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El szó

A Kárpátok gy jében, hegyek közé ékel dve, a szomszédos, de a
távolabbi népekt l is önmagát és minket védve (olykor el is árulva), nyolc
évszázadon át élt és alkotott a széleskör autonómiának örvend germán
eredet szász népközösség.
Eredetét, erdélyi betelepedését, gazdasági és társadalmi szervezetét, a
megmaradásért vívott sokszor egyenl tlen küzdelmét szándékszunk
bemutatni és azt, hogyan morzsolódott le a 20. században háborúk,
menekülések, tömeges internálások és kivándorlások következtében.
Helyenként bizonyos korszakok és események tárgyalásakor sokkal
nagyobb kitekintést nyújtunk, mint amennyi e disztriktus határain belül
zajlott le. Erre azért is szükség van, mert nem egyszer t lünk távol kirobbant
vagy szül földünkt l messze zajló esemény sorsdönt en kihatott a szászok
és a velük együtt él népek sorsára.
Az olvasó sok, látszatra jelentéktelennek t
mozzanattal is fog
találkozni. Úgy véljük, hogy ezek hozzásegítenek a szászokról és a velük
együtt él népekr l alkotott kép meggy bbé és színesebbé tételéhez.
Végül egy pontosítás: e könyvecskében csupán az erdélyi szászok
északi csoportjáról, az alcímben megjelölt tájegység lakóiról szándékszunk
szinte mindent elmondani.
A könyvet végigtanulmányozva elénk tárul Beszterce-Naszód megye
kétezer éves történelme.

Beszterce, 2005
Szilágyi Zoltán
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Cuvânt înainte

În interiorul arcului Carpa ilor, a ezat între dealuri i mun i, ap rânduse i ap rându-ne (uneori chiar tr dându-ne) de invadatori, a tr it i a creat
timp de opt secole, bucurându-se de o larg autonomie, etnia s seasc de
origine germanic .
Inten ion m s v prezent m, originea, stabilirea lor în Transilvania;
organizarea economico-social a sa ilor, luptele uneori f
anse de câ tig,
pentru p strarea fiin ei, precum i procesul de sc dere treptat a ponderii lor
în via a Ardealului în fr mântatul secol al XX-lea – prin r zboaie, refugiere,
intern ri i emigr ri masive.
În tratarea unor epoci i evenimente, pe alocuri vom fi nevoi i s
deschidem un orizont mult mai larg, ca s în elegem leg turile cu acele
întâmpl ri i fapte istorice care au avut loc în afara limitelor de district.
Aceasta se impune ca o necesitate, deoarece anumite evenimente majore,
declan ate departe de noi, au influen at decisiv soarta sa ilor i a popula iilor
cu care s-au învecinat.
Cititorul va face cuno tin i cu o serie de episoade în aparen lipsite
de interes. Suntem de p rere c acestea vor u ura cunoa terea mai profund ,
mai conving toare i nuan ate a imaginii formate despre sa i (zis i nem i,
germani) i vecinii lor.
În fine, dorim s facem o precizare: în lucrarea de fa nu ne
aventur m s scriem o istorie a sa ilor. În schimb vom încerca s furniz m
cât mai multe cuno tin e despre sa ii stabili i cu foarte mul i ani în urm prin
ile Bistri ei ardelene, ieului, Budacului i Some ului Mare.
Studiind aceast carte, vi se va înf a istoria bimilenar a jude ului
Bistri a-N ud.

Bistri a, 2005
Autorul
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A történelem kezdetei Beszterce vidékén

Beszterce és az t körülvev falvak störténetér l vajmi keveset
tudunk. Annyi bizonyos, hogy a Radnai-, Borgói- és a Kelemen-havasok
erd rengetegében számos nagyvad: bölény, medve, továbbá apróvad élt. A
várost átszel Beszterce, távolabb a Budak, Sajó és a Nagy-Szamos
velkedett halban. Ez pedig már az skor gy jtöget , halászó-vadászó
embere számára is kedvez élet- és munkafeltételeket biztosított. Csupán
gy jtögetésb l az sember nem élhetett volna meg. Nemrég észt
szakemberek bebizonyították, hogy egy kétf s embercsoport túléléséhez
legalább 24 km²-nyi terület szükségeltetett. Ez pedig rendkívül kis
néps sége miatt elszigeteltséget és a társadalmi élet lehetetlenségét
eredményezte volna. A tapasztalatok cseréjét, magát a fejl dést tette volna
kérdésessé.
Az sember f táplálékát kezdetben a természet kínálta ehet
gyümölcsök, növényi magvak, gyökerek és gumók képezték.
Munkaeszközöket még nem készített, felhasználta a keze ügyébe kerül
tárgyakat: kés bb köveket, dorongot, botot, horgot. A legrégibb csiszolatlan,
azaz pattintott k eszközöket nem sikerült azonosítani.
Kétségbevonandó az állítás, miszerint Beszterce vidékén 50.000 évvel
ezel ttr l maradtak ránk az ember ittlétét bizonyító tárgyi emlékek.1)
Ha a régi k korból (paleolitikum, i.e. 1.000.000- 10.000) nem is, az
újk korból (neolitikum, 5500-2500) és a bronzkorra való átmenet
id szakáról (2500-1800) a régészek, lakott települések maradványait tárták
fel Jádon, Szászlekencén, Tacson és Fel r határában. Vündán és
Magyarberétén jelent s bronzraktárra bukkantak (munkaeszközök, félkész
termékek). Bronzkori (1800-800) temet ket azonosítottak Besztercén és
Mez erkeden.
Az ember az újk korban a gy jtöget , halászó–vadászó életmódról
áttért a föld megm velésére, a növények termesztésére. A befogott
vadállatokat háziasította, el bb tartotta, kés bb tenyésztette ket.
A kés bbiekben a t z felhasználása, az íj és a nyíl feltalálása, a
fazekasság elterjedése, majd a bronzeszközök általános elterjedése
jelent sen megkönnyítette az ember életét.
A bronzkorban telepedtek meg Erdélyben az indoeurópai nyelvet
beszél trákok. A történészek száznál több törzsüket tartják nyilván.
Közéjük tartoztak a velük közeli rokonságban álló dákok (a görögök szerint:
géták). A kelták együtt éltek a dákokkal és id vel egybeolvadtak. A kelta
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jelenlétét a dipsei, csepáni, mez erkedi, galacfalvi, stb. régészeti kutatások
eredményei is bizonyítják.
A vaskor, második Laténe-nek is nevezett szakaszában, a géta-dák
korszakban meglep en nagy-, s n lakott település volt a mai Mez akna,
Szásztörpény, Galacfalva és Septér. Földvárakat, er dszer kisebb
támaszpontokat azonosítottak Szeretfalva, Kisdemeter és Árokalja
határában. Gazdag éremleletek és m vészi kivitelezés ezüst dísztárgyak
kerültek el Beszterce, Petres és Tacs területér l.
1959-1962 között a besztercei tefan D nil vezette, lelkes diákokkal
ásató régészek Szeretfalva határában, a Várhegyen egy kisebb dák vár
maradványait tárták fel (i.e. 1 - i.sz. 2 sz.). A vár folyami kövekb l és
gerendafalból épült. Földhányással er sítették meg, fagerendákból készült
hídon lehetett a várba jutni. A Dáciát elfoglaló rómaiak gyújtották fel.
Ugyan k a vár belsejében két megfigyel tornyot is építettek.2)
Dákia rómaiak általi elfoglalása után (i.sz.106) e tartományt
beolvasztották a Római Birodalomba. A birodalom új, északkeleti határainak
(limes) egy része Alsókosály-Alsóilosva-Ispánmez -Zágra-Naszód-Jádrhely-Bilak-Monorfalva-Gernyeszeg stb. vonalát követte. A határt
földhányással, k fallal és rtornyokkal er sítették meg, egy-egynapi járásra,
pedig római hely rséget telepítettek. Feladatuk a birodalom békéjének
biztosítása és a támadó ellenség visszaverése volt. Nem ismerjük pontosan a
római rtornyok s ségét (kett biztos: Szeretfalva és Szászbudak
határában!) Hogy képet alkossunk a római hadmérnökök hozzáértésér l és
teljesít képességér l, megemlítjük a Hadrianusz római császár (117-138)
által építtetett, az angol régészek által teljesen feltárt britanniai véd vonal
118 km hosszúságú szakaszát, amely 4 és fél méter magasságot is elér
falból állt, nyugati, támadásoknak kevésbé kitett része földsánc volt,
ehhez egy árokrendszer is tartozott. 320 torony, 17 bástya és 80 kapu
egészítette ki a határer dítményt.3)
A római uralom éveiben Dácia fontosabb településeit mérnöki
pontossággal megtervezett kövezett utak kötötték össze. Az utak általában a
folyóvölgyekben épültek, a kés bbi századokban javították, szélesítették,
vagy felöltötték azokat, olyannyira, hogy ma csak ott lelhet k meg, ahol
elkerülték a kés bbi emberi beavatkozást. Az 1960-as évek elején
Szeretfalva temet feletti részén a mélyszántást végz traktor a temet
l fel
a Hágó tetejéig, a m úttól jobbra, a völgykatlan alján széles kövekb l épült
utat fordított ki.
A római út a Hágótól kb. 200 méterre, jobbra ereszkedett le Harina
felé. A helyi lakosok az ingyen köveket pár hónap alatt elhordták...
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A római hadiút ma is járható szakasza Marosborgó és a Borgói hágó
(1200 m) között található. A Strázsa völgyt l 800 m-re keletre a m útról É-i
irányba elágazik egy meredek, kaptatós út. A helybeliek ezt a 11 km
hosszúságú, római rabszolgák által k lapokból épített utat Drumul
Romanilor-nak nevezik. Szélessége 4 m, burkolata andezit k . Meredek és
egyenes síkú kerül k, 90 fokos szög kanyarok, sziklába vájt szakaszok
váltják egymást. Ahol a lejt meredek, az úttestb l enyhén kiálló k lapokat
helyeztek, hogy az aláguruló szekerek sebességét csökkentsék. A hadiút
Csósza el tt kétfelé ágazott. A mellékág vonalát csak a falu bejáratáig
tudtam követni. Az út a Kisilva (Iliu a) patakán át felkapaszkodott a
feny rengeteg addig járatlan tájain a Lóhavasig. Innen Moldva felé
ereszkedett. További nyomon követése lehetetlenné vált.
A római birodalom részét képez Dákiába gyakorta törtek be a szabad
dák és germán törzsek, ami arra késztette Aureliánus császárt (270-275),
hogy kivonja és a Dunától délre irányítsa a római Dáciában állomásozó
légiókat. Túlzott becslések szerint e provinciának ekkor egymillió-,
szerényebb számítás alapján csupán 100.000 lakosa volt.
A 3. évszázad végén felbomlott a rabszolgatartáson alapuló
társadalom, s hosszú fejl dés eredményeként kezdetét vette, majd
megszilárdult a jobbágytartó h béri rendszer. Ez a fejl dés korántsem volt
zökken mentes, a gyakori küls támadások vagy békés beszivárgások, meg
a vándorló népek, át- meg átvonulása késleltette ugyan a gazdasági –
társadalmi haladást, de tartósan megállítani nem tudta.
Erdély szabad dákok, szláv meg türk eredet népek át- és felvonulási
területévé vált.
Erdély közel kett száz évig a germán eredet gepidák uralma alá
került. „Államukat” a gótok szüntették meg. A hunok nagykiterjedés
birodalmat hoztak létre (376-453). Attila vezetésével, a római légiókkal is
háborúztak, de a dönt csatát elveszítették (Catalaum, 451).
A 6. századtól a szlávok békésen terjeszkedtek Erdélyben is. Szinte
velük egyidej leg jelentek meg az avarok, akik a langobárdokkal
szövetkezve a hatalmukat birodalom nagyságú területre terjesztették ki.
Az Álmos fia, Árpád nagyfejedelem vezette szabir (Dentumagyaria)
és az onogur (10 ogur népcsoport Lebédiában) törzsek a 892-ben megkötött
vérszerz déssel 4) egyesültek s 895-896-ban hosszas el készületek után új
hazát foglaltak 5). Az sgeszta fennmaradt töredéke szerint a Magyar törzs
nevét felvev magyarok 6 hónapon át jöttek megszakítás nélkül a borgói
hágón át, mintegy 200 km szélesség erd rengetegen keresztül, amely
Királynémetiig ért. Tehát els nek Erdélyt foglalták el. Sajósárváron nagy
honfoglalás kori temet t tártak fel. si hitük szerint – kezdetben Napimádók
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voltak – a halottat rendszerint arccal napkelet felé hantolták el. Honfoglalás
kori temet ink mindig a – kisebb, nagyobb, rendszerint két – folyóvíz által
határolt övezetben, a folyóvíz bal oldalán helyezkedtek el.
Erdélyb l a magyarok Pannónia földjére mentek, a törzsek
felosztották maguk közt az új haza területét.
Taksony fia, Géza nagyfejedelem (972-997) hittérít ket hívott
Magyarországra. Megkezd dött a hittérítés. Fia, a kés bbi Szent István
(997-1038) király befejezte a nyugati keresztény (római katolikus) vallásra
térítés nagy m vét. Megszervezte a katolikus egyházat, templomokat
építtetett, érsekségeket alapított, közöttük a gyulafehérvárit (1009) is. Ez
utóbbihoz tartozott egész Erdély, így Beszterce és a környez falvak is.
Létrehozta a vármegye – rendszert, amely közigazgatási és védelmi
feladatokat hivatott megoldani. Erdély északkeleti vidéke Doboka vármegye
része lett, ennek el bb kétharmada kés bb fele a király tulajdonát képezte.
Doboka (tk. a kis dobó) Csanád fia, Szent István unokája volt. A vármegye
els ispánja nevét viseli. Ezt nevezték Kerályi vagy Királyinak (lat. fundus
regius). E királyi birtokra telepítették az erdélyi szászokat.

