrel védte meg doktori disszertációját.
Bálint Mátyás szerette, szereti a néptáncot. Ahol megfordult, az
iskolákban a diákoknak, de felnőtteknek is tanította. Várfalván
sikerült életre hívnia egy hagyományőrző néptánccsoportot.
Nyugdíjasként a Tordai Magyar Dalkörben a tordai dalos hagyományokat igyekszik ápolni. A rendszerváltás után a tordai magyarság a helyi RMDSZ elnökévé választotta, négy évig látta el
becsülettel ezt a megtisztelő, de nem könnyű feladatot. Hosszú,
eredményes tanári munkája, példamutató közéleti tevékenysége
azok közé sorolja, akik példaképei lehetnek az új, felnövő fiatal
pedagógusnemzedéknek.
Bálint Matyi! Kívánunk még sok-sok egészségben eltöltendő
esztendőt!

csegezi tibor
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