A szász atyafiság
A szászok a germán eredet népek nagy családjához tartoznak.
shazájuk Skandinávia déli, tenger fel li területén helyezkedett el. Ezen a
roppant kiterjedés tengermelléki vidéken nemzetiségi- majd törzsi
szervezetben élt a sokféle nev germán népcsoport. Átugrotta a
rabszolgatartáson alapuló gazdasági-társadalmi fejl dést s az sközösségi
rendszerr l a h bérrendszerre (feudalizmusra) tért át.
bb törzseik: gótok, gepidák, alemannok, frankok, dánok, angolok,
jüttek, szászok, langobárdok, normannok (vikingek), burgundok, vandálok,
markománok, stb. Az ket említ els följegyzés szerint az i.sz. 1 század
elején Nero Claudius római császár sikerrel harcolt a germánok ellen.
A germánok a túlnépesedés és a mostoha éghajlati viszonyok miatt a
mai Dánia, Norvégia és Svédország területér l az 1. század közepén
kezdetben dél felé rajzottak és jó ezer esztendeig tartó vándorlásuk (das
Völkerwanderung) idején óriási, négy kontinensre kiterjed területet jártak
be s közben fosztogattak is. Barbárnak nevezett királyságokat hoztak létre.
Több állam kialakulásánál bábáskodtak. Számos nép- és nyelv kialakulását
mozdították el . Több ma is létez államot alapítottak.
A katonailag jól szervezett gótok az orosz sztyeppén, a Balkánon,
Görögország, Kis-Ázsia és a mai Irak területén hosszabb-rövidebb ideig
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állomásozva állattenyésztéssel foglalkoztak – és raboltak, fosztogattak.
Elfoglalták a mai Szerbiát, a hajdanvolt Dákiát, Itáliát és Dél-Galliát.
Ez utóbbi területen létrehozták a vizigót királyságot (418-711).
Kiterjesztették hatalmukat Hispániára is. Ottani jelenlétüket Katalónia
(Gothalónia) neve rzi. Beolvadtak a spanyol államba.
A gepidák 246-ban t ntek fel Erdélyben. 271. után két évszázadon át
birtokolták azt. Más törzsekkel szövetkezve 451-ben legy zték Attila hun
király seregét. Nem sokkal ez után államot alapítottak a Magyar Alföldön.
Az alemannokat Caracalla római császár gy zte le 213-ban, 20 évvel
kés bb más germán törzzsel szövetkezve támadtak a Római Birodalomra.
Benyomultak Észak-Itáliába (261.) majd frank törzsekkel szövetkezve
Galliába hatoltak. A francia állam megalapítói lettek.
Az angoloknak, dánoknak, szászoknak, jütteknek és frizeknek
oroszlánrésze volt Britannia benépesítésében és az angolszász királyság
megalapításában (890. k.)
A normannok (vikingek) a novgorodi orosz állam (9. sz.) és Kijev
megalapítói (879.), Grönland, Észak-Amerika felfedez i (1000. k.) a mai
Észak-Franciaország, Írország és Szicília meghódítói voltak. Angliát 1066ban foglalták el.
A langobárdok az Elba folyó mentén háborúztak a rómaiakkal s az
avarokkal szövetségben megdöntötték a gepida királyságot (454-567). Innen
Pannoniába, aztán Észak-Itáliába vonultak. Létrehozták a Longobárd
királyságot (567-774).
A vandálok 406-ban Észak-Itáliába, onnan Hispániába nyomultak.
429-ben átkeltek Észak-Afrikába. Államuk új f városa Karthágó lett. Az
észak-afrikai vandál uralomnak (429-534) a bizánciak vetettek véget.
A koraközépkori források sz kölködnek a szászokkal kapcsolatos
adatokban. 288-ban a rómaiak bosszúságára eredményesen kalózkodtak az
Északi-tengeren. 100 évvel kés bb a skótokkal szövetkezve harcoltak a
rómaiak ellen. 782-ben Nagy Károly frank király évekig elhúzódó
háborúban a szászok felkelését véresen leverte s 4500 emberüket
kivégeztette. 1013-ban a dánok legy zték az angliai szászokat. 1046-ban III.
Henrik német király a szász nemest, Suitger-t emelte a pápai székbe. Felvett
neve III. Kelemen volt. 1180-ban a szász hercegség megtagadta a katonai
segítségadást a német császárnak.
Nem folytatjuk a felsorolást, csupán megjegyezzük, hogy a jó tíz
évszázadig tartó népvándorlás idején a barbároknak is nevezett germán
törzsek 66 esetben háborúztak az ellenséggel, egymás ellen 21-szer, az
ellenséggel szövetkezve csupán hatszor.
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A népvándorlás vége felé a Nyugat-Európában szétszóródott szászok
rátértek a megtelepedett életmódra. A mai Németország, Hollandia, Belgium
és Luxemburg területén a virágzó települések ezreit hozták létre. Kit
földm vel k, merész és ügyes harcosok, szorgalmas mesteremberek és
felülmúlhatatlan borászok lettek. Falvaikban szabad parasztokként éltek.
Adót csak az egyháznak fizettek. Saját költségükön kellett katonáskodniuk.
A gyakori háborúskodások miatt sok szabad paraszt családja
gazdaságilag tönkrement. Ebben a helyzetben keresték fel ket II. Géza
magyar király (1141-62), halála után, pedig III. Béla megbízott emberei,
hogy Erdély délkeleti és keleti vidékére, megm veletlen és lakatlan földre
(terra deserta) hívják ket. Ez a pusztának mondott föld a valóságban
termékeny, de addig megm veletlen volt, lakatlanságról pedig szó sem
lehetett. Az el relátó király, hogy kés bbi feszültségeknek, konfliktusoknak
elejét vegye a szászok által elfoglalandó területen, a korábban is már ott lakó
– gyér lakosság lehetett magyarokat, románokat, beseny ket, székelyeket,
szlávokat kitelepítette. A szászok mindenütt magyar, román, beseny ,
székely stb. falvak közé ékel dtek. A következ évszázadokban a tatár,
török és más pusztítások ellenére a nem szász falvakba is betelepedtek.
Az itt él beseny k Zsombor, magyarokkal szövetkezett beseny
vezér (törzsf nök) alattvalói voltak. Elmagyarosodott beseny k alkották a
mai Magyardécse lakosságát is. Décsét beseny – magyar lakóival együtt
Zsombor vezér Géza fejedelem menyasszonyának, a beseny Saroltnak adta
nászajándékul.6) Ezután lett Décse Géza fejedelem nyári szálláshelye.
Décsében gyakori vendég volt Géza fia István is, a kés bbi szent király, fia
(Szent) Imre, és h séges, a királyt minden útjára elkísér Szent Gellért
püspök. A király kíséretéhez tartozott a kit
lovas és nagyszer
kardforgató Sarolt fejedelemasszony is. Kedvelt szálláshelyük a
Szállásdomb teteje volt. A Szállásdomb alján a kísér , kisegít és
felszolgáló személyzet tartozott. Mivel a király és kísérete keresztény hitre
tért át, kiszolgálóik nem lehettek az egyház által megvetett pogány beseny magyarok. Joggal feltételezzük, hogy Décse hajdani lakóit az els k között
keresztelték meg s itt jött létre a legrégibb magyar keresztény gyülekezetek
egyike.
Szent István feleségének a bajor Gizellának a pátriájából hozatott
határ rfeladatok ellátására szabad földm veseket. Ezt a király németei által
lakott falut nevezték el a környékbeliek Királynémetinek.
1068-ban a fiatal Salamon király és László herceg a kerlési csatában
(Cserhalom) szétverte a fekete kim- és beseny seregeket.
A magyar királyok oly kedvezmények megadásával kecsegtették a
szászokat erdélyi megtelepedésük esetére, melyeket örömmel fogadtak.
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Visszafele jövet a király követeit valószín leg egy kis szász csoport is
elkísérte. Erdély földjén körülnéztek s a látottak – hallottak alapján
beszámoltak az otthoniaknak. Nem volt könny eldönteni: jöjjenek-e vagy
maradjanak?
Több ezer család döntött az óhaza elhagyása és az erdélyi
megtelepedés mellett, hogy szül földjükt l, testvéreikt l vagy rokonaiktól
több ezer kilométerre, keletre új életet kezdjenek, és új hazát alapítsanak.
Tudjuk, hogy nemcsak szászok, de Mösel – vidékiek, luxemburgiak és
mások is felkészültek a hosszú útra. Ekkora embertömeg csak szervezetten,
egymást segítve reménykedhetett a szerencsés megérkezésben. A hosszú
útra alaposan fel kellett készülniük. B séges termés-betakarítás után kora
sszel, papjaikkal és tanítóikkal együtt keltek útra. Ló- és ökörvontatású
nagy szekereikre minden szükségeset fel kellett málházniuk, hogy a hosszú
utat, a zord telet szerencsésen átvészeljék: munkaeszközöket, kézi
szerszámokat, vet magot, életnek valót, a háziállataiknak takarmányt, ruha –
és ágynem t s nem utolsó sorban a családjaknak is helyet kellett biztosítani.
Minderre azért volt szükség, hogy a megérkezés után földparcelláikat
kijelöljék, hogy tavasztól munkába állhassanak, mocsarat csapoljanak,
bozótot irtsanak, szántsanak, vessenek, gabonát arassanak, szénát
csináljanak s közben összefogva házakat, és gazdasági épületeket emeljenek
s templomokat építsenek.
Fel kellett készülniük a folyók gázlóin való átkeléshez is. Kötelekkel,
lóvontatás igénybevételével oldották meg a nem mindennapi feladatot.
A történészek eltér véleményen vannak az els szász telepesek
megérkezésének id pontjáról. Az els vendégek (hospites) már II. Géza
(1141-62) királyunk korában gyökeret eresztettek Erdélyben: Boroskrakkón,
Igenpatakán (Fehér megye) és Romoszon (Hunyad megye). Ezt követték a
Szeben-környékiek, ezután Beszterce és vidéke, Óradna és végül a Barcaság
következett. 7)
Bizonyított ténynek t nik, hogy a besztercevidéki szászok a mai
Luxemburg területér l jöttek az új hazába, ahol új településeiknek több
helyütt az óhazából kölcsönzött, nekik kedves neveket adtak: Wallendorf,
Reisdorf, Niesu, Dürrbach, Birk és Trappen. Vándorlási útvonaluk az Odera
folyó mentén vezetett Fels -Sziléziába (ma Lengyelország) onnan
ereszkedtek le Észak-Magyarországra. Átkeltek a Fels -Tiszán, majd a
Szamos völgyén fölfele haladva érkeztek meg a Nagy-Szamos, a Beszterce
és a Sajó völgyébe. 8)
A hivatalos verzió az, hogy a Rajna-Mösel vidéki szászokat az Olt
mentén a kés bbi szebeni, újegyházi szász székek területén telepítették le.
Els erdélyi hazájukat Altlandnak nevezték. 1220 el tt Erdély északkeleti
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sarkában, a mai Beszterce és Óradna körül egy újabb német raj szláv
lakosság közé telepedett 9)a 12. században.
Az érdekl désünk homlokterében álló területen a németség (bajor,
szász, vallon) nem egységes, hanem három részre osztható vidéken települt
meg: Radna a Nagyszamos völgyében, Beszterce vidékén „s a mez ségi
Királyi” kerületben. 10)
Beszterce-vidék határát a Lekence és a Melyes vízválasztója, északon
a Radnai-, keleten a Borgói- és a Kelemen-havasok vonulata képezte.
A Nagy-Szamos menti helységek Nösnerland-nak nevezték sz kebb
hazájukat. T lük délkeletre a Maros (Mieresch) völgyében Régen volt
jelent s település. A Maros, Nagy-Küküll (Grosse Kokel) és a Kis-Küküll
(Kleine Kokel) térségében Medgyes, Segesvár, Szászsebes, K halom volt a
legfontosabb. A Szeben és az Olt (Alt) völgyében Nagyszeben, a Barca
(Burzen) térségében Brassó lesz jelent s gazdasági központ. A
megtelepedést követ évtizedben megismerkedtek a Kárpáton túli térséggel
is. Felismerve a kínálkozó lehet séget, mint mesteremberek, vagy
keresked k megtelepedtek Moldvában a mai Baia, Piatra Neam , Tg. Neam ,
Suceava és Roman, Havasalföldön, pedig Râmnicu-Vâlcea, Câmpulung és
Baia de Aram -n. E vásárhelyeknek majd városoknak lettek megbecsült
lakói. Id vel beolvadtak a helyi lakosságba.
A szászok erdélyi hazájukban nem keveredtek az itt talált shonos
lakossággal. Miért? Erre másutt fogunk kitérni.
1211-ben II. András magyar király, hogy a Barcaságot megvédje a
kunok betörését l, a harcias német Kardhordó lovagrendet telepítette be.
Mivel e lovagok ellentétbe kerültek a királlyal, ki zték ket Erdélyb l.
Ugyanide telepítették a Szent János (Johannita) lovagrend tagjait (1247).
A szász lakosság a Nagy-Szamos fels szakaszán a mai Óradnán
ércbányászattal: ezüst és arany kitermelésével foglalkozott.
A mez ségi településcsoport, akárcsak számos erdélyi, kés bb szász
jelz vel említett helység, a szászok kirajzásával magyarázható. Nem vitás,
hogy e körzet „Királyi”, szászok, lakta települései királyi birtokon, jöttek
létre. Határai: Nagydemeter, Törpény, Szépnyír, Királynémeti. Kelet felé a
Budak patak volt a választóvonal. Sófalva, Borgó és vidéke, tovább Óradna
Doboka megye része volt. A betelepítéskor csupán a Budak völgyében volt
megm velhet föld.
A Beszterce vidéki szász kolonusok központja a vidék névadó városa
volt s véd szentje után Nösen-nek nevezték.11) Körzetében a katolikus
egyház 5 káptalant szervezett. 1215-ben már állt a Ferenc-rendi szerzetesek
temploma. Méretei: 24 ×13,6 m .
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A beszterceihez 15 falu tartozott: Alsó- és Fels -Aldorf, Beseny ,
Szépnyír, Törpény, Nagydemeter, Jád, Aszúbeszterce, Újfalu, Vünda,
Kiszsolna, Budak, Malomárka, Nagyfalu és Ependorf. Egy 1264-es
keltezés pápai levélben Németit Quareli (Királyi) részeként említik.
A kerlési káptalan szervezte és felügyelte Németit, Lekencét,
Vermest, Szentgyörgyöt, Aszúbesztercét, Tacsot, Fehéregyházát, Nagyfalut,
Apanagyfalut.
Egy másik tájegység Nagyfalut, Szentívánt, Fehéregyházát, Zselyket,
Dipsét, Lekencét, Vermest és Szászszentgyörgyöt foglalta magába. Lakóit
azért telepítették ide, hogy korszer földm veléssel jövedelmez vé tegyék a
királyi birtokokat, továbbá Szentjánost (Sztiván), Kisdemetert és Petrest is.
Biztosan tudjuk, hogy Beszterce a nevét visel folyó völgyében,
mocsaras területen épült. Nevét a szláv eredet , bisztró szóból képezték, ami
gyors folyású vizet jelent.
A nagysajói káptalan (Schogener Capitels) magába foglalta
Bálványosváralját, Culesdorfot, Magyarost, Kerlést, Móricot, Alsóbudakot,
Nagysajót, rhelyt, továbbá 11, azóta a szászok számára elveszett helységet:
Szásznyírest, Szászmátét, Szászceg t, Szászúj st, Alsó- és Fels barátfalvát,
Galacfalvát, Kentelkét, Bátost és Kissajót. A sajói és a besztercei dékánátust
1893-ban egyesítették. Külön dékánátusa (v. esperesi hivatala) volt Tekének,
amelyhez Nagyida, Dipsa, Harina, Paszmos és Újlak egyházközségei
tartoztak.
A szájhagyomány szerint Kissajót szászok lakták. Sokan emlékeztek a
út és az árok között épített hajdanvolt templomuk romjaira. Gyakori
összet zéseik voltak a szomszédos románok lakta pásztorokkal, juhászokkal.
Egy éjjel a pásztorok a szászokra gyújtották a falut. Lakói Paszmosba,
Bátosba és Újlakba menekültek s ott telepedtek meg. 1666-ban a medgyesi
országgy lés kivonta a Szász Egyetem (Universitas Saxorum) joghatósága
alól Kissajót.
Megjegyezzük, hogy az egyházszervezés nem etnikai, hanem vallási
kritériumok szerint történt, tehát nagyon jól megférnek egy
egyházkerületben a szászok, magyarok és mások.

A világ legrégibb és leghosszabb id tartamú autonómiája

A szászok jöv jét dönt módon meghatározta a II. András király
(1205-35) által 1224-ben kiadott Andranum néven ismert adománylevele. Ez
az adománylevél az egész Szászföldet a szászok közös tulajdonának
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tekintette. Rögzítette a király azon elhatározását, hogy a szászok közt
idegennek nem adományoz birtokot. A korábbi gyakorlattól eltér en a
kihalás vagy h tlenség miatt (f - és vagyonvesztés!) gazdátlanná vált
földeket nem adományozza el, azok továbbra is a szászok közös tulajdonát
képezik. A Szászföld vezetése a szászok „egyetemé”-re (Universitas
Saxorum) hárul, élén az általuk megválasztott comes (gróf) áll. A földet
közösen birtokolják. Ezt a kollektív jogokat, biztosító megállapodást
mindkét fél maradéktalanul be is tartotta 1876-ig, amikor az új közigazgatási
törvény megszüntette a világ els autonómiáját. Hangsúlyozzuk, egyebek
mellett ez lehet vé tette a szászok nációvá, közös nyelvet beszél
„nemzetté” válását. Az Andreanum a szászoktól nem kért személyes hadba
szállást, csupán 580 f nyi katona együttes el állítását írta el , a szász
hivatásos katonák s egyben faluvezet gerébek soraiból. A királlyal
szembeni pénzbeli kötelesség- a terragium (adó), volt amelyet a kapott
földért fizettek. Ez évi 15.000 márkát tett ki (1 márka =62 arany korona). Ez
az összeg 42,2 kg aranynak felel meg. Összehasonlításként: egy pár
csizmáért 4 aranyforintot, egy ökörért 15-30 aranykoronát, egy, a király alá
való lóért 6123 aranykoronát fizettek. Ugyancsak 1224-t l királyi
engedéllyel használhatták a románok és a beseny k erdeit. Kés bb a hadba
szállás megváltásáért évi 500 ezüstmárkát fizettek (=1033 kg!)
Arról se feledkezzünk meg, hogy a Szászföld lakosságát kivonták a
király, vajda vagy várispánok bíráskodása alól. k maguk választották
papjaikat és vezet iket. A fontosabb városok pallosjogot kaptak. Saját
börtöneik voltak, halálos ítéletet is végrehajthattak. A kiváltságjogaikat
tartalmazó Andreanumba beírták a szászok azon jogát is, hogy szabadon
kereskedhessenek, illetve tarthassanak vásárokat.
E kiváltságjogok nagy lendületet adtak a gazdasági és társadalmi
fejl désnek. A gyors fejl désnek induló Szászföld több nyelvjárást beszél
lakói a szászt részesítették el nyben. Egybeolvadtak szászok, bajorok,
vallonok s kialakult a nemesi értelemben vett szász náció (nemzet). E
folyamatot jótékonyan befolyásolta a szász társadalom sajátos szerkezete.
Mivel a Szászföld a szászok közös tulajdona volt, nem voltak h béruraik
(nemesek). Szászok jobbágyok se lehettek. A szász el kel k a vásárolt
földterületet megm veltethették magyar vagy román jobbágyokkal. A szász
városoknak is voltak másajkú jobbágyai.
A szász esperességek falvai közül el ször Budakot (Bodagd) említik
okleveleink 1228-ban, azután 1235-ben Óradnát (Rodna). Els okleveles
említése szerint 1222-ben Beszterce város grófja Emericus de Salzburg volt.
A 13. század közepe táján a tatár (mongol) invázió okozott
mérhetetlen csapást, pusztítást a lakosság körében.
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1241 tavaszán a korábban Kijevet is feldúló tatárok rátörtek a mit sem
sejt radnaiakra. Az els támadásukat visszaverték, de a meg- megújuló
ostromnak nem tudván ellenállni, az Arisztaldusz vezette 600 f nyi
hely rség megadta magát. Óradnát – és minden útjukba es falut, várost –
feldúltak, raboltak, fosztogattak, a lakosság túlnyomó részét, öregeket,
ifjakat, n ket, gyermekeket kíméletlenül lemészároltak. Radnán több mint
4000 embert öltek meg.
1241. április 2-án törtek Besztercére, a jelentékeny városra, amely
Óradna sorsára jutott. A mongolok kegyetlenségét jellemzi a megölt lakosok
hihetetlenül nagy száma. A városiak kincseit megkaparítandó, a tatárok
el csalogatták az elrejt zött lakókat. A mesterembereket megkímélték, a
rabszolgának valókat kiválogatták, s Tatárországba hurcolták. A többieket a
piactéren sorba állították, s hátulról baltákkal verték agyon.12) Egy, a
pápához küldött jelentésmásolat szerint, amelyet 1241-ben itt járt
Echternach-beli (Luxemburg) szerzetesek a tatárjárásról szóló írtak, hogy a
tatárok Nösen piacán 6014 keresztényt öltek meg.13)
A tatárok el tt behódoló radnai szászokat kényszerítették, hogy a
mongolok el tt járva vezessék ket Dés, Kolozsvár és más helységek felé. A
tatárok fogságába került az akkor itt tartózkodó magister Rogerius spaletói
püspök, nagyváradi kanonok is, aki Siralmas ének a tatároktól elpusztított
Magyarországról14) cím
m vében
számolt
be a
beözönl k
kegyetlenségeir l: „Ká dán király Groszország és Kúnország között három
napig az erd kön át véve útját, megérkezett a gazdag Radnához, a
németeknek magas hegyek között fekv
városához, a király
ezüstbányájához, hol a népek számtalan sokasága id zött.
S mivel ezek harcias emberek voltak s fegyverhiányban sem
sz kölködtek, mikor a tatárok megérkezését meghallották, a város mellett
lév erd kön és hegyeken át eléjük mentek.
Kádán pedig meglátva a fegyveresek sokaságát, megfordult, mintha
megfutna el lük. Akkor a gy zelemmel visszatér nép lerakta fegyvereit, és
ahogy már a németek vad kedve követeli, elkezdett részegeskedni.
De a tatárok hirtelen visszajöttek, s mivel a városnak sem árkai, sem
falai, sem er dítései nem voltak, minden oldalról elkezdtek oda behatolni. És
ámbár itt-ott nagy küzdelmet folytattak is, mégis, amikor a nép belátta, hogy
nem képes nekik ellenállni, mindenest l megadták magukat az kegyüknek.
Kádán pedig a várost pártfogása alá vette s Arisztaldot, a város ispánját,
hatszáz válogatott fegyveres némettel beosztotta katonái közé... A legy zött
népek vezéreit, f bb embereit, akikt l a jöv ben tartani lehetett volna,
megölték. A harcra termett férfiakat, pedig tatár vezérlet alatt maguk közé
sorozták s a hadjárataikban, el re kergették. A gyöngébbeket földm velésre
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vagy más munkára fogták, a többieket, akiknek hasznát nem vehették,
irgalmatlanul lemészárolták”.15) Sok foglyot rabszíjra f zve magukkal
hurcoltak, legnagyobb részük sohasem látta viszont hazáját. Ugyancsak a
tatárok 1241-ben, a muhi csatában legy zték IV. Béla (1235-1270) király
seregét. Neki ugyan sikerült elmenekülnie, de üldöz i az Adriai tenger
partjáig követték.
Az élet nem állt meg, a dúlás után újjá kellett építeni a lakosság
nagyobbik felét eltemet és az azt gyászoló várost és a felperzselt falvakat.
1246-ban IV. Béla felfüggesztette a gyulafehérvári püspök
tizedszedési jogát, zárolta javait, és Bilakot pedig elcsatolta Harinát a
besztercei dékánustól. Oka: Kácsics Simon belekeveredett a Bánk bán
vezette Gertrúd királyné ellen irányuló összeesküvésbe. Ezért f - és
jószágvesztésre ítélték. Birtoka a püspökre szállott.

Az újjáépítés és gazdasági fellendülés évtizedei
Az els (mert több is volt) tatárjárás túlél i kemény munkával, nagy
áldozatok árán néhány év alatt Besztercevidéket újból lakályossá tették.
Egy 1243-as okirat szerint Sófalva határjárásában a több helységet
elfoglaló Beszterce föld terült el, amely királynéi birtok. Ez azt jelenti, hogy
a királyné birtokainak minden jövedelme saját vagyonát gyarapította.
Sófalváról tudni kell, hogy Bels -Szolnok vármegye legkeletibb
csücskén feküdt. Bels Szolnok vármegye évszázadokon át a magáénak
vallotta, mert a honfoglaló magyar törzsek a gyep t úgy húzták meg, hogy
mindnek jusson egy-egy sóbánya vagy sólel hely. 1241 el tt Arisztaldusz
radnai ispán a királytól megkapta Sófalvát, 1243-ban pedig meger sítette
birtoklásában.
1264-ben, mint ismeretes Besztercét V. István ifjú király megszállva
tartotta. A IV. Orbán pápához eljuttatott panaszra válaszolva, a Szentszék
felszólította a királyt, haladéktalanul szolgáltassa azt vissza jogos
tulajdonosának. Ebben a pápa által IV. Béla társuralkodónak címzett
oklevelében (bullában) megemlítették a Besztercéhez, Radnához, Királyihoz
és Zolusum-hoz (valószín leg Kiszsolnához) tartozó falvakat és földeket,
melyeknek jövedelmei emberemlékezet óta („cuius memoria non existit”) a
királynét illették.
Egy 1268-as radnai oklevél fényt vet a városi építkezésre: Rotho,
Radna és Beszterce ispánja eladta – bátyja és lánya beleegyezésével –
Brendlinus fia Henrik ispánnak a k tornyos faházat, fallal körülvett udvart
telekkel, malmot a Szamoson túl (mol. Ultra aquam Zhomos) tartozékaival:
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egész házat és két udvart s minden szántóföldet a vár alatt, továbbá minden
Rothó ispánt illet ezüstbánya felét – 155 radnai márkáért!
A teljes felsorolást azért tartjuk fontosnak, hogy érzékelhessük:
milyen er s volt a radnai márka. A radnai bányákban nagy mennyiség és
igen tiszta ezüstöt bányásztak. Királyi engedéllyel Besztercének akkor már
pénzverési joga volt. Az itt vert radnai vagy besztercei márka 48 gr-os
ezüstpénz volt s igen nagy becsben tartották. 1263-ban a tatárok
megsemmisítették a Szeret és Prut menti Brodnikok országát. A besztercei
szerzetesek megtanultak tatárul, s körükben és a foglyok közt hittérít
munkát végeztek. Besztercén nem volt kolostoruk csak rendházuk. Óradnát
1268-ban Erdély legfontosabb városaként említették. Saját városbírója,
választott esküdtjei voltak. Saját törvényei szerint élt és ítélkezett.
1276-ban Beszterce és Óradna még közös ispán igazgatása alatt állott.
1279-ben Heinch graf, a szörényi bán öccse 150 márkáért megvásárolta
Kentelke birtokot (névadója a magyarral rokon kend néptöredék lehetett).
1285-ben IV. László (1272-90) uralkodása idején másodszor törtek be
Erdélybe a tatárok. Útjukban gyilkoltak, raboltak és mindent felgyújtottak.
Tatárdúlás áldozata lett Besztercevidék is. A szörny pusztítások miel bbi
kiheverése végett a magyar király Beszterce polgárait mentesítette az adó
2/3-ától. Ezt a kiváltságjogot meger sítette az utolsó Árpád-házi király, III.
András (1290-1301) is.
1287-ben találkozunk el ször a Besztercevidék (districtus)
elnevezéssel. 1291-re Beszterce gazdaságilag annyira meger södött, hogy
újból fizetnie kellett a királyi adót. Ekkor már m ködött Besztercén egy
ispotály (szegények kórháza), melyet még a keresztes háborúk (1097-1270)
idején létesíthettek az itt is megforduló Szentlélek lovagrend tagjai.
1295-ben Péter gyulafehérvári püspök a besztercei kórházat vezet
papnak ajándékozta az alsówallendorfi (=Alsówallonfalva) parókia
jövedelmeit. Az ok: az alsóaldorfi szászok megöltek két papot és egy
klerikust. A püspök emiatt kiközösítette ket, le kellett rombolniuk
templomukat, ott többé pap sem prédikálhatott! Ugyanebben az oklevélben
történik említés magister Vivianus kamaraispánról („comes de Bestercze”), a
királyi udvar megbízott emberér l.
A 14. század elejére Beszterce rendezett város képét mutatta.
Fapalánk védte a két f utca mentén szorosan egymás mellé épített házakat
és annak lakóit. A mai Gh. incai (volt Hársfa), a mai Dornei (Bugyelláris,
volt Ioan Corvinul, Hunyadi János) utca az el bbi folytatása volt. A másik a
mai N. Titulescu (volt Ungerstrasse, azaz Magyar) utca néven ismert.
A szegények kórháza a mai Római katolikus plébánia helyén lehetett.
Évszázadokon át utcáját Kórház utcaként emlegették.
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A f téren a Szent Miklós plébániatemplom állt, amelyet kés bb
újjáépítettek. A város északkeleti részén épült a Szent Ferenc-rend által
épített kolostor 1316-ban. A város déli oldalán, a Kádárok bástyája
közelében a Domonkos-rendiek kolostora (1303) volt.
A mai Malom-téren (P. Morii) vízimalom m ködött. A városszélen
átfogó Malomárokból kapta a szükséges vizet.
A várostól keletre, a Beszterce vizét patak formájában végigvezették a
bb utcákon. Az egyik ág régi kórház alatt, a mai református templom
közelében hagyta el a várost. A másik ág a ferences kolostortól északkeletre,
még a városon kívül további két ágra szakadt, a mai Búzasor el tt és a
nagytemplom mögött kétfel l fogta közre a mai F teret. Jó évtizede, amikor
a f téri utat korszer sítették, el került egy kis vízerecske is, amely a régi
törvényszék el tt, a mai Kispiac (Alfred Berger u.) felé kanyarodott. Amikor
a f templom déli oldalán egy régi épületet lebontottak, a földb l el került
egy hajdani facsatorna egy teljesen ép része is, még vékonyan folydogált
benne az életadó víz.
Amikor 1301-ben a fiatal III. Andrással kihalt az Árpád-ház, a magyar
urak két pártra szakadva versengtek saját jelöltjük trónra juttatásáért. Az
egyik párt Bajor Ottó herceget támogatta, aki IV. Béla unokája volt. Az
erdélyi szászok is mellé álltak, erdélyi körútján lelkesen fogadták. Csakhogy
Tamás erdélyi vajda másként határozott. , a f nemesek egy másik
csoportjával a francia-olasz Anjou családból származó Károly Róbertet
(1310-1342) emelte trónra.
Uralkodása idején kezd dött, de nem ért véget a jádiak pere Epemez
birtoklásáért. E falu a dékánság és Doboka megye határán terült el, nyugaton
Jáddal, keleten a havasokkal volt határos. 1311-ben Károly Róbert Epemez t
séges szolgálata jutalmául Geubul fia Jánosnak adományozta. 1314-ben a
király meger sítette Geubul fia Jánost birtoklási jogában. Közötte és a jádiak
között feszültség keletkezett. Ez utóbbiak azt bizonyították, hogy Jád és
Epemez is a szabad Szászföld része és, hogy a király törvénytelenül
adományozta azt el.
Károly Róbert uralkodása idején vetették tízkét negyedrét
pergamenre a Halotti Beszéd (13. sz.) és a Königsbergi Töredék (14. sz.)
után, id rendi sorrendben a 3. legrégibb nyelvemlékünket, a Besztercei
Szójegyzéket. Ez 1315 latin és ennek megfelel magyar szót tartalmaz.
Szerz je Georgio de regno dicto Sclavonye. (Tótországi György). 1891-ben
a Beszterce-Naszód vármegyei levéltárában bukkantak rá.
1328-ban, noha az erdélyi vajda idevaló és borgói jobbágyainak
menlevelet adott és szabad költözködést biztosított, a Hening család tagjai
megölték e birtokra szerintük jogtalanul befészkel
Geubul fia Jánost.
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Még ez évben közbelépett Tamás erdélyi vajda, aki közölte Epemez és Jád
lakóival, hogy Geubul fia János fia Henul Jánost és örököseit véd szárnyai
alá vette, javaikat pedig királyi kegyb l ered en elkobozta. A jádiak azt is
nehezményezték, hogy a vajda e rá nem tartozó ügybe beavatkozott.
Úgy t nt, ezzel az ügy lezárult. Nem így történt. Az 1329. év egyik
éjszakáján lerohanták és felgyújtották a vita tárgyát képez falut. Lakói
elmenekültek, akik, közöttük Henul is, a király, mint legfels dönt bíró
közbeavatkozását kérték és azt, hogy szolgáltasson igazságot.
1331-ben a besztercei ispán, a vajda küldötte – ki akarta békíteni a
perleked , szembenálló feleket. A jádiak nem ismerték el illetékességét.
Ezért még ez év dec. 8-ra a perben álló feleket a király ítél széke elé
idézték. A jádiakat a király elmarasztalta. Az ügy folytatása: a jádi vezet k
nem ismerték el a legfels döntés igaz voltát. Még jobban feldühödtek,
amikor megtudták, hogy Tamás, egy személyben besztercei és brassói
királybíró, védelmébe vette Henul fiait: Mártont és Lajost. 1332-ben és
1334-ben a király eltiltotta Jád falu lakóit és a beszterceieket Epemez
(„Pettendorf inter Jaad et Alpes in Comitatu de Beszterce”) használatától.
A nép ajkán még él Epemez pusztulásának története, bár az is lehet,
hogy Alsóborgóval azonos.
Heniul nevet viseli a Borgói-hegység Heny (1612 m) csúcsa. A Jád
és Epemez közötti évtizedekig elhúzódó per érzékenyen érintette Erzsébet
királyné bevételeit, jelent s jövedelemb l esett el. Ezzel magyarázható, hogy
a perlekedés végét jelent évben külön oklevélben rögzítették, hogy
beszterceiek felett idegenek ne ítélkezhessenek. Az ítélkezési jog a nép által
választott besztercei ispánt, a királybírót és a királynét illette. A helyi
ítélettel elégedetlenek dönt bírájukhoz, a királynéhoz apellálhattak.16
Ehhez hasonló per zajlott Nagydemeter, Törpény és Csépán részér l
Fáta birtoklásáért. Nagydemeter határában, az Aranypatak völgyében terült
el Fáta, (els okleveles említése 1243-ban), melyet Lörinc erdélyi vajda két,
a tatárok elleni harcban jelesked Teuton – lovagtestvérnek: Lenteleknek és
Hermannak adományozott. Ezt sérelmezték a szomszédos falvak; számos
panaszlevél, per, reklamáció szította a feszültséget. Ezt kihasználva László
és Paulus Welken két besztercei testvérrel szövetkezve er szakkal elfoglalta
Fátát. 1344-ben László erdélyi vajda elrendelte: e birtokot szolgáltassák
vissza jogos tulajdonosaiknak!
1366-ban Nagy Lajos király Tukás tanyát a nagydemeteri szászoknak
adományozta. Németi, Somkerék és Csépán kérte eme döntés
felülvizsgálatát és a régi határok azonosítását. Mivel a szóban forgó területet
már s
erd borította, a határok maradtak...
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1380-1455 között váltakozó er vel folyt a perlekedés, panaszlevélküldés. 1449-ben Nagydemeter és Törpény szász lakossága 2000
aranyforintért megvásárolta a fátai birtokot s még ez évben a két falu lakói
éjnek idején lemészárolták Fáta lakosságát, a falut és határát pedig
kettéosztották. A szörny tragédiát csupán egy fátai lány élte túl; sírja fölé a
keresztútnál földhalmot és követ emeltek. Fáta nevét ma is rzik a Fátaerd ,
Fáta sz
stb. d nevek.17
A fenti eseményekkel párhuzamosan 1333-37 között pápai utasításra
összeírták az összes, egyházi adót fizet falvak és papjaik nevét, külön
feltüntetve a fenti id szakban papi tizedként befizetett összeget. Ebben a
pápai Registrumban el ször történik említés sok, addig írásban nem szerepl
faluról. Meglehet, hogy akkor már több évtizedes vagy évszázados múltra
tekintettek vissza.
Ugyanakkor, 1333-ban említik Beszterce-szék nevét, amely már
Királyi disztriktus falvait is rögzítette.
Az alábbi táblázat a Beszterce-szék (a szász disztriktus vagy
dékánátusbeli) helységek nevét (1) tartalmazza els okleveles említésük
sorrendjében (2); feltüntettük az oklevelekben el ször el forduló névírás
formáját is (3).

1
Beszterce
Budak
Péntek (Kis-)
Malomárka
Nagyfalu (Sajó)
Alsóaldorf
Petresfalva
Jád
Demeter (Nagy-)
Szentgyörgy (Szász)
Demeter (Kis-)
Fels aldorf
Aszubeszterce
Beseny
Dipse
Fehéregyház
Lekence

2
1222
1228
1228
1243
1243
1295
1311
1311
1319
1320
1324
1332
1332
1332
1332
1332
1332

3
Bistricia, Nösen
Bodagd
Penthwk
Molunárk
Nogfolu
Waldorf inferiori
Petresfolua
Jaad
Villa Demetrii
St.Georgii Villa
St. Demetrii
Waldorf Superiori
Arida Bistricia
Paganica Villa
Gyipse
Alba Ecclesia de Kyralya
Lekenche
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Németi
Szentiván
Szépnyír
Törpény
Újfalu
Vermes
Vinda
Zselyk
Zsolna

1332
1332
1332
1332
1332
1332
1332
1332
1332

Bavarica Villa
S. Johannes
Chitmar
Tripio
Nova Villa
Veruus
Vinda
Sylk
Silva, Silna

E jegyzékben érthetetlen módon nem szerepel Baca, Ceg telke,
Csicsókeresztúr, Sajóudvarhely, Szentmáté, Tacs, továbbá 9 elpusztult
helység.
Mellékesen megjegyezzük, hogy a minket közelebbr l érdekl 25
helység lakói közül a legtöbb egyházi adót, évi átlagot számítva Beszterce
fizetett (100 garast). A további sorrend: Szépnyír, Zsolna és Lekence. A sort
Alsóaldorf és Zselyk zárta. Ez utóbbi tisztázhatatlan okok miatt négy év alatt
egyetlen garast sem fizetett. Papjáról csupán annyit tudunk, hogy a pápai
adószed k 1332-ben megidézték.
Fel kell figyelnünk Beseny nevére is. Latin neve: Pogányfalu, arra
vall, hogy a pogány beseny ket határ r feladattal telepítették Királynémeti
és Beszterce közé. Letelepítésükre az 1068-as kerlési csata után kerülhetett
sor. Nevüket meg rizte a falu neve és a falu feletti Kurhan-domb, melyen a
híres Steininger nev (tk. Királyi leányka) sz t termesztették. Kurhanhegy Turjágó határában is található.
Malomárka pedig emlékezet: a Budak vizét árokba vezetve
vízimalmot m ködtettek. Az árok nevér l azonosították a falut.
Petresfalva els birtokosáról kapta nevét. Keresztény szokás szerint a
falvak lakói templomaik építésekor, Isten házát és önmagukat valamely
szent kegyeibe ajánlották, a templom vagy kápolna számos esetben az illet
helység névadója lett. Így Szászszentgyörgy véd szentje pogány katonatiszt
volt (IV. század), keresztény hitre tért. A nagy katonaszentek
zászlóviv jeként tisztelik. A lovagok, parasztok és állatok oltalmazója, a
zarándokok és Anglia véd szentje. Anglia 160 templomát Györgynek
szentelték. A sárkányöl jelz t azzal érdemelte ki, hogy lebunkózta az
emberev sárkányt s az engedelmeskedett neki.
Szent Demeter nem szerepel a római szentek névsorában. Hajdani
lakói örökítették át. A pásztorok, juhászok és a nyájak véd szentje volt.
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Szent Iván vagy Szent János (Kr.e.7 - Kr.u.29) igazi keresztényként
felemelte fejét az Isten parancsát semmibe vev tartományi fejedelem ellen.
Megkeresztelte Jézust, Isten bárányát.
Fehér-jelz s egyház csupán egy van. Templomuk 1332-ben már állott,
le volt vakolva és fehérre meszelve. „Vörösben állt” Veresegyháza.
Zselyk és Zsolna neve latin bet kkel nem volt leírható ui. a zs bet t,
az ábécé utolsó tagját a sátán adományának tekintették és ezért soha le nem
írták és s bet vel helyettesítették azt.
Azt se feledjük, hogy 1843-ig Magyarországon a hivatalos nyelv a
latin volt, ezért vált gyakran körülményessé egy-egy magyar szó vagy
szókapcsolat helyes leírása. A középkor folyamán még nem alakultak ki a
magyar helyesírás szabályai sem.
Ami a templomokat illeti: mindeniket a kor népszer csúcsíves
(gótikus) stílusában építették a város vagy a falu piacterén, esetleg a falut
uraló másik dombon. Méretüket a helyi szükséglet a jövend népszaporulat,
a lakosság ambíciói és az anyagi lehet ségek szerint tervezték. Kivételt
képez a harinai Kácsics-nem(zetség) tagjai által 1200 körül épített kéttornyú
családi templom. Mindkét tornya román stílusban épült négyzet alakú
fundamentumon, félköríves kis ablakokkal és masszív fallal. Kés bb az
egyik tornyát restaurálták, nem tudjuk: földrengés, földcsuszamlás, t zvész
vagy más ok miatt. A maga nemében páratlan építmény. A beteleped
szászok- és nemcsak k, els templomaikat fából vagy palicsból (fonott
vessz fal agyaggal betapasztva) készítették. A tatárdúlás után az elpusztult
templomokat, házakat, gazdasági épületeket kellet helyreállítani. A jobb
anyagi helyzeteket tükröz k templomaik már csúcsíves, támpillérekkel
ellátott magas falakkal és hosszú ablakokkal épültek.
A dél-erdélyi szászok, mintegy kivételt képezve, a szászváros és
Brassó közötti térségben 54 román stílusú keresztboltozatú templomot
építettek.
A gótikus templomok általában háromhajósok. A 230 szászföldi
templom közül 30 volt er dített (vártemplom).
Több helyütt a románkori templomhajóhoz a b vítési munkálatok
révén csúcsívvel csatlakozó, keresztbordás sokszögben záródó szentélyt
illesztettek (Ceg telke, Teke stb.).
A 13. század második felében egyenes szentélyzáródású templomot
Sajószentandráson és Sajóudvarhelyen, a Nagy-Szamos menti Bacában,
Csicsókeresztúron, a mez ségi Magyarborzáson, Mez kecseden és
Szentmátén építettek.
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A 14. század elején két kolostora volt Besztercének (az egyik leégett)
és egy Harinának. Ekkor történik említés a királynémeti és komlódi k
l
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épült plébániatemplomról is.
A Nagy-Szamos fels szakaszán 1450-ben már három faluban
fatemplomról tudunk. Majoron, Naszódon és Oláhszentgyörgyön.
Besztercevidék els gótikus polgárháza a f téri plébániatemplommal
szemben épült papi lak volt. A csúcsívesen kiképzett kapubejárat felett k be
vésve áll Erdély címere: a Nap, Hold és a csillag ábrázolásával. A
címerpajzs alapján az 1480. évszám olvasható. Ez a félévezrednél id sebb
épület eddig eredményesen dacolt faggyal, viharral, t zzel és földrengéssel.
Ma is megcsodálható a Búzasor végén.
Évszázadok után is hirdeti a k
vesek szakértelmét és ügyességét. A
középkori építészek által használt, eddig ismert legszilárdabb köt anyagot az
oltatlan mész oltásakor állították el , mégpedig úgy, hogy a még föv
mészbe homokot kevertek s azt forrón felhasználták. Megkeményedése után
olyan szilárd lett, hogy az általa összefogott köveket ma sem, csákánnyal
sem lehet szétválasztani. Ilyen köt anyag fogja össze a tatárok által
elpusztított, romjaiban ma is fenséges óradnai plébániatemplom és Csicsó
vár köveit.
A figyelmes olvasónak felt nhet, hogy Harina és Bilak- noha szászok
alapították és lakták, és püspöki udvarhely (curtis pontificalis) is volt, nem
szerepel a szász dékánátushoz tartozó falvak sorában. Nem, mert 1246-ban
IV. Béla király felfüggesztette a gyulafehérvári püspök tizedszedési jogát,
zárolva javait. Ugyanakkor kivétettek az erdélyi vajda és az ispánok
joghatósága alól és a Szilágy megyei Hadad joghatósága alá rendelték csak,
a püspök és a mindenkori falunagy (=villicus, iudex) ítélkezhetett új telepes
lakói (=hospitas de conditio libere) felett.
Az udvarhelyre gy jtötték be a püspöknek járó termékjáradékot, a
királynét vagy a királyt, megillet termésadót, és azt a címzett rendelkezése
szerinti helyre hordókba, zsákokba vagy ládákba csomagolva lovas
szekerekkel saját költségükön elfuvarozták.

Új kedvezmények...
Mivel Beszterce és vidéke a mindenkori magyar királynénak adózott,
a falvak hosszan elnyúló birtokszerzési perei érzékenyen érintették a kincstár
jövedelmét. Róbert Károly felesége, Erzsébet sürgetésére 1330. dec. 29-én
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Beszterce polgárainak és a hozzátartozó helységeknek szabadságlevelet
állított ki, elrendelvén:
- Minden idegen törvényhatalom alól mentesek legyenek.
- Senki sem törvénykezhetik fölöttük, csak a királyné, vagy az általa
kinevezett királybíró (Königsgraf) vagy a nép által választott területi bíró
(Gaugraf, gróf)
- Az ítélethozatallal szembeni elégedetlenség esetén azonnal és
közvetlenül a királynéhoz fellebbezhetnek.
A bíró és esküdt választásra esztend végén, Karácsony és Újév
között került sor. Az esküdtek maguk közül – titkos szavazással –
választottak városbírót. Megbízatásuk lejártával kötelesek voltak beszámolni
a lakosságnak a kifejtett tevékenységükr l. A fontos, nagy érdekl déssel várt
peres ügyeket a város nyilvánossága el tt tárgyalták.
Eme szabadságlevél hatalmas lépést jelentett az önálló törvénykezés
útján. Besztercét ugyanolyan jogok illeték meg, mint a dél erdélyi nagy
szász városokat: Nagyszebent, Brassót, vagy Budát, a magyar f várost.
Róbert Károlyt fia, Nagy Lajos (1342-82) király uralkodása idején
vált igazán naggyá Magyarország. Ekkor érte el legnagyobb kiterjedését.
Északon, keleten és délen tenger mosta partjait. Sokat köszönhetett neki e
fejl
város és vonzáskörzete. Uralkodása idején többször megfordult és
id zött Besztercén. A magas rangú vendég és a vendégfogadó város között
igen szívélyes kapcsolat alakult ki, s ennek f leg Beszterce lett a
haszonélvez je.
1353. április 24-én évi kirakóvásár – tartási jogot adott Besztercének
Martinus és Stephan városi tanácsosok kérésére. A vásár Szent Bertalan
napján (aug.23) kezd dött és 5 napig tartott. Mivel a búcsúval esett egybe,
búcsúvásárnak (románul bâlci) is nevezték. A keresked k kötelesek voltak
„kirakni” áruikat, csak azt vihették tovább a vásár elmúltával, ami a piacon
nem kelt el. Mindenki szabadon és vámmentesen árusíthatott, a
keresked knek szabad mozgást biztosított. A vásár napján a városbíró
törvénynapot tartott, amikor a perleked feleknek igazságot szolgáltatott.
Mindez nagy lendületet adott a gazdasági fejl désnek. Megsokasodtak
és igen termékenyek lettek a kisiparosok szakmai szervezetei, nagy
mennyiségben szállítottak készárut Moldvába. Naponta 60-70 áruval
megrakott szekér hagyta el a várost s indult Németk (P. Neam ), Suceava és
Jászvásár irányába, ahonnan nyersanyagokkal megrakottan tértek haza.
Tizenhárom évvel kés bb, 1366. jún. 1-én Nagy Lajos fényes
kísérettel újra Besztercére látogatott, ahol egy hétig vendégeskedett. Itt
tartózkodása idején bocsátotta ki királyi pecséttel ellátott adománylevelét.
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Ebben Besztercének Szebennel és Brassóval azonos politikai jogokat
biztosított, városunkat a nagy szász városok sorába iktatta.
Íme, az adománylevél f bb el írásai:
- A város lakói évente szabadon válasszanak bírót és esküdteket.
- A Besztercéhez tartozó falvak évente szabadon válasszanak
elöljárókat (tisztvisel ket). E személyeket a városi tanács er sítse meg
tisztségükben.
- A városbíró és az esküdtek jogában áll, hogy a királygróffal vagy
annak személyes megbízottjával egyetértésben simítsanak el minden a
városiak és a falusiak között támadt nézeteltérést.
- Peres ügyekben fellebbezni Szebenben kell.
- Besztercét és vidékét ugyanazon kiváltságjogok (privilégiumok)
illetik meg, mint Szebent.
- A bírósági úton kiszabott büntetésb l származó jövedelem
kétharmad része a királybírót vagy helyettesét, a fennmaradó egyharmad
rész a város és a perleked felek esküdtjeit illeti.
- Besztercének jogában áll növelni a sz prés használatáért fizetend
pénzösszeget.
Ezen adománylevél alkalmazása tette lehet vé, hogy a Beszterce és
számos falu közötti, hosszú ideje elhúzódó perlekedéseket baráti
megegyezés alapján megszüntessék és a szemben álló feleket kibékítsék.
Ugyancsak Nagy Lajos adományozott címert Besztercének. A
függ legesen két részre osztott címerpajzs bal felén az Anjou család
címeréb l kölcsön vett, három egymás fölé helyezett stilizált liliom látható.
A címerpajzs jobb oldala zöld mez ben a négy ezüstfolyót, a Dunát, Tiszát,
Drávát és a Szávát ábrázolja. A címerpajzs fölött egy akantuszlevelekkel
ékesített, cs rében aranypatkót tartó koronás strucc madár feje látható. A
strucc és a patkó – a keresked k szerencseszimbóluma volt.
Ugyancsak Nagy királyunk adományozott Besztercének pecsét –
nyomót, amivel a hivatalos leveleket, szerz déseket, végrendeleteket stb. a
rájuk er sített zsinór és pecsétviasz segítségével lepecsételték és
hitelesítették. Beszterce címerét és pecsétnyomóját 1931-ig, tehát 564 éven
át zavartalanul használták. 1931-ben a román állam bevonta a pecsétnyomót
és megtiltotta az si címer használatát is.
Nagy Lajos királyunk emlékét a szászok évszázadok múltán sem
feledték, mert –véleményük szerint – teljesen korrekt és megért , róluk
atyailag gondoskodó koronás f volt. Azt is lényeges hangsúlyozni, volt
az els , aki elrendelte: minden város 2-2 maga választotta férfit volt köteles
küldeni a magyar országgy lés munkálataira. Az utolsó besztercei küldöttek
1848-ban, az erdélyi országgy lésen mondtak le mandátumukról.
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Ugyancsak sok jóindulatot tanúsított a szászokkal szemben nagy
királyunk, a magyar, német-római, cseh és lombard korona birtokosa,
Luxemburgi Zsigmond (1387-1437), aki Besztercén peres ügyek intézésére
fellebbviteli bíróságot hozott létre (1397). A király eme döntését az tette
szükségessé, hogy megsokasodtak a kolozsvári polgárok azon perei,
amelynek helyi szint ítéleteit nem fogadták el és döntés végett a nádorhoz,
a magyar király els helyetteséhez fellebbeztek. Az ügyvitel egyszer sítése
végett a kolozsváriak kérték, legyen Besztercén a fellebbviteli bíróság.
Ennek vezet je az udvarbírónak nevezett judex curiae, Oberhof lett. Ezt a
feladatot a mindenkori besztercei bíróra és a városi esküdtekre ruházták.
Mivel megsokasodtak a végrendelet készíttetés iránti igények, 1402ben István, erdélyi püspök engedélyezte a besztercei és a kerlési káptalan
papjainak,
hogy
testamentumot
szerkesszenek.
A
végrendelet
megszerkesztéséért (megírásáért) a gazdagoknak 3, az átlagos polgároknak
2, a szegényeknek pedig egy márkát kellett fizetniük. Ezt a „taxa
testamentorum”-ot a püspökség pénztárába kellett átutalni. 1541 után az
erdélyi fejedelem kincstárába fizették be. A végrendelet íróját bizonyos
mennyiség – pontosan soha meg nem határozott – borral és gabonával
kellett honorálni.
A 15. század elejére a két tatárjárás szörny öldöklései és pusztításai
oly mértékben meggyengítették Beszterce vidékét, hogy azt öner
l
benépesíteni többé nem lehetett. A korábbi helységek megmaradtak ugyan,
de népességük felette meggyérült. A királyné kincstárában is érzékelni
lehetett: apadtak és nem gyarapodtak a bevételek.
Zsigmond király 1414-ben kiadott egyik oklevelében – Beszterce és
Besztercevidék lakosságának gyarapítása céljából – imigyen rendelkezik:
bárki szabad ember, ha e vidéken, puszta helyen lakik és letelepszik a szász
districus területén, 3 évre teljes adómentességben részesül. Új ház építése
esetén ez az adómentesség 6 évre szólt.
Ugyanezen évben a szász papok a Gyulafehérváron székel erdélyi
püspökhöz folyamodtak, kérvén: ne vegye el t lük az ket megillet lelkészi
tízedet, e helyett vezesse be a katedra cenzust (census cathedraticus),
lényegében a parókiánként fizetend katedraadót. A Besztercevidékre
kivetett katedraadó a szászok eme összadójának 6,25-öd részét tette ki, amit
Szent Márton napján, november 11-én kellett kifizetni (Szent Márton adója).
Kés bb, id eltolódás miatt Szent György napjáig kellett kiegyenlíteni,
amiért szentgyörgyi adóként is szokták emlegetni. Ennek összege 1488-ban
Beszterce esetében 230 arany forint, azaz 46 ezüstmárka volt. Id multával
ez a pénzmennyiség szépen növekedett: 1529-ben még 350 forintot, 1820ban már 977,5 rhénus forintot tett ki.
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Ezen felül a szászoknak fizetniük kellett karitatív szubvenciót
(subsidium charitationum), a Szászföld által az új püspökavatáskor elvárt
önkéntes összeget. 1541-ig ez 1000 forintot tett ki, az erdélyi fejedelemség
korában, Báthory Zsigmondnak 4000, 1586-ban már 5000 forintot kellett a
fejedelmi kincstárba befizetni.
Új pap beiktatásakor az egyházközségnek, a püspöknek járó
intézményi cenzust kellett „lepengetnie”. Ennek összege nem volt rögzítve,
az egyházközség lehet ségéhez mérten adakozott.
Végül pedig (1541 után) valahányszor náluk megfordult a fejedelem
küldöttje (legatum principis), annak kiadásait a küldöttnek járó adóból
fedezték.
Mivel az egyházközségek akkor sem voltak anyagilag – pénzügyileg
egyformán tehet sek, azokat három osztályba sorolták.
Az els osztályba tartozott: Beszterce, Nagydemeter, Szászlekence és
Szászszentgyörgy – évente 18-18 aranyforintot, azaz 3-3 ezüstmárkát
fizetett.
A második osztályba sorolták Beseny t, Törpényt, Zsolnát, Dipsét és
Kisdemetert, amelyek évente 12-12 aranyforinttal voltak megterhelve.
A többi, a 3. osztályba tartozó egyházközség papja csupán évi 6-6
Forintot, azaz egy ezüstmárkát szíves volt befizetni.
Kanyarodjunk vissza a Zsigmond-kori eseményekhez. Mivel német
császárra választását követ en Zsigmond f leg a Rajna-menti Speierben
tartózkodott, ott kereste fel panaszával 1414-ben Rymer besztercei bíró és a
kíséretében lév Nicolaus Scherer esküdt. A császár színe elé járulva (nem
mentek üres kézzel!) elmondták, hogy a bíróválasztáskor sok
igazságtalanság és méltánytalanság történt. A város lakossága
elégedetlenkedik, sok a civakodás és megnemértés. A császár segítségét
kérték: szolgáltasson igazságot! A császár megparancsolta, hogy a
bíróválasztás körüli törvénytelenségek elkövet it szigorúan büntessék meg.
Nagy teljesítményr l számolhatnánk be, ha a fenti parancsot végre lehetett
volna hajtani. Ahogy az ilyenkor történni szokott, az egymással vagy
egymás elleni szövetkezések, titkos megállapodások, megvesztegetések,
nem kaptak nyilvánosságot. Tényeket rábizonyítani, pedig senkire sem
lehetett. Az ügy elsimult.
Szinte ezzel egyid ben, 1417-ben Erdély délkeleti részében felkelés
tört ki a szász patríciusok, vagyonos keresked k és el kel polgárok ellen. A
felkel k Kardos János vezetése alatt tevékenykedtek. A felkel ket
szétszórták.
A város tovább élte a maga életét. A már felépült templomtorony
számára egy nagy- és egy kisharangot rendeltek a segesvári
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harangönt déb l. A középkor szokása szerint a harangok ércbe öntött latin
nyelv felirata: „Vivos voco, mortuos plango, fulgura frango” volt. (Az
él ket hívom, a halottakat megsiratom a villámokat, megtöröm). A mondat
utolsó része arra céloz, hogy nehéz id (dörgéssel járó villámlás, jéges )
esetén a harangzúgással eloszlatták a fellegeket. Ez a hagyomány ma is
létezik számos mez ségi faluban.
A harangok felirata id vel kib vült, az öntés helyét, évét és az
önt mester nevét is feltüntették. Latin nyelv feliratuk szerint: „Ezt a
harangot Isten dics ségére Johannes segesvári mester öntötte 1430-ban”.
Mindkét harang az 1857-es nagy t zvész martalékává vált.
A jólét egyre nyilvánvalóbb lett, ennek egyik bizonysága az 1432-b l
ránk maradt Krecher Peter besztercei polgár végrendelete. A Mihály
arkangyal- kápolna papjának hagyakozza a Burgberg-en (Várhegy), a
Kakashegyen és a beseny i Kurhan dombon lév szül ültetvényeit, továbbá
az alsóaldorfi malom jövedelmének egy negyedét...
A fenti testamentumból is kit nik, Besztercén és vidékén népszer és
jól jövedelmez tevékenység volt a sz lészet és borászat. Csakhogy a
kifogástalan min ség bor el állításához kevesen értettek. Sok helyütt a
boroshordó- vagy penészíz lett, vagy éppenséggel kivirágzott. Az ilyen
bicskanyitónak csúfolt bor fogyaszthatatlanná tette a legjobb borokat is.
Márpedig a tizedfizet polgároknak bort is kellet adni. A bor min ségének
meg rzése végett Zsigmond király 1435. Virágvasárnapján elrendelte, hogy
a jöv ben a bortizedet sszel és mustban fizessék. A begy jtött must
szakszer kezelésér l a pincemesternek kellett gondoskodnia.
Nagydemeter, Törpény és a szomszédos falvak lakói meg-meg újuló
er vel perlekedtek a közeli prédiumok birtoklásáért. Ennek véget akarván
vetni, Lépes Lóránd erdélyi alvajda 1436-ban visszavette a korábban
Nagydemeternek és Törpénynek adományozott Ergen (Erd ), Fátha, Czege,
Bachony és a Töwkes (T kés) prediumokat (birtok, uradalom) s ezekkel
séges szolgálatukért nemeseket jutalmazott.
Az emlékezetes 1434-36. évben a pénz elértéktelenedett. Új pénzt, a
réginél jóval értékesebbet verettek. Az egyházi adót új pénzben akarták
beszedni, ez azonban elégedetlenséghez és a gyülekez hely neve után
bábolnai felkelésnek nevezett fegyveres harchoz vezetett.
A felkel parasztok élén az óbudai Budai Nagy Antal és a
virágosberki Oláh János állott. A parasztfelkelés leverése céljából Zsigmond
király uralkodásának utolsó esztendejében, 1437-ben (szeptember 28) A Dés
melletti Kápolnán a szebeni, a medgyesi és a besztercei szász districtus
küldöttei, továbbá a vármegyék, és a székely székek képvisel i megkötötték
a kápolnai uniónak nevezett véd- és dacszövetséget. Testvéri és szolidaritási
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együttm ködési egyezmény volt ez, a végett, hogy a jöv ben kölcsönösen
segítsék egymást a küls ellenséggel szemben, Ez volt az erdélyi három
„nemzet” els szövetségkötése (Unio Trium Nationum)
Zsigmond király uralkodása idején el ször törtek be a törökök és a
tatárok Erdélybe. Mindez 1420 tavaszán történt, amikor a Vaskapunál
leverték Csáki Miklós csapatait. Szerencsénkre elkerülték Besztercét és
vidékét, akkor megszabadult a török-tatár dúlástól.
1438 nyarán a törökök újfent betörtek Erdélybe, megkísérelték
Brassó, Szeben és Medgyes elfoglalását. Nagyszámú foglyot ejtettek.
Zsigmond király halála után a központi hatalom meggyengülésével
egymást érték a szász autonómiát gyengít mesterkedések.
1439-ben Erzsébet királyné Losonczi Dezs vajdának olyan falvakat
adományozott, amelyek a szász disztriktushoz tartoztak: Lekencét,
Szászszentgyörgyöt, Vermest és Tacsot. Egy évvel kés bb az új magyar
király, I. Ulászló (1440-44) a bethleni gróf Bethlen családnak adományozta
a hozzá nem tartozó Törpényt és Vermest. Literatus Györgyöt
Fehéregyházával jutalmazta.
1443-ban Ulászló király megsokallva a Nagydemeter, Törpény és az
ellenük perleked nemesek véget nem ér konfliktusát, beavatkozott a perbe.
Megparancsolta nádasi Salamon Mihálynak, a székelyek f kapitányának,
hogy a fenti két falut védelmezze meg a nemesek túlkapásai ellen, akik az
ottani erd k nagy részét kisajátították.
A Fáta és a többi prédium birtoklásáról szóló 1451-es oklevélb l arra
következtethetünk, hogy legfels helyen is megtudták Fáta tragikus sorsát.
Az oklevél szerint Törpény és Nagydemeter falvak értékes javak birtokába
jutottak, amiért a kincstárba 2000 aranyforint kártérítést kell befizetniük. Ez
az összeg lenne a fátai vérfürd ára?

A Hunyadiak kora
1453 májusában szörny veszteség érte a keresztény Európát: a török
hadak hosszantartó ostrom után elfoglalták a Bizánci Birodalom f városát,
Konstantinápolyt. A török elnyomás és térhódítás elkerülhetetlennek látszott.
Magyarország keleti határainak meger sítése érdekében V. László (14451457) a török elleni harcokban magát kitüntet , több gy ztes csata
hadvezérének, Hunyadi Jánosnak adományozta Besztercét, ennek örökös
grófjává tévén t. Hunyadi János kora ifjúságát apródként a Délvidéken,
katonák között töltötte. Sikeres hadvezér lévén, a királyi birtokok nagy
részét is megkapta. Magyarország leggazdagabb birtokosa lett: 28 vár, 57
28

város, 930-nál több falu, összesen 4.130.000 kataszteri holdnyi terület ura
volt.
Besztercét, a szászok szabad földjét, adománybirtokként kapta. Itt a
Várhegynek nevezett, a várostól északra fekv területen várat emeltetett. E
város a Hunyadi vár, és a környez 25 falu mintegy 650.000 kateszteri
holdnyi birtoka Hunyadi János számára er s gazdasági támaszt jelentett.
Besztercén kivül Hunyadi még két várat építtetett: az egyiket Tekében
– valószín leg a Szászrégen felé vív út legmagasabb pontja közelében. E
várhoz 7 falu tartozott, összesen 30.000 kataszteri holdnyi birtokkal. (Egy
kataszteri hold = 0,58 ár, 100 ár = 1 hektár)a hozzá tartozó 15 faluval és
50.000 holdnyi birtokkal.
Hunyadi János harmadik, alig ismert vára a sajói volt19. Ehhez 15 falu
tartozott 50.000 kataszteri holdnyi birtokkal. Véd it a hadvezér
Vajdahunyad környéki harcosokból és szabadosokból toborozta. Ezeket a
közeli völgymélyedésben, Zselyken telepítette le, a már szászok lakta
területen.
Az egykori várvéd k eredeti nevét az esetek többségében
a feledés homálya borítja. Évtizedek és évszázadok multával a kollektív
emlékezet – már csak a hunyadiak (ebb l lett a családnév) meg a szabadosok
nevét rizte meg.
A Hunyadinak adományozott örökös gróf titulus zsenírozta a
szabadságukban korlátozott szászokat, s ennek a kés bbiekben számos jelét
adták. Noha Hunyadi János írásban szavatolta Beszterce város jogainak
tiszteletben tartását, rövidesen kötelezte a lakosságot: segítsen a Burgbergen
(Várhegy) várat építeni.
A Várhegyen évszázadokkal korábban is volt vár; el tte, a Besztercét
Nagydemeterrel összeköt út mentén vásárhely volt, Vásárhegynek (Dealul
Târgului) is nevezték. Itt cseréltek gazdát a Szamos- és Beszterce- völgyi
termel k árui: fogyasztási cikkek, szerszámok, háziállatok.
Beszterce szabad szász lakói nem nézték jó szemmel Hunyadi János
ténykedését.
A törökver h s gróf több ízben is meglátogatta Besztercét,
mindannyiszor fényes kísérettel. Amikor Hunyadi János Besztercére érkezett
a várfalakon kívül egy Matuzsálem- korú tölgyfa alatt várt rá a városbíró, két
oldalán a két porkolábbal, a 12 esküdttel – mindnyájan ünnepl be öltözve. A
város új ura piros szín szalagokkal díszített szürke paripán ülve fogadta a
városatyák latin nyelv hódolatát. Jó benyomást tett rá a zászlók alatt
felsorakozó fegyverfogható lakosság és a hatalmas tömeg fegyelmezett, az
ünnepléshez méltó magatartása.
A Magyar utcában az 1342. óta álló, egykoron a Kolozsvári Boldizsár
tulajdonát képez , fény en berendezett házban szállásolták el. Ezt a házat
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és tartozékait a város Hunyadinak ajándékozta. azonban a szabad kilátást,
a hegyi leveg t többre becsülte és kívánságára a várba kisérték. A következ
napokban magához hívatta a híres m építészt, Eyben mestert. Új, rangjához
és vagyonához méltó vár építésében állapodtak meg. Minden 16 éven felüli
legényt és férfit, besztercei és környékbeli lakost munkára mozgósítottak.
Mivel a török támadástól állandóan tartani kellett, az építtet k
szédületes iramot diktáltak. Irányításuk alatt oly gyorsan haladt az építkezés,
hogy 1455-ben, ittjártakor Hunyadi és kísérete benne lakhatott. A két
várnagy ügybuzgalma jutalmául az 1456. esztend els napján ajándékba
kapta a Kolozsvári-féle házat a hozzátartozó melléképületekkel, sz kkel és
malmokkal együtt. Ezt az adománylevelet három évvel kés bb a fiatal
Mátyás király (1458-1490) is meger sítette.
Hunyadi János vagyonát, eszét és erejét a török Európából való
ki zésére fordította. Saját költségén toborzott er s és fegyelmezett maga
vezette hadseregével 44 csatában vett részt. Az egykori szövetségesek
között, árulók is akadtak: a szerb Brankovics György és Vlad Dracul
személyében.
Legnagyobb gy zelmét 1456 júniusában Nándorfehérvárnál (Belgrád)
aratta, ahol szétverte II. Mohamed szultán 150.000 f nyi, 200 hajóval, 300
ágyúval és ostromgéppel támogatott török seregét. Egy hónap múlva
Zimonyban pestisjárvány áldozata lett. A III. Callixtus római pápa által
elrendelt déli harangozás világszerte ma is pogányok feletti keresztény
gy zelemre emlékeztet.
Az ingyenmunkavégzéshez hozzá nem szokott szabad szászokban
egyre inkább n tt a bizalmatlanság és a gy lölet munkáltatóik iránt. A
tettlegességhez az vezetett, hogy Nagydemeter elöljárói behajtották a falu
tilalmasában jogtalanul legel gróf bethleni Bethlen család gulyájának egy
részét. Bethlenék Héderfáinál és Székely Mihálynál tettek panaszt. Az ügyet
felületesen és meggondolatlanul intézték el azzal, hogy az ártatlan falu
bíróját és öt esküdtjét szégyenfához kötözésre és megkorbácsolásra ítélték.
Csak a faluból összegy jtött hatalmas pénzösszeg lefizetésével válthatták ki
magukat.
Amikor 1458. Áldozócsütörtökén sor került a Flestenburg (Hunyadi
vár) felszentelésére, felavatására, a nagyszabású ünnepség részeként
beiktatott táncolást a fiatalok megtagadták. A „Hunyadi porkolábjai” hirtelen
haragjukban megkorbácsolták az engedelmességet nem tanúsítókat, közöttük
a város el kel inek fiait is. A feldühödött fiatalok rátámadtak a
korbácsolókra, a földre teperték és iszonyúan megverték ket; alig tudtak
élve kimenekülni.
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Ekkor a merész Ulrich Thümmel besztercei bíró fegyverbe szólította a
céhek tagjait; titokban hívták a szász falvak lakóit is. Ezerszámra jöttek
kaszákkal, kapákkal, villákkal, fejszékkel és cséphadarókkal.
A besztercei céhek fegyveres tagjai magukhoz vették a Szebenb l
beszerzett fegyvereiket. A legkorszer bb fegyverzete a mészárosoknak,
pékeknek, kovácsoknak és posztókészít knek volt.
A felfegyverzett had vezet jévé a bátor Engelbrecht bírót választották.
A támadók el bb a Magyar utcába mentek, ahol meglepetésszer en
megtámadták, és földig rombolták a Hunyadi-féle házat. Utána a várra
támadtak. A magyar véd k, ezernél többen lehettek, szívósan védekeztek.
Hosszú és kemény harc után a felkel k (lázadók?) elfoglalták a várat, az els
sorokban harcoló törpényi bíró tette be oda els nek a lábát.20
A folytatás? Furcsa, zavaros. Ugyanaz az író említi, hogy a vár
elfoglalása idején a toronyban félreverték a harangot: t zet jeleztek.
A Hunyadi Jánostól örökölt grófság új ura, Mátyás sógora, Szilágyi
Mihály h várvéd i, ezer ember, a félrevert harangok vészjelzése közben,
behatoltak, elfoglalták és felgyújtották a védelem nélkül maradt város egy
részét. Az ostrom résztvev i még egyszer megütköztek, ezúttal a város el tt.
A véd k csatát vesztettek.
A wallendorfiak 100 f nyi csoportja a megtorlást elkerülend , a
Borgói hegység erd rengetegébe vetette be magát, ahol sokat éhezve
vadászatból élt.
Az 1458-as besztercei felkelést iszonyú megtorlás követte. A
besztercei börtön zsúfolásig megtelt. A foglyokat hosszú kihallgatásokkal,
koplaltatással, veréssel gyötörték.
Szilágyi Mihály jelenlétében számos halálos ítéletet hoztak, de
besztercei tartózkodása idején nem hajtották végre azokat. Beszterce
történetének legjobb ismer je, Kisch szerint egyetlen egyet sem hajtottak
végre. Ez megkérd jelezhet , ugyanis egy Mátyás királyt dics ít címerben
(1484) 3 lenyakazott, kilógó nyelv férfi fejét ábrázolták. Sok fogoly
megölését említi Emil Csallner: Nösnergau c. 1941-ben Besztercén
megjelentetett könyvében is.
A per folyamán, a város f terén vérpadot állítottak fel. Itt fejezték le,
csonkították, vagy vakították meg a felkelés vezet it. A „kevésbé” súlyos
ítéletek közül megemlítjük a megvakítást, a kézcsonkítást, orr-, ajak- vagy
fül lemetszését, korbácsolást, botozást, kikötést és a megpöckölést. Ez
utóbbi lényege: az áldozatot egy kínpadhoz kötözték majd a csupasz ülepét
deszka lapjával „potyolták”. Az utolsó ütést a deszka élével „mérték”. A
szerencsétlen áldozat medencecsontját törték össze, az soha többé felállni
vagy járni nem tudott, örök életére nyomorék maradt.
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A 10 évig elhúzódó per miatt – a bosszúállástól félve, sok szász
polgár elmenekült vagy elköltözött Besztercér l. Az üresen maradt házakba
a környékbeli falvakból románokat és cigányokat telepítettek. 21

A középkori Beszterce virágkora
Az 1458-as Szilágyi Mihály-ellenes felkelés okozta sebek lassan
begyógyultak, a könnyek felszáradtak, a fájó emlékek pedig elhalványultak.
A kézm vesek m helyeiben a termelés nem állt meg, a város
keresked i sem tétlenkedtek.
Beszterce gazdag polgárai saját b rükön tapasztalták, a központi
hatalommal szemben fegyveres er vel nem gy zhetnek. Hogy teljes
szabadságukat újra visszaszerezhessék, más hatásos és békés megoldást
kerestek – és találtak.
Id közben Szilágyi Mihály egy Mátyás-ellenes összeesküv f nemesi
csoport tagja lett, Garai Mihály és Újlaki Miklóssal titkon szövetkezett.
Mátyás király ellen fegyverrel akartak fellépni. Hadsereget toboroztak. Ezt
megtudva a király menesztette az erdélyi vajdát, a nagybátyját, Szilágyit
pedig bebörtönözte. Kés bb szabadult és török fogságban halt meg (1464).
A még fiatalon, a Duna jegén megkoronázott Mátyás (1458-1490)
(anyja
Szilágyi
Erzsébet)
1458-ban
ellátogatott
Besztercére.
Megkegyelmezett a menekülteknek, felszólítván ket: térjenek haza! Sokan,
félve a felel sségre vonástól, nem mertek hazatérni. A következ évben
Mátyás, az igazságos, meger sítette korábbi jogaiban Beszterce városát.
A többség megnyugvással és örömmel fogadta e konfliktusos helyzet
gyors és békés rendezését. Voltak azonban elégedetlenked k is. A besztercei
papok azt sérelmezték, hogy a tízed mennyisége és értéke megcsappant.
Panaszuk Gyulafehérvárig hallatszott. Válaszul a püspök helyettese a
besztercei káptalant felhatalmazta (1459), hogy a zúgolódó, elégedetlenked
papok vagyonát kobozza el és kísértesse ket Gyulafehérvárra a püspök
színe elé, hogy ítélkezzenek felettük. Két évvel kés bb azokat a híveket,
akik a törpényi Péter és Pál apostol tiszteletére felszentelt templom
javításához és fenntartásához hozzájárultak – mások okulására, a püspök
felmentette az esedékes évi papi tízed 1/3-ának fizetését l.
Mátyásnak 1464-ben még nem volt határozott elképzelése arról, hogy
mi legyen a Hunyadi vár sorsa. A szászok királyh ségét er sítend , egy
1464. évi június 2-i oklevélben megparancsolta Petrus Zob (Szabó!)
várparancsnoknak, hogy a várat minden nehéz ágyújával együtt adja át a
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beszterceieknek, akik ezért fizessenek 6000 aranyforintot, és a fegyvereket
tartsák jó karban. A következ évben – két h séges embere szolgálatának
jutalmául, abba is beleegyezett, hogy a várat lebontsák, és annak épít köveit
beépítsék a várost véd falakba. 14 évi fennállás után a kémlel toronnyal,
er s kapujával és tágas földalatti börtönével együtt a várat
hangyaszorgalommal dolgozó szászok köveire szedték szét. A vár árát 6 hét
alatt az utolsó fillérig kifizették!
Mátyás király akaratából megsz nt az örökös grófság is.
Beszterce polgárai kemény és költséges munkával 1485-ig befejezték
a véd fal építésének, b vítésének és er sítésének munkálatait. A
véd falaknak 3 tornyoskapuja volt a Kórház (Gh. incai) a Magyar – (N.
Titulescu) és a Szalma (Gr. B lan) utcában. A Magyar utcait a csizmadiák
gondozására és védelmére bízták, a Kórház kapu felett a sz csök rködtek, a
Fa-utcait a tímárok rizték. A Magyar utcai torony volt a legszilárdabb, ebbe
rendezték be a város l szerraktárát. A tornyok négyszög alakúak voltak és
l épültek. A véd falak 6 láb szélesek (1láb=50 cm) voltak, magasságuk
helyenként 5-6 méter lehetett. A véd falat körös-körül mély és széles
vizesárok védte. A vizesárokba a latrinák tartalmát dobták és a Beszterce
vizét is bevezették.
A város többi bástyáját Szabók, Kovácsok, Kárpitosok, (az ket
védelmez , azonos foglalkozású mesteremberek, kézm vesek céhe után),
Mészárosok, Aranym vesek (=ékszerészek), Asztalosok, K
vesek,
Posztókészít k, Kádárok (puskaporos torony), Kerekesek, Szíjkészít k (a
park végi nagy malom mellett) bástyájának nevezték el. Egy torony volt az
Iskola-kertben is. Akkor vált véglegessé a védelmet nyújtó véd falak vonala,
az építkezés befejezéséhez azonban még sok id , k és pénz kellett.
Legegyenesebb szakasza a mai Bulevárdnak nevezett utca északi,
tehát a gimnáziumok el tt, a NY-K irányú forgalmi sáv bal széls ,
középvonala mentén haladt egészen az Aranykorona szállóval szembeni
Újposta épületéig. Itt hajdanvolt nagyépület (ez is vár lett volna?) küls fala
mentén jelent s északi irányú kitér t tett. Onnan déli irányba kanyarodott.
Falmaradványa a Minoriták temploma mögött ma is látható. A fal a Park
irányába majd az Ec. Teodoroiu utca szélén haladt a mai M vel dési házig.
Ennek jobb oldalán teljes nagyságában látható a fal egy kis része. A
továbbiakban, a Kádár utcában (Dogarilor) a mai is álló bástya mentén, az
aggmenház nyugati felét követte, és innen kanyarodott ki a ma Eminescunak nevezett utcába, amely a Bulevárdba torkollott. A véd falak l résekkel
voltak ellátva, ezekb l nyilaztak a támadókra. A várfalak bels felén,
deszkaállványszer tornácokon közlekedtek a város véd i. A várost véd
falakat, hogy megóvják az id járás viszontagságaitól, el bb zsindellyel,
33

kés bb a drágább, tartósabb, de t zbiztos cseréppel fedték le. A várhoz
„lapítottak” több kisebb, kamraszer fedett raktárt, ezekben fegyvereket
riztek, élelmet és vizet tároltak.
A városba vezet kapukat békeid ben lazán, küls támadás esetén
keményen rizték és védelmezték. Reggelente a kapukon át távoztak a
mez re a földm vesek, és a legel re kihajtott szarvasmarhák, lovak. Ezekre
gulyások és csikósok vigyáztak. Sötétedéskor felhúzták a vizesárok fölött
lév függ hidakat, bezárták a kapukat s azok reggelig úgy is maradtak. A
kinnrekedteknek a városfalakon kívül kellett éjszakázniuk, ahol minden
védelemnek híjával voltak.
A k falak zárta város kifele, a falakon kívül, biztonsági okokból nem
terjeszkedhetett. Ezért id vel egyre nagyobb lett a zsúfoltság. Mivel a falak a
külterjes fejl dést lehetetlenné tették, egyre többen terjeszkedtek fölfele,
földszintes házaik padlásterét is beépítették. Így jöttek létre az emeletes
házak. Számos utcában úgy összelapították a házakat, hogy fal falhoz ért. Az
utcák közötti közlekedés az un. Lélekszorítókon (románul pasaj) történt.
Úgy elkeskenyedtek, hogy egymás mellett két ember egykönnyen nem fért
el.
A házak kezdetben gerendák által tartott, pelyvával keményített, sárral
tapasztott vessz fonású falakkal készültek, kés bb faházak, majd f leg
házak épültek.
Egykori kimutatás szerint 1580 körül még 450 faház volt Besztercén,
ház mindössze 130. 1600-ban 350 k ház, 450 még mindig fából készült.
Lakossága hozzávet legesen 4000-et tett ki, családonként 5 f t.22
A városok és falvak utcái egyaránt kövezetlenek voltak. Nyáron nagy
por, tavasszal és sszel szekértengelyig ér sár marasztalta a szekereseket és
a vendégeket. Voltak es védett kapualjak, ahol tölgyfából vágott kockákból
illesztették össze a száraz bejárást biztosító burkolatot. Magam is láttam ilyet
a 60-as években a F tér délnyugati részén.
Az épületek gyúlékony anyaga, a zsúfoltság és az emberi
gondatlanság miatt gyakoriak voltak a kisebb-nagyobb t zesetek. Az ember
szította t z az udvaron vagy a ház közepén, a t zhelyen égett, a füst a tet n,
mozgatható nyílászáron távozott.
Az est beálltától hajnalig tilos volt a tüzelés vagy a f tés. Télen a
lakások hidegek voltak. A kályha használata ismeretlen volt. Az els
kéményekhez kapcsolt kályhák az 1241. év kegyetlenül hideg telén
Angliában jelentek meg. Használatuk lassan vált általánossá.
A városban a szászok bejövetele óta iskola is m ködött. A bevándorló
szászok nemcsak családjaikat, de még a papjaikat és tanítóikat is magukkal

34

hozták. Az iskolában csak a fiukat tanították. Tanítóik, tanáraik papok
voltak. Az oktatás nyelve latin volt.
Nem tudjuk, mikorra tehet a besztercei iskola alapítása. Tudjuk,
hogy 1388 júniusában, egy Brassóban lefolytatott perben- a plébánia
udvarán tanúként meghallgatták Vincentiust, a besztercei iskola egykori
rektorát is. Ide kívánkozik egy 1438. ápr.18-ai, Lépes György erdélyigyulafehérvári püspök Kolozsváron kiadott rendelkezése: megtiltotta, hogy
az egyházközségek írástudatlan kántort és harangozót alkalmazzanak. 30
évvel kés bb Miklós püspök megismételte a tilalmat és ezt a jegyz k
személyére is kiterjesztette. A fent említett Lépes György püspök, amikor
1442. március 22-én Hunyadi János oldalán részt vett az Erdélybe behatoló
török elleni marosszentimrei csatában, bár vitézül harcolt és több pogányt
levágott, maga is megsebesült. Török fogságba került és fejét vesztette.
Gyulafehérvár és Szeben között Hunyadi szétverte a betolakodó hadat,
melynek parancsnoka Mezid vidini bég is odaveszett.
A városokban f leg kézm vesek és keresked családok laktak. Ezen
kívül itt éltek a város papjai, a kolostorok apácái, tanítók, jegyz k,
harangozók, borbélysebészek és a legnehezebb munkát végz földm vesek
is.
Nemeseket nem láttak szívesen, nem is engedélyezték azok
letelepedését, mert adót nem fizettek, így nem járultak hozzá a városi
önkormányzat fenntartásához. Nem engedélyezték a nem szász etnikumú
magyar, román, zsidó családok betelepedését sem. Ezek a város szélén, a
falakon kívül helyezkedtek el. Akik – kevesen – a városi tanács és a
plébános közös beleegyezésével e jogot mégis kapták, a nevükhöz a városi
adókönyvekben is a „colonus”, az utánuk érkez knek, pedig a „neocolonus”
jelz t biggyesztették.
Hétköznapjaik egyhangúak voltak, igen szigorú maguk szerkesztette
törvényeik pedig kedveztek a dolgos és fegyelmezett embereknek, és
kegyetlenül lesújtottak a valódi, néha pedig az annak vélt b nösökre is.
A szász dékánátus - bátran állíthatjuk - Mátyás király uralkodása alatt
virágkorát élte. Az Igazságos visszaállította a szászok elvett vagy csorbított
jogait, megnyerte bizalmukat. Ezt bizonyítják a Beszterce érdekében hozott
intézkedései is.
1469-ben a városnak adományozta a Magyar utcai „B.C. házat”,
minden hozzá tartozó épülettel és birtokkal együtt biztosítván t, hogy
szabadon rendelkezhet annak minden jövedelmével.
Intézkedett- a papok érdekében-, hogy azok szabad idejükben saját
magánügyeikkel, dolgaikkal foglalkozhassanak s ebben senki ket zavarni,
ne merészelje.
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El nyére vált, hogy 1472. november 4-én Mátyás király Beszterce
joghatósága alá rendelte a dipsei, lekencei és a nagydemeteri
egyházközséget. Tette ezt azzal a feltétellel, hogy a hív k tartsák e
templomokat jó állapotban és ügyes, megfelel papokat válasszanak. A
papokat kivonta a világi bíráskodás alól, a világi hatalomnak tiltotta az
egyházi ügyekbe avatkozást.
Ezzel az intézkedésével számos konfliktusos helyzet megoldási módja
leegyszer södött, ti. külön választotta az egyházi és a világi bíráskodást.
Mátyás legjelent sebb, Beszterce gazdasági fellendülését el mozdító
intézkedésére 1475-ben került sor. Ekkor rendelte Beszterce joghatósága alá
Radna domíniumot, azaz egy óriási kiterjedés földbirtokot, uradalmat,
jószágot és a Radna völgyét húsz faluval. Ezek: Major, Szentgyörgy, Les,
Ilva, Földra, Várorja, Nagy- és Kisrebra, Naszód, Szálva, Hordó, Telcs,
Bükkös, Ciblesfalva, Zágrapojény, Gaurény, Runk, Zágra, Makód és Mittye.
A felsorolt helységek lakói 300 éven át a besztercei önkormányzatnak
munka-, termék- és pénzjáradékot fognak kifizetni. E jövedelmek Beszterce
jólétét fogják fokozni.
Ugyanez év június 3-án, megismételt alázatos kérésre, a király
kiterjesztette védnökségét Dipse, Lekence és Nagydemeter falvakra. Ezért
csupán azt várta el, hogy papjaikat a besztercei tanáccsal egyetértésben
válasszák. Az intézkedés megértéséhez hozzásegít egy 1476-os
papválasztási eset. Nagydemeteren – si szokás szerint – a hív k szabadon
akarták megválasztani lelkipásztorukat. A falusiak által támogatott közös
jelölt mellett megjelent a püspök támogatta várományos is. Ez utóbbi ellen
felléptek a demeteriek. Panaszukkal a királyhoz fordultak. A püspök által
támogatott jelöltnek vissza kellett lépnie. Gy zött a népakarat!
Mátyás érzékenyen és megért en reagált a besztercei önkormányzat
vezet inek minden javaslatára, kérésére vagy panaszára.
1478-ban a király engedélyezte Beszterce városi tanácsának a szebeni
fellebbviteli bírósággal szembeni autonómiát. Elrendelte, hogy Besztercét ne
terrorizálják, mint ahogyan azt a múltban grófok és bandák tették, hogy e
várost soha senki le ne választhassa Szent István koronájáról. Ha a jöv ben
egy király igazságtalanul bánna velük – joguk legyen fegyveresen
szembeszállni. Mátyás, az igazságos, a királyi bányászhivatal két nagy
kertjét elvétette a polgároktól, és királyi vadaskertté alakíttatta át – Beszterce
szívében.
Nyolc esztend múlva, 1486-ban Mátyás király újfent meger sítette
az Andreanumot, annak el írásait kiterjesztette az összes Erdélyben él
szászokra, (kolonusokra, „vendégekre”) – tovább er sítve ez által a
Szászföld autonómiáját és a szászok iránta érzett bizalmát.
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Mátyás 1490-ben bekövetkezett halálával (állítólag mérgezett fügét
etettek vele) meggyengült a központosított magyar állam ereje. A széthúzó
er k szétzüllesztették Mátyás híres fekete seregét, az ország védelmi
képességét.
Mátyás uralkodása végén országszerte elszaporodtak a rablóbandák, a
fosztogatások. Egyre nehezebben védekezhettek ellenük. Több falu, így Jád,
Péntek, Aszubeszterce, Aldorf és Szászújfalu fegyveres védelmet kért a
királytól. Válaszul Báthori István királybíró, a székelyek ispánja 1481.
április 25-én pallosjogot adományozott a fenti településeknek, engedélyezve
a halálos ítéletek hozatalát és azok végrehajtását is. A katolikus papok és
apácák egyik nemes feladata a betegségekt l szenved k gyógyítása volt. A
folyó bal partján lév kórházukban leprásokat gyógyítottak. 1512-23 között
a városi kórház földm veléssel is foglalkozott.
A jobb élet reményében több szabad román család megtelepedett a
besztercei szász dékánátus határán. Az önkormányzat az olcsó munkaer
biztosítása reményében e családokat jobbágysorba akarta süllyeszteni. A
tragédiát megel zend , a veszélyeztetett családok a királyhoz fordultak
panaszlevelükkel. Egy Budán kelt 1509. augusztus 23-i oklevélben a nádor
tiltotta a szászokat a fenti románok jobbágysorba taszításától.
1525-ben II. Lajos király szerz dött volt a moldvai vajdával, hogy
biztosítsa Moldvát a török ellen. Ezért a besztercei adóból 1000
aranyforintot adtak, amit Rares vajda örömmel nyugtázott.
1526-ban a nemesek háborgatta Lekence, Dipse, és Szászszentgyörgy
falvak megvédése végett az ifjú II. Lajos király Szapolyai János f kapitányt
küldte a helyszínre. Ugyanakkor Szapolyai 5000 felfegyverzett lovas katonát
kért a besztercei káptalantól és, hogy ezek számára a küld k 2 havi zsoldot
is biztosítsanak.
1526. augusztus 29-én az óriási er vel Magyarországra támadó II.
Szulejmán (Szolimán) szultán a mohácsi csatában legy zte II. Lajos király
seregét. A király is holtan maradt a csatatéren. Szapolyai, aki a várakozó
sereggel a kedvez pillanatban javunkra fordíthatta volna a csata
kimenetelét, veszteg maradt. A magyar állam jöv je ezzel megpecsétel dött.
Nehéz 150 év következett; Magyarországot 3 részre darabolták.
Miközben a volt városbíró a Radna-völgyi falvakat járta, perbe fogták.
Azzal vádolták, hogy elsikkasztotta a város pénzének egy részét. Védekezni
nem engedték. Halálos ítéletet hoztak. A magisztrátus jegyz jét és Péter
városgrófot a f téri vérpadon, nagy tömeg jelenlétében, a hóhér pallóssal
lefejezte. Lederer tanácsosnak sikerült elmenekülnie. t Cegléden érték utol
a bérgyilkosok. Goldschmidt szenátor jobb kezét levágták. Scmitzer egykori
városbírót 1528-ban egy volt kollegája ölte meg; hivatalos pénzek h tlen
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kezelése miatt vagyonát elkobozták. Igaz,
hozzátartozói a vagyon egy részét visszakapták.

kés bb

rehabilitálták,

Beszterce és Rare vajda
1529 nyarán Farnasi Mihály generális seregével, Szapolyai parancsára
behatolt a besztercevidéki szász falvakba. Jobb belátásra-azaz, átállásra
akarta rábírni Beszterce vezet it. Szorongatottságában a város vezet sége
tárgyalni kezdett Farnasi generálissal. A Kiszsolnán kötött megállapodás
szerint Beszterce Szapolyait királyának ismerte el, Farnasi pedig
bántatlanságot ígért.
Másnap elszörnyedve hallották, hogy gy zelme esetére Szapolyai
Petru Rare nak ígérte -ments és végvárként- Bálványosváralját, Csicsót,
Küküll várát, Radnát és Besztercét. Királyi parancsra e várakat át is
engedték a moldvai vajda embereinek, Beszterce azonban megtagadta az
engedelmességet. Csicsó vára a Nagy-Szamos völgyében a Cibles hegység
déli nyúlványán épült, a Magura nev magaslaton (758 m). A várat a
13.század második felében besztercei szász k
vesek építették. Eredeti
rendeltetése a védelem mellett a Nagy-Szamoson lebonyolított arany, ezüst,
só és fa-szállítás biztosítása volt. A várat 1283-ban említik el ször
oklevelekben, mint Apor László erdélyi vajda tulajdonát. Tulajdonosa részt
vett az Anjou Károly Róbert elleni harcokban. Maga is király akart lenni.
Mivel vereséget szenvedett, a király elvette Aportól és utódaitól Csicsót és
királyi várai közé sorolta. Várnagyjait a király nevezte ki saját megbízható
hívei közül. 1484-ig e várat a nagy nemesi családok: Bánffy, Dezs ffy és
Szerdahelyi királyh várnagyai vezették. Az 1364-66-os években itt lázítók
és zavargást szító emberek tevékenykedtek. A parasztokat írásban intették
meg: viseljék türelemmel a sorsukat!23 Behódolás és ellenállás között kellett
választania. A város urai a fegyveres ellenállás mellett döntöttek. A budaki
és a csicsói jelentéktelen csatározások után a beszterceiek visszavonultak.
Mindkét (ellen) félt l tartva a céhek tagjai nagy er vel láttak a védelem
megszervezéséhez. Éjjel-nappal munkálkodtak a kb.1300 méter hosszúságú
véd falak er sítésén.
A moldvai vajda két várnagya (porkolábja): Mihai és Solomon seregei
élén megostromolta Besztercét, a nagyon jól megszervezett véd k
ellenállását azonban megtörni nem tudta. Rare vajda 1529. szeptember 3-án
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engedelmességre szólította fel a beszterceieket, különben rajtuk üt,
elpusztítja sz iket, a város apraját-nagyját, pedig kardélre hányja.24.
1529. október elején, a sikertelen ostrom után a moldvai csapatok nem
távoztak. Elözönlötték a város körüli gyümölcsösöket, sz ket- nagy kárt
téve bennük. Jó néhány, a véd falakon kívüli házat fel is gyújtottak.
Október 6-án távozást színlelve visszahúzódtak Jádra. Petru Rare itt
rendezte be a f hadiszállást. A város vezet i tárgyaltak és jobb belátásra
akarták bírni ket. A beszterceieket megnyugtatva, innen Radna irányába
húzódtak.
Gyönyör szép szombati napon, október 6-án a városiak besétáltak a
nekik állított csapdába. Nagyon sokan a városfalakon kívüli sz be mentek
számba venni a keletkezett károkat- és menteni, ami még menthet .
A mezei elfoglaltságot a félre vert harangok vészjelzése miatt félbe
kellett hagyni, mert az alsóváros fel l moldvai csapatok közeledtek. A
támadókat Athanasia püspök, Drascius várnagy és Csicsó Szapolyai párti
várnagya vezette.
A riasztott emberek kétségbeesetten rohantak haza a biztonságot
jelent véd falak közé. A harcra kész moldvai sereg rátámadt a
fegyvertelen, haza igyekv szászokra és közülük sokat le is mészárolt.
Ekkor a városvéd k Thomas Werner kapitány vezetésével
ellentámadásba lendültek, Petru Rare seregét meghátrálásra kényszerítették.
k Fels aldorf irányába vonultak vissza.
Október, november és december folyamán gyakran került sor kisebb
összecsapásokra. Az egyik összecsapásban sikerült foglyul ejteni a moldvai
csapatok vezérét s vele együtt néhány bojárt is. Jellemz a besztercei
tanácsra, hogy bizonyos jöv beli el nyök reményében az el kel
hadifoglyokat nem végeztette ki, ellenkez leg: emberséges bánásmódban
részesítette, kés bb szabadon is bocsátotta.
Bandák garázdálkodtak Lekence és Vermes vidékén is. E falvak
kérésének eleget téve a besztercei tanács 20 alabárdos vitézt küldött a
környék megtisztítására. El is fogtak egy másik, szintén Mihai nev „vajdát”
és annak bandáját, akikre kimondták a halálos ítéletet és azt végre is
hajtották. Hálából a lekenceiek finom borral jutalmazták Beszterce
önkormányzatát.
A közelben tartózkodó ellenség támadása bármikor bekövetkezhetett.
Erre 1529. december elején került sor, amikor a moldvai sereg megkezdte
Beszterce ostromát. A városi sereget Georg besztercei rgróf vezette. Az
ellenség támadását visszaverték. A csúfos vereség után a megvert sereg
feladta Fels aldorfot és Jádot, ahol már minden élelmet elfogyasztott és
Nagydemeteren állapodott meg. A város fellélegzett. A véd k
39

megszilárdították a falakat, az agyúk okozta réseket betömték. Hosszú
védelemre készülve nagy élelmiszertartalékot halmoztak fel. Kémeket
küldtek minden irányba, hogy még egyszer ne ismétl dhessen meg egy
meglepetésszer támadás.
A leszegényedés, nagy zsúfoltság és a higiéniai követelmények be
nem tartása miatt Besztercén felütötte fejét a pestis. Szerencsére nem volt
nagyon sok áldozata. Az ostromállapot felemésztette a városban
felhalmozott élelmiszerkészleteket. Olyan városi vezetésre volt szükség,
amely széles látókör , jó gazda és szívén viseli a város lakóinak
szabadságát.
Ezt a vezet t a fels aldorfi sz csmester, Thomas Werner személyében
vélték megtalálni, akit 1529. december 29-én bíróvá választottak.
Az új bíró intézkedett: er sítsék meg a város kapuit. Petrus mester
vezetésével új ágyúkat öntetett. Új halastavakat létesített a városon felüli
réteken. Korszer sítette a pintáki sósfürd t. Baráti kapcsolatokat tartott fenn
a vajdával ugyanakkor tisztes távolságban tartotta Petru Rare t. Értékes
ajándékokat, bort, vasárut küldött neki. Rare vajda serege mindezek
ellenére 1530. január közepén Törpény mellett harcba bocsátkozott a
beszterceiekkel. Az összecsapásban a véd k 31 halottat számláltak.
Petru Rare bosszút forralt. 1530-ban, egy Brassóból keltezett
levelében a beszterceieket rebelliseknek bélyegezte, amiért magukat nem
akarták neki alávetni. Meg is fenyegette a tanács tagjait: karóba fogja
húzatni és felnégyelteti ket! (Ha...)
Eme ultimátum-szer üzenet világossá tette: mi a teend ?! A
beszterceiek felkészültek a védelemre. Rendbe tették fegyvereiket,
meger sítették a város véd falait.
Az elhúzódó ellenségeskedés miatt Beszterce, de még a falvak népe is
gazdaságilag tönkre ment. A templomokat, házakat, papi lakokat
kifosztották, a termés betakarítatlan maradt. Februárban még ott csüngtek a
sz
kén megfagyott sz fürtök, mustnak, bornak se híre, se hamva...
Solomon, a moldvai hadak parancsnoka Besztercével akart tárgyalni a
békekötés feltételeir l. F hadiszállását Szászbudakon rendezte be. Be is
engedték kíséret nélkül a városba. Távozásakor fényes díszkíséretet kapott.
Vele tartott Benchel volt bíró is, aki átállt a moldvaiak pártjára...
A kibékülési szándék els jelei 1530 júniusában mutatkoztak meg. E
hónap 14-én a városi tanács Mathias Graef és Kaspar Literalust
felhatalmazta, hogy egy küldöttség élén menjen Moldvába, a vajdával a
békefeltételekr l tárgyalni. Elfogadható megállapodást nem tudtak nyélbe
ütni. Ezért a második küldöttséget (júl. 8-án) felhatalmazzák: kössön békét
P. Rare sel. Ezt sürgették a moldávok által megszállva tartott, egymásnak
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kilincset adó, szász falvak küldöttségei is, amelyek felismerték: Beszterce
közrem ködése nélkül többé nem szabadulhatnak hívatlan – kelletlen
uraiktól, de az általuk okozott tömegnyomortól sem.
A július 8-án megkötött megállapodásban Petru Rare t Beszterce
urának ismerte el, évi adófizetésre kötelezte magát és kérésre bizonyos
számú zsoldos katonát is fog küldeni. Ennek árán Beszterce meg rizte saját
közigazgatási és igazságügyi szervezetét, azaz autonómiáját.
A városi tanács tudomására jutott Beuchel árulása és elhatározta, hogy
egyszer s mindenkorra véresen leszámol az árulókkal. Kémekkel
figyeltették, Beuchel minden lépésér l tájékoztatták megbízóikat. A volt
bíró útja Besztercér l Szászbudakra a katonai táborba vezetett, ahonnan
Óradnára végül, pedig Petru Rare udvarába ment.25
Err l megbizonyosodva a városi tanács elkobozta Beuchel minden
besztercei és óradnai vagyonát. Végül elhatározták: ha kézre keríthetik, fejét
veszik.
A beszterceiek szerencséjére az áruló Moldvából Kolozsvárra, onnan
pedig Besztercére jött P. Rare levelével. Azonnal letartoztatták s rövid
tárgyalás után halálra ítélték. A Hrube-széli (a város falain kívüli putri
negyed, ott ahol ma a két sportcsarnok áll) erd alján fejezték le, ott is
temették el. A pallost kezel hóhért jó munkájáért 1 aranyforinttal
jutalmazták. Az áruló Beuchel fejét megmintázták, k be faragták és örök
mementóként a sekrestye 3. tartóoszlopának tetejébe falazták. Ma is látható.
Besztercei impozáns épületét elárverezték, 1533-ban 500 aranyforintért kelt
el. E ház a Kispiac felé viv sétány jobboldalán állott. Új gazdája a lekencei
Pomarius pap, a lutheri reformáció meggy déses híve és szónoka lett.
Beuchel (feltételezett?) b ntársa a gazdag Wolfgang Forster volt, aki
gyakran megfordult Moldvában, Petru Rare udvarában. A moldvai vajdától
els lépésként visszakérte elkobzott vagyonának óradnai részét. A vajda,
hogy t le megszabaduljon, utasította az óradnaiakat, hogy végezzenek vele.
El is fogták, le is nyakazták. Ezzel a Besztercének hízelg gesztussal a két
fél közötti jó viszonyt akarta er síteni.
Besztercei fuvarosok gyakran vittek a vajdának ajándékba beseny i
Steininger bort, ezüst serlegeket, kanalakat és acélpengéj m vészien
megmunkált késeket, kalapokat, keszty ket, mézes pogácsát és friss
gyümölcsöt. 1531-38 között a vajda néhányszor igénybe is vette a besztercei
zsoldosok fegyveres segítségét.
Miközben a szász lakosságú Beszterce h ségesen kitartott fogadott
ura mellett, a vajdát cserbenhagyták az addig hozzá h bojárok. Mihail, a
moldvai hadak f vezére seregestül átállt a törökhöz. Nem lévén más, jobb
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megoldás, kevés hívével erd n-mez n bujdosva átkelt a havasokon és
Csicsó várában húzta meg magát, ahol már várta a családja.
Err l tudomást szerzett Szapolyai, aki elrendelte: ha másként nem
lehet, akkor ostrommal kell bevenni Csicsó várát! A királyi csapatok
Martinuzzi György és Balassa kapitány vezetésével négy hónapi, kemény
ostrom után – a véd ket kiéheztették – bevették Csicsó várát. Szapolyai a
török követelésnek eleget téve, letartoztatta korábbi szövetségesét. Úgy
hírlett, hogy Simon, a csicsói várnagy elárulta Rare vajdát.
Szapolyai kényszerítette Moldva volt uralkodóját, hogy mondjon le az
összes erdélyi birtokáról. A vajda a kényszernek engedelmeskedett.
Beszterce vezet i a jöv beli gyümölcsöz
együttm ködés
reményében h ségesen kitartottak a hadifogságba vetett Rare vajda és
családja mellett. Szerény lehet ségük szerint segítették is ket. A Szent
Márton napi adót továbbra is fizették a sz kölköd családnak. Ezt megtudva
Szapolyai megkövetelte: ezt az adót neki fizessék, ne másnak! Így állt el az
a furcsa helyzet –Beszterce történetében el ször, hogy egy adófajtát
ugyanazon évben kétszer kellett kifizetnie.
Amikor 1539-ben Rare t kiadták a szultánnak, 1540-ben
konstantinápolyi útját a beszterceiek fizették. A vajdát 1540-ben a szultán
visszahelyezte a moldvai trónra. Izabella új házzaságkötésekor egyebek közt
Csicsó várát kapta nászajándékba, az a királyné tulajdona lett.
Az újdonsült – régi vajda 1542. október 24-én Besztercén át visszajött
Erdélybe. Csicsót ostrom alá fogta, de be nem vehette. Csicsó vára többé
nem került a moldvai vajdák kezére, mert 1544-ben Martinuzzi, Izabella
királyné erdélyi kormányzója, Radnáról hozott bányászokkal leromboltatta
azt.
Amikor Rare vajda minden erdélyi vagyonát visszakövetelte, Mikola,
Erdély alvajdája Besztercét l zsoldos katonák küldését kérte a követel dz
moldvai vajda ellen.
E kérés teljesítése végett Kretschmer szenátor vezetésével 1542.
november 16-án az elszánt besztercei kis harci alakulat megérkezett a
Nyárád-menti Nyárádt re, oda, ahova a hívás szólt.
Pontosan egy héttel kés bb, miközben Nyárádt n az ellenség elleni
bevetésre vártak, Rare vajda seregével meglepetésszer en érkezett
Beseny re. Követei Beszterce behodólását sürgették. Ezt a szenátus
kategorikusan elutasította. Válaszul a vajda csapatai még aznap Basztercére
támadtak. Kisebb gyújtógatásra is sor került. Közben hatalmas erej szél
támadt, messze vitte a véd falak és a házak fedelének egy részét. És akkor
újból zsarolni kezdték a várost. Rare ezúttal évi 8800 zlotyi adó
(megközelít en ugyanennyi aranyforint) kifizetését követelte Szent Márton
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napjára. Megfenyegette Besztercét: ha megtagadja a fenti összeg kifizetését,
felgyújtatja a várost!
Szorongatott helyzetben lévén, amíg kinn a szél tombolt, benn a
szenátus engedett. Sikerült is összegy jtenie 2064 zlotyit, de túl keveset
ahhoz, hogy a vajda pénzéhségét csillapítsa. Megtagadta a hadisarc átvételét,
majd tovább követel zött és fenyeget zött. A hiányzó pénz összegy jtését
er szakos eszközökkel folytatták. További 4000 zlotyit összeszedtek s így a
6064 aranyforintnyi pénzt egyszerre adták át.26 De nem volt irgalom, kellett
még pénz. A hiányzó összeget kés bb törlesztették.
1541-ben felismerve a közelg veszedelem nagyságát, Majlád István
az ország f hadvezére a szászokat felkelésre szólította Péter moldvai vajda
ellen. A szászok azonban nem mozdultak...
A moldvai vajda ellátogatott Besztercére, ahol fejedelmi vendég
fogadtatásban volt része. Innen kíséretével Beseny re, Szászpéntekre majd
Óradnára utazott, végül visszatért Moldvába. A sok szenvedést látott város
fellélegzett, ez azonban tiszavirág-élet nek bizonyult.
Moldva Szapolyai által támogatott uralkodója kisebb haddal Csicsó
vára alá érkezett – ekkor 60 falu tartozott hozzá – s 1544 júliusában
megkísérelte elfoglalni azt. Itt a Martinuzzi György vezette királyi seregek
dönt gy zelmet arattak. Rare vajda visszavonult Moldvába és soha többé
nem tért vissza Erdélybe.

Besztercevidék az erdélyi fejedelemség korában
(1541-1690)
A mohácsi szerencsétlen kimenetel csata és a Buda várának török
által csellel történt elfoglalása közötti id szakban Besztercének és a szász
dékánátusnak meg kellett küzdenie a Moldva felöl támadó hadakkal.
Öt héttel a mohácsi vész után a magyar nemzeti érzelm er k
Szapolyai János erdélyi vajdát királlyá koronázták. A német érzelm ek sem
tétlenkedtek. k a trónörököst, Habsburg Ferdinánd ellenkirályt koronázták
meg. Így lett az országnak két királya. Mindkét koronás f félre akarta
állítani vetélytársát, a trónról pedig lemondani nem akart. Mivel az els
csatában Ferdinánd seregei gy ztek, Szapolyai, hogy egész Magyarország
trónját megszerezhesse, a szultántól kért segítséget. Az 1528-ban kötött
szövetségi szerz désben II. Szolimán segítséget ígért kés bb adott is.
Az erdélyi f urak Szapolyait támogatták, a szászok, pedig Ferdinánd
hívei lettek. Szapolyai János, hogy ellenfelét legy zhesse, Moldva
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uralkodójától, Petru Rarestól kért fegyveres támogatást – és kapott is. A
Grozav országbíró által vezetett moldvai sereg Szapolyai segítségére sietett s
a Földvár melletti csatában legy zték Habsburg Ferdinánd hadait (1529.
június. 22)
A besztercei városi tanács igen vagyonos polgárai sem értettek egyet
abban: ki mellé álljanak? Kit támogassanak, és ki ellen harcoljanak? Vagy
tán maradjanak semlegesek?
Ekkortájt a patrícius Eiben volt a bíró, a város leggazdagabb
polgáraként emlegették.
és rokonsága jelent s összegekkel támogatta,
adományokkal segítette a véd falak, az új templom és torony építését. A
második leggazdagabb a Kugler család volt, Radnán arany és
ezüstbányáinak jövedelméb l hatalmas hasznot húzott.
A Forster és a Beuchel család, arany és ezüstbányák tulajdonosai,
mind Ferdinand - pártiak lettek. Ugyanezt támogatta az új bíró, Beuchel és
néhány esküdt is.
Az ellenpártot, Szapolyait: Wernerék, Sachsék és Petschmerék
támogatták. A beszterceiek végül is Ferdinánd pártjára álltak. Ezt az
álláspontot
(Szapolyai)
János
király
két
meggondolatlan
birtokadományozása vitte gy zelemre: Törpényt-e szász falut a gróf bethleni
Bethlen családnak, Vermest, pedig Apafi Ferencnek ajándékozta (1525)
A városi tanácson belüli torzsalkotások elterelték a figyelmet a
Besztercevidékre leselked veszedelemr l.

A bels építés
Ha el is múlt a keleti támadás veszélye, Beszterce lakói megérezték:
háborús id szak következik be, s hogy még sok nehézség legy rése vár
rájuk. Sürg s feladat lett a városnak üzemel malom újjáépítése, a leégett
házak lakályossá tétele, a templom kib vítése, új torony emelése és sok
egyéb is. A várfal közelében egy, a Ferenc rendi (franciskánus) szerzetesek
tulajdonát képez vízimalom állott. A moldvai vajdával támadt fegyveres
konfliktus idején, hogy a lakosságot kiéheztessék, a malmot felgyújtották. A
városi tanács úgy gondolta, hogy sz
s anyagi helyzetén segítene, ha azt
saját költségén, a város részére újjáépítené. Szerette volna onnan kitúrni a
szerzeteseket, k azonban idejében intézkedtek s az erdélyi püspök
közbeavatkozását kérték. Nem is késett a segítség: a püspök interdictio-val
fenyegette meg Besztercét, ha nem áll el szándékától. Az interdictio az
egyházi büntetésnek az a faja, melynek következtében az egyén vagy
valamely közösség nem részesülhet bizonyos egyházi szolgáltatásokban. Ezt
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szentség megvonásnak is nevezhetnénk, azaz a tilalom idején a papoknak
tilos keresztelni, esketni, temetni, stb.
A város vezet sége megszeppenve e fenyegetést l, lemondott a
malom újjáépítésér l. A szerzetesek építették újjá, jövedelméb l a
szegények kórházát és a kolostorokat segítették. A 19. században e malom
helyén g zmalmot épített a város.
Gondot okozott a f téri templom állapota is. Az els
plébániatemplomot Szent Miklós tiszteletére emelték, még a tatárjárás el tt.
Ez k
l épült – román stílusban, 1241-ben leégett. IV. Béla (1235-1270)
uralkodása idején helyreállították. Kés bb b vítették. Mátyás király idejében
a templomot újra renoválták és a délnyugati felét kib vítették. A régi
templom szilárd falait megmagasították, régi ablakokat falaztak be, és újakat
vágtak. Hogy a tet hatalmas súlya ne nyomja szét a magas falakat, kívülr l
támpillérekkel támasztották meg. A templom belsejében vastag és szilárd
oszlopokon nyugszik a 3 hajós boltozat. 1527-ben lebontották a megrepedt
vagy beomlással fenyeget falakat. Ekkor számolták fel a templom körül
immár Szent László királyunk (1077-1095) rendelkezése óta létesített temet
egy részét. A városnak két új temet je lett, az egyik a Hrube mellett, a
falakon kívüli erd szélén, a kés bb épült zsinagóga mögött, a másik az
Akasztópatak jobb partján, a kés bbi szeszf zde szomszédságában. A
temet felszámolásakor az itt lév keresztes lovag – 1410-ben hunyt el –
sírkövét beépítették a templom déli falába, annak is a küls oldalába. Ma is
látható. A nagy magasság és a természetes erózió miatt négyszög
sírk rajzát közrefogó sírfelirata ki nem olvasható.
Lebontották a régi, alacsonynak vélt haranglábat is, mert a templom
vítését akadályozta. Erre Tordai Pál, az erdélyi püspök helyettese adott
engedélyt 1527-ben. Köveit újra felhasználták a templomépít k, beépítették
azokat a ma is álló nagytemplomba. Jó néhány faragott k
l készült
ablakkeret-töredéket ma is felismerhetünk a Búzasor felöli falrészen, ott
ahonnan leverték a vakolatot. Egyes források szerint 1552-ben kezdték el a
bontási munkálatokat. Az újtemplom alapk letételére 1560. május 13-án
került sor, a luganói Petrus Italus volt a f építész. Ez alkalommal a
mestereket egy kis terített asztallal és itókával köszöntötték. Építészei
meg rizték a gótika egyes elemeit (ablakok), de az akkor Erdély-szerte
terjed díszesebb reneszánsz stílust is alkalmazták. Ez felismerhet az
ajtókeret kövein és a szép faragású f kapun is. A templomtorony építéséhez
a jádi k bányából évtizedeken át szekeresek hordták a követ. A faragatlan
köveket besztercei k
vesek hada kalapálta, faragta-csiszolta formássá és
sima felület re.

45

A templom építése elhúzódott, mert a háborús kiadások miatt
elfogyott a pénz. Túl kevesen éltek még akkor Besztercén, ahhoz, hogy egy
ilyen impozáns épületet pár év alatt felépíthettek volna.
A templom és a torony alapja az Adriai-tenger szintjét l számított 356
méteres magasságban épült. Ezt jelzi a torony aljába beépített kétnyelv
feliratú öntöttvas-táblácska is:
Königliche Freistadt Bistriz
Höhen Fixpunct
356.519
Beszterce
Szabad királyi város
Magassági pont
356.519
Azt azonban akkor még senki sem tudhatta, ma is csak kevesen
tudják, hogy Beszterce az osztrák-magyar mérnökök számításainak
köszönhet en a földgömb északi féltekéjén a keleti hosszúság 42°47'10" és a
47°21'01" északi szélességei kör metszéspontján található.27 A f téri
templom tornya 76.5 méteres magasságával mindmáig az ország
legmagasabb k építménye, 1200 ül helyes. Erdély legnagyobb
befogadóképesség szász temploma a szászsebesi volt. A régi templomból
átvitték az újba az orgonát és a f oltár képeit, továbbá azt a két díszesen
faragott immár 500 éves intarzia betétes padot (stallum) is, amelyek ma is jól
láthatók a sekrestye bal oldalán. Latin nyelv feliratuk:
1) Hoc opus fecit fieri dominus Georgius magister Hospitaliensis
Anno Domini 1508 per magister Anthonius mensatorem.
(Ezt a padot az Úr 1508. évében él Georgius mester készítette Antonius
mester számításai alapján)
2) Hoc opus fieri fecit venerabilis pater Benedictus de Betleem ordinis
praedicatorum ad honorem beate Marie Virginis.
(Ez a pad a Prédikátorok /szerzetes/ rendjéb l való Bethleni Benedek
utasítására a boldogságos Sz z Mária tiszteletére készült /1516-ban/).28
A besztercei céhek a bels falakon helyezték el szakmájuk címeres,
selyemb l készült hímzett zászlóját.
A gazdag keresked k sikeres üzleti tevékenységük emlékére nagyon
drága és szép keleti sz nyegekkel, ajándékozták meg anyaszentegyházukat.
Így jött létre Besztercén Európa egyik leggazdagabb perzsasz nyeg
gy jteménye. E varázslatosan szép, Kelet mesés gazdagságát,
adományozójuk vagyonát tükröz sz nyegeket a templom bels falára
szegezve rizték évszázadokon át.
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A templomban tartott szentmisék résztvev i mindig ugyanabban a
padban ültek, amelyben céhbeli el deik foglaltak helyet. Ma is, a faragott
céhjelvények segítségével könnyen megállapítható: melyiknek milyen
létszáma, rangja és tekintélye volt.
Évszázadokon át a templomban rizték a céhek perselyét, azaz
vaspántokkal és bonyolult zárószerkezettel ellátott díszes kinézés ládáját,
amelyben a céh pénzvagyonát, szabályzatát és fontos iratait helyezték el.
Számos kézzel másolt vagy írott vallásos jelleg drága könyv állt az
írni-olvasni tudó közönség, f leg a papok rendelkezésére.
A templomtorony magasságának közepe táján építették a tornyot,
körülölel k tornácot. Itt éjjel-nappal rök teljesítettek szolgálatot: figyelték
nem gyúlt-e ki valahol az épület? Ha igen, riasztották és a t zeset
színhelyére irányították a lakosságot. A félrevert harang búgása-zúgása a
legmélyebb álmából is felriasztotta az embert. Akkor a lakosság túlnyomó
része e szerint tájékozódott. Zsebórája, drágasága miatt, csak a leggazdagabb
embereknek volt. Igaz, „üzemelt” két napóra is. Ezek a templom déli falának
keleti felén színes festékes Nap-ábrázolások voltak, erre 45°-os szögben egy
fémpálcikát állítottak. A napóra éjjel, vagy felh s id ben hasznavehetetlen
volt. Az id s emberek olyan jól ismerték a Nap és a csillagok járását, hogy
elég pontosan, 15-20 perc eltéréssel meg tudták mondani: hány óra van.
Szintén a harangok félreverésével riasztották a város lakosságát, ha
falai felé ellenség közeledett. Akkor még nagy távolságról csupán az út
felvert porát láthatták. Azt nem tudhatták, hogy a porfelh marhacsorda,
ellenséges katonaság, vagy pedig a szél m ve. Riasztani persze, ami biztos
az biztos alapon, minden esetben riasztottak.
A templom falának legfels részén helyezték el az új, négy irányból
látható toronyórát. A régit, mert elkopott, újjal kellett helyettesíteni. A
toronyóra beállítása, felhúzása és karbantartása a rektor, azaz iskolaigazgató
feladata volt. Ezért évi 5 forint fizetést kapott a városi tanácstól. A
toronyfedél alján, azt hinnénk, csupán toronydíszül, négy kis fiatornyot
építettek. Ezek a szabad királyi város el jogait szimbolizálták. Amikor az új
torony felépült, a haranglábról levették a harangokat. Kenderb l font
kötelekkel vontatták fel ket az új toronyba. Utoljára 1857-ben harangoztak
velük, amikor a városban a pusztító t z oltására hívták a cselekv képes
lakosságot. Ekkor égett le a templom fedele is, a harangok reze is elégett a
pusztító t zben. Mint érdességet említjük meg, hogy a város pénzén épült
templom nem az egyház, hanem a város tulajdonát képezte, melyet bérbe
adtak az egyháznak használatra. Ez a fonák helyzet a 19. század végén sz nt
meg.

47

A templomépítéssel párhuzamosan megindult a gótika jellegzetes
stílusát magánvisel lábasházak építése is. Ezt Búzasornak nevezik. A
csúcsíves házak alatt er s id ben keddenként gabonaárusok kínálták
portékáikat. A Búzasor alatt tágas pincék voltak, itt rizték áruikat a
keresked k. Legutolsó rendeltetésük: hatalmas hordókban fajborokat
tároltak. Szép id esetén a templom és a Búzasor közötti térségben folyt az
adás-vétel. A keddi piaci vásár volt a városi és a környékbeli lakosság
találkozási helye. Itt cseréltek gazdát – pénzért, a városiak iparcikkei a
falusiak eladásra szánt termékeivel.
A templomtorony csúcsán általában gömb, kereszt, csillag vagy kakas
látható. A gömb az Isten teremtette kerek világot, a pontosan kelet-nyugat
tájolású kereszt Jézus Krisztus kereszthalálát, a betlehemi csillag Jézus
születését, míg a kakas a boldog feltámadást szimbolizálja. Félhold csupán a
muszlimán (muzulmán, Mohamed követ i) minaretek (rakéta-szer tornyok)
tetején van.
A tornyot körülölel erkélyt 39 és fél méter magasságban helyezték
el. A toronyba 68 k lépcs n, felette további 123 falépcs n lehet feljutni. A
torony fedele 345 m2 kiterjedés . A torony csúcsán elhelyezett fémgömb
átmér je 76, a fiatornyoké, pedig 58 cm. Hatalmas toronyórája az id n kívül
a hold fázisváltozásait is jelezte.
1544-ben a régi templomfedelét új, zománcozott cserepekkel
helyettesítették. A zománcozott tet cserép használata akkor újdonságszámba
ment. Jó 300 éven át a zománccserép a napfényt visszatükrözve csodálatos
látványt nyújtott. 1857-ben a nagy t zvész a templomtet t is megemésztette.
A templom déli támpillérén, az ereszhez közel ma is látható az 1616ban felfestett és épített napóra.
A torony négy sarkában az erkély alatt látható a természetes nagyságú
be faragott Jézus, a Sz zanya, Szent József (a szent család) és Szent
Flórián szobra. Flórián a t zoltók véd szentje, a t z megel zésében és
elhárításában segített.
1848-ig minden hajnali 3 órakor a kisharanggal harangoztak – Szent
Mihály napjától Szent György napig – Keresztel Szent János emlékére.
Utóbbi a k
vesek patrónusa volt. A Szent Miklós templomban
évszázadokon át rizték és igen nagy becsben tartottak - mint ereklyét – a
Sz zanya tejének néhány cseppjét...
A város véd szentjének, Szent Miklósnak a szobrát a parókia f tér
felé néz falába építették be. Fehér márványból faragott mása ma is jól
látható.
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A parókia gótíves bejárata felett Erdély 1480-ban k be faragott
címere látható: a kereszténység (Jézus és Mária) gy zelmét jelképezi a Nap,
a Hold és a csillagok felett.
A templom háromhajós boltozatát 6 masszív gótikus oszlop tartja. A
bels tér jobb és bal oldalán 25-25 k lépcs vezet fel a karzatra. Itt foglaltak
helyet, innen követték figyelemmel az egyházi szertartásokat a hajdan volt
céhlegények, inasok és a szegény városlakók.
A dékánátus és a város papjai, a városbíró és a szenátorok: választott
tanácsosok és családtagjaik az els sorokban ültek.
A sekrestye közelében a k padlózatba beépítve látható, faragott k lap
alatt nyugszik a lutheránus tanok nagy besztercei prédikátora, Albertus
Cerasimus püspök.
1850-ben lebontották a templom körüli temet
kerítését.
Kiszélesítették a piacteret. A temet k lapjainak egy részét padló gyanánt
hasznosították. A legszebbeket a toronyalji k tárban tárolják. A temet t a
véd falakon kívülre költöztették.
Hatalmas orgonáját 1814-ben szerelték fel.
Középkori szokás szerint minden ünnepi esemény istentisztelettel
kezd dött. Maradandó emlék volt az 1757-es besztercei bíróválasztást
hivatalosan lezáró esemény. Ekkor az elhunyt Stephan von Rozenberg
utódát, az evangélikus hit Johann Fr. Klein von Straussenburgot kellett
hivatalába iktatni.
Reggel korán a nagyharang hívására a templom zsúfolásig megtelt a
város szász lakóival. Pontosan reggel 6-kor a f bb tisztségvisel k élén a
bíróval a templomba mentek. Az istentisztelet után az egész város
lakossága a városháza el tti téren tolongott. Közöttük lépdelt szertartásosan
az új bíró, akit az ünnepi díszbe öltöztetett városházára kísértek. A városháza
nagytermében ünnepélyesen átadták az új bírónak a pallost, a város
pecsétnyomóját és a városháza kulcsát. A f bíró kíséretében volt
Kissolymosi Rezs , a kistized expeditora is.
A bírói hatalom új birtokosát a tömeg sz nni nem akaró éljenzéssel
köszöntötte. Közben szóltak a harangok, dörögtek az ágyuk, harsogtak a
kürtök. A kórus külön, e célra szánt ünnepnapi dallal kedveskedett. Amikor
a bíró és kísérete kifele indult, a városi zenekar a marsot (indulót) fújta. A
bíró háza el tt boroshordókat vertek csapra. Ki-ki kedvére ihatott. Senkinek
sem kellett munkába sietnie, mert a bíróválasztás napja ünnep- és
munkaszüneti nap volt. Este 9-kor a gimnázium diákjai a bíró ablaka alatt
éjjeli zenét adtak (szerenádoztak). Este 10 órára mindenkinek otthon kellett
lennie.
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A bíró és a szenátorok háza adómentes volt, a várostól fizetést nem
kaptak. Kaptak viszont hivatali m ködésük idejére, a város tulajdonában
lév változó nagyságú földparcellát, amit saját költségükön kellett
megm velniük.
Évszázados szokás szerint a f bb tisztségvisel k házát különböz
számú rfa állítással jelölték. A f bíró háza el tt négy, a kisbíróé el tt
három, az ítél mesteré (praetor) el tt kett , a parókus parókiája el tt, pedig
egy feny fának kellett állnia. A városban más házak el tt nem t rtek meg
feny fákat. Nem, mert ez félrevezet lett volna. A feny fák a hatalom
szimbólumai voltak.
Szebenhez vagy Brassóhoz viszonyítva Besztercének elég kevés
lakosa volt. 1500 körül 560 adóköteles házas gazda (= hospites), 138
háztulajdon nélküli, 5 adó alól felmentett szegény családot (pauperes)
tartottak nyilván. Hét ház lakatlan volt, három üresen állt, három m köd
malma és egy szabadparaszti birtok zárta a sort. Ez hozzávet leg 4000 f nyi
lakosságot jelentett.

A reformáció elterjedése a szász dékánátusban
A 16. század els felét nemcsak a fegyveres konfliktusok jellemezték,
hanem a megújuló vallási törekvések is. Ezekben az eseményekben,
velked évtizedekben a szászok elhagyták seik római katolikus hitét.
Hajdani szül hazájukban az utódok mindmáig megtartották si vallásukat.
A római katolikus egyház megújítására, megreformálására irányuló
mozgalmat egy –ez az élet fintora – római katolikus lelkész, Martin Luther
indította el. A katolikus egyház vezet ivel kapcsolatos kifogásait 1517.
október 31-én, 95 tézisbe foglalva kifüggesztette a wittenbergi vártemplom
kapujára.
Luther felemelte szavát az akkor oly divatos b nbocsátó cédulák
árusítása ellen. Hirdette, hogy csak hit által üdvözülhetünk. Rosszallotta a
túlzásba vitt szentimádat kultuszát, meg a papi n tlenséget (cölibátust).
Tagadta a pápák csalhatatlanságát...
A német nyelven terjesztett lutheri tanok hamar népszer ek lettek az
erdélyi szászok körében is. E tanok ellen lépett fel a fiatal II. Lajos
királyunk, aki 1523-ban elrendelte: Szebenben gy jtsék be és ott égessék el
Luther összes m veit! A parancsnak eleget is tettek, a begy jtött könyveket
és irományokat a szebeni hóhér helyezte máglyára.
volt a királyi ítélet
végrehajtója, illetve a máglya meggyújtója is.
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Az 1523. évi rendi gy lés (országgy lés) kimondta: Luther erdélyi
híveit t zzel-vassal üldözni kell. Szükség esetén ki kell végezni ket!
Tizenöt évvel kés bb, 1538-ban Szapolyai János, akkor még Erdély
vajdája, elmarasztalta és lemondatással fenyegette a szászföldi grófot, mert
az nem kell eréllyel lépett fel a lutheránusok ellen. A helyzetet az is
nehezítette, hogy a szászok körében egyre er teljesebb lett a gy lölködés a
Besztercén tevékenyked katolikus, de nem szász (német!) nyelvet beszél
idegenb l jött papok és apácákkal szemben.
A végrendelkez atyafiak között többen is az egyházra hagyták
vagyonukat, vagy annak egy részét. F leg a Szent Ferenc- rend
(franciskánus) dicsekedhetett jelent s tekintéllyel és kevés vagyonnal. Ez a
rend építette 1215-ben a Minorita-néven ismert, ma is álló templomot.
Méretei: 24 méter hosszú és 13,6 méter széles. Hajdani falfestményei,
freskói az Üdvözít t, Szent Imrét, Szent Györgyöt és Szent Bertalant
ábrázolták.
A franciskánusok székelyvásárhelyi hittestvérekkel együtt 1245-t l
Tatárországba, továbbá a Szeret és a Prut közti brodnikok országába is
eljutottak.
Követségbe mentek. Megtanulták a mongol nyelvet. A tatárok között
is térítettek- figyelemre méltó eredménnyel. A tatár rabságban sínyl
knek
lelki vigaszt nyújtottak. Besztercén nem volt kolostoruk, csak rendházuk.
Más volt a dominikánusok helyzete és nem is rózsás. A Szent
Domonkos rendi barátok vagy más néven a Prédikátorok szerzetesrendjének
tulajdonában volt a dominikánus kolostor (ma aggmenház). Tagjai bárhol
hirdethették az igét, joguk volt a gyóntatáshoz és az inkvizícióhoz. Az
inkvizíció (inquisitio) a katolikus egyház azon intézménye, amelynek
feladata volt (13-16. sz.) a hivatalos egyházi felfogástól eltér tanok és
eretnekségek üldözése és elnyomása. Módszere a vallatás, kínvallatás volt.
Áldozataiktól terhel vallomást csikartak ki, melynek alapján halálos
ítéleteket hoztak.
Nos, a dominikánus ellenes hangulat miatt Franciscus Vigorosi városi
jegyz t a pápához küldték segítségül. Segítség helyett b nbocsátó cédulákat
kapott.
1518-ban X. Leó pápa külön bullában (pecséttel ellátott ünnepélyes
okmány) védelmébe vette a besztercei dominikánusokat, 1519-ben,
Rómában Raffael és 23 bíboros társa a beszterceiek számára nagyszabású
nbocsátó szertartást celebrált. 1523-ban a pápa újfent meger sítette
el jogaikban (privilégium) a fent említett Domonkos- rendi szerzeteseket.
A dominikánusok túlzó tevékenysége miatt a városi tanács a királyhoz
fordult panaszával. A király kedvez en intézkedett, de nem cselekedett.
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E szerzetesrendnek a városon kívül is voltak kiterjedt birtokai:
halastavai
Besztercén,
Mez erkeden,
Nagyidán,
Kötelenden;
Szentmártonban, F zkúton pedig jelent s term földterülettel rendelkezett.
Hasonló birtokai voltak a n i klastromoknak is.
Ebben a megérzett légkörben Krisztián Pomarius, tudós városi jegyz
és nagytehetség hitszónok a brassói Honterust megel zve hirdette az
egyház megformálásának szükségességét. Különben
teremtett rendet a
besztercei, szebeni és brassói levéltárban.
Hirdette, hogy a Biblia sehol sem írja el szentképek tartását a
templomban, ezért azokat el kell távolítani onnan. 1543-ban buzdítására a
téri plébániatemplomból eltávolították a szentképeket.
Az éremnek másik oldala, hogy ellenfelei védekeztek, mondván, hogy
a Biblia sehol sem ír a szentképek eltávolításáról, azért ezeket a helyükön
kell hagyni.
Az igazsághoz tartozik az a tény, hogy ennek történelmi el zményei
voltak. El ször a Bizánci birodalomban a 8. század elején indult meg a
képromboló mozgalom. 730-ban III. Leó pápa betiltotta a képrombolást, egy
évvel kés bb III. Gergely, az új pápa kiközösítette a képrombolókat. A
képimádók (ikonodulok) és a képrombolók (ikonoklaszták) közötti
összecsapásban mintegy 100.000 szerzetes vett részt.
A lutheri reformáció erdélyi eseményeire felfigyelt a katolikus világ
is, elmarasztelta a túlf tött hangulatban megindult egyházújító mozgalmat.
Válaszként a besztercei káptalan két papja kategorikus hangú levélben
közölte Bornemissza Pál, erdélyi püspökkel, hogy többé nem
engedelmeskednek neki, s az új hitért hajlandók életüket és vérüket áldozni.
A fokozodó nyomás kivédésére az önkormányzat 1541-ben Dávid
Ferencnek, a kitün hittudosnak ajánlotta fel a gimnázium vezetését, amit
el is fogadott. Dávid Ferenc püspök lett az új, Szentháromságtagadó
unitárius vallás megalapítója és kés bb vértanúja.
Amikor 1548-ban végelgyengülésben meghalt Klein, az sz plébános,
a beszterceiek akkor a Kolozsváron tevékenyked tudós Kaspar Heldet, azaz
Heltai Gáspárt hívták meg parokusnak. A kolozsvári hív k marasztalták és
ott maradt.
1549.január 11-én Albert Cerasimust választották meg templomi
felügyel vé. tette teljessé, befejezetté Besztercén a vallási reformációt.
Az immár lélekben lutheránus besztercei tanács következ lépésként
elhatározta a dominikánus szerzetesek ki zését a városból. Karácsony
nagyhetén kényszerítették ket távozásra. Minden épületüket, vagyonukat át
kellett adniuk a városi tanácsnak. Ekkor került a város tulajdonába a sok
vitát, vihart látott besztercei Nagymalom is.
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1544-ben az akkor már lekencei plébános, Kristian Pomaris, a
dékánátus vezet
papja, Bornemissza püspökhöz írt levelében
nehézményezte a cölibátus (papi n tlenség) er szakos fenntartását. Azt is
kifogásolta, hogy a katolikus egyház tiltja a húsételek fogyasztását (célzás a
böjtre!)
Pomarius testvére, Adam, beseny i plébános volt az els , aki az
egyházi tilalmat megszegve megn sült és családot alapított. Sokan követték
példáját. Ez a gyakorlatban a cölibátus végét jelentette.
Törpényen az egyház csökönyösen konzervativ maradt. Amikor itt is
tt a közöny, a hiv k nem mentek t bbé a római katolikus templomba. A
helyi plébános és az erdélyi püspök közbenjárására 1461-ben Jacobus
biboros azzal a feltétellel igért b nbocsánatot a b neiket megbánó
törpényieknek, ha azok 100 napon át rendszeres templomlátogatók lesznek
és jópéldával járnak elöl egyházuk er sítésében és Isten dícs itésében.
Ezt az ünnepélyes igéretet 1481-ben megismételve meger sítette a
karácsonyszigeti Péter, Moldva püspöke is. (Milkovi püspökség)
1543-ban Báthori István, protestáns, császárh erdélyi fejedelem
(1571-1586) egy levelében azért dorgálta meg a beszterceieket, mert azok –
evangélikus lutheránusok lévén, templomaikból eltávolították a
szentképeket.
A reformáció okozta bonyodalmak elhúzódtak 1572 májusáig, amikor
a medgyesi egyházi zsinaton (szinódus) résztvev papok és világi férfiak
(atyafiak) egyemberként, testületileg elhatározták az összes szászok áttérését
az evangélikus lutheránus vallásra. A résztvev k szent elhatározásukat
egyenként esküvel fogadták és aláírásukkal er sítették meg.
Báthori István nagyságos fejedelem 1572. július 4-én tudomásul vette
és egyetértése jeléül jóváhagyta a zsinat döntését. Végül a tordai
országgyülés Erdélyben bevett, tehát törvényes vallásként ismerte el a római
katolikus, a református, a lutheránus és az unitárius tanokat, szavatolta azok
szabad terjesztését és gyakorlását.
1567-ben a Debrecenben összeül református zsinat J. Calvin tanai
alapján megfogalmazta a magyar református egyház hittételeit és kialakította
szerkezeti keretét.
1554-ben megalakult az erdélyi magyar lutheránusok egyháza. A
szász dékánátus déli határán Zselyk magyar evangélikus falu lett.29

A besztercei szász gimnázium
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Az id k ködébe vész a gimnáziumi oktatás kezdte. Azt azonban
tudjuk, hogy már a reformáció el tt is létezett. Nagym veltség papok,
közöttük „magisterek” (tudós doktorok) latinul tanítottak az iskolában.
Az iskolai oktatást a reformáció hatására újjászervezték. A Martin
Luther tanítását követ papok híveik nyelvén, azaz németül (Felddeutsch!)
prédikáltak, lelkileg is közelebb kerültek hozzájuk.
Az iskola épülete a mai evangélikus lutheránus papi lak udvarán
állott. Más vélemény szerint a f téri Szent Miklós templom és a t le délre
fekv városháza között terült el.
A szász gimnázium a valóságban teológiai képzést nyújtott és
biztosította a lelkipásztor utánpótlást. Ez azt jelenti, hogy Besztercén
fels fokú oktatás folyt. Err l azok a tantárgyak gy znek meg, melyeket
1538-ban tanítottak: teológiát, retorikát (szónoklattan) és dialektikát.
Beszterceieken kívül más városokból és falvakból is jöttek ide tanulni. 1500ban kolozsvári és segesvári diákok Besztercén folytatták, egyesek itt is
fejezték be tanulmányaikat. Lányok nem látogathatták az el adásokat. Az
iskola ingyen szállást biztosított az arra rászorulóknak. Az iskola igazgatóját
rektornak nevezték. Az 1530-60-as években az igazgató fizetése évi 90-100
gulden (hollandi forint), akkori értéke igen nagy volt.
Karácsony, Húsvét és Pünkösd ünnepén a diákok a templomban,
kórusban énekeltek. A városi és egyházi vezet k, továbbá dúsgazdag
polgárok családi ünnepeire is hivatalosak voltak, m sorszámaikkal az
esemény központjába kerültek. Mindannyiszor ajándékokkal (pénz,
élelmiszer, ruha) távoztak. Ezek az ajándékok jelentették számukra a
megélhetést!
Ugyanilyen meggondolásból szívesen hívták ket temetésekre is, ahol
diákok és tanárok együtt énekeltek. Diákok harangoztak, ünnepi
alkalmakkor tánc- és rövid vígjáték jelenetekkel szórakoztatták a
nagyérdem közönséget – de sohasem ingyen. A gimnázium növendékei
ingyen használhatták a Badergasse-n, Fürd - utcában lév városi közfürd t.
A városban és országszerte gyakran rendeztek gy jtést a diákok
számára.
A gimnázium gondnoka szintén diák volt. Ez reggel 4-kor nyitotta ki
az iskola kapuját, este 8-kor bezárta azt. A megélhetésért szerenádozó
diákokkal azonban kivételt tett. Ki- és beengedte ket éjjel is.
1597-1598-ban a tantestületet a rektor, a lektor (kántortanító) és 4
nyi kollaborátor (dolgozótárs) alkotta. Tanárhiány lett volna? Nincs err l
szó. Középkori hagyomány szerint a fels bb osztályos diákokat is bevonták
a kisebbek oktatásába. Így az a fura helyzet állt el , hogy a fels sök az
iskolában egy személyben voltak tanulók és tanárok. Hány osztályos volt és
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hány osztállyal m ködött? Ne kérjük t lük számon: volt-e évekre lebontott
tantervük? Egy-egy tantárgy tanítására hány órát szántak? Volt-e
órarendjük? Hány percnyi tanítás után tartottak szüneteket? Voltak-e a
könnyebb megértést és tudáselsajátítást el segít szemléltet eszközeik?
Ilyenek nem voltak sem nálunk, sem másutt.
Kezdetben a tanulók a szalmán ülve-heverve, kés bb durva
fapadokból követték a tanár magyarázatát.
A város gazdag polgárai anyagilag is segítették a külföldön tanuló
fiatalokat. Csupán 1548-ban, Michael Fleischer 172, Johannes Roth budaki
igazgató 25, mások további 135 aranyat adtak e célra, 1500-1600 között 57
diák egyetemista külföldön tanult a város pénzén. 1597-ben a támogatást
élvez k közül 15 besztercei, 1 monorfalvi gazdálkodó fia, egy budaki, egy
beseny i és egy tekei illet ség volt.
Az 1602-es ostromkor a Besztercére tör
Básta-hordák a
segélypénztárt a benne lév 202 dukáttal, 200 aranyforinttal és 171 tallérral
együtt eltüntettek. A segélypénztár utolsó kezel je Michael Fleischer volt.
A város pénzén külföldön tanuló diákok szent esküvel kötelezték
magukat, hogy tanulmányaik befejeztével tudásukkal a várost, a falut, az
egyházat, az iskolát fogják szolgálni. A kölcsön kapott pénzösszeget
hivatalvállalás után vissza kellett fizetni. Eme összegekb l aztán más
szegény sorsú diákokat ösztönöztek tanulásra. 1683-93 között 14 besztercei
abszolvens ment német egyetemekre tovább tanulni.
A gimnázium igazgató- rektorát és tanárait a városi tanács alkalmazta.
Id nként a városi parókus ellen rizte a tantestület és a diákok munkáját.
1748-tól az igazgató választás egy 100 tagú férfitanácsra hárult.
A hajdani szász gimnázium 1595-t l keletkezett irattárát az Állami
Levéltár besztercei fiókja rzi.

A céhek aranykora
A város gazdasági erejét a benne szervezetten tevékenyked azonos
foglalkozású tanult mesteremberek szakmai és érdekvédelmi szervezetei, a
céhek alkották.
Okmányok bizonyítják, hogy a középkori Magyarországon, de még a
mai Románia területén is az els céhek Besztercén létesültek.
A középkort a munka termékenység és a termelés alacsony szintje
jellemezte. A f bb termel eszközök, így a term föld is a falvakban lakó
bérurak tulajdonát képezték. A nemeseknek is nevezett birtokosok, akik
birtokaikat a királytól h ségük béreként kapták, nagykiterjedés szántóikat,
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kaszálóikat, sz iket, stb. a földtelen családokkal, jobbágyokkal
veltették meg. H béruruk engedélye nélkül a birtokot nem hagyhatták el,
más birtokoshoz nem költözhettek.
A falvakon, a h bérúr birtokán olyan emberek is éltek, akik átlagon
felüli megfigyel képességgel, türelemmel és kézügyességgel rendelkeztek.
Saját maguk számára fúrtak, faragtak, kalapáltak, építettek, kutat ástak,
fegyvereket, textíliát, stb. készítettek. Az ilyen emberek munkáját mások is
igénybe vették, munkájukért a fizetést terményben kapták. A h bérúrtól
igyekeztek megszabadulni – s vagy megvásárolták a szabadságukat, vagy
pedig a városba szöktek, ahol befogadás esetén szabad emberekké váltak.
A szász falvaktól a kisiparosok könnyebben szabadulhattak, de a
városban való elhelyezkedésük nekik sem volt könny .
Szabad mesteremberek a városokban is voltak. Amikor azonban a
gazdasági élet súlypontja áttev dött a faluból a városba, amikor eladás
céljából kezdtek termelni, ugrásszer en megn tt a kereslet a mesteremberek
munkája iránt.
Beszterce várossá fejl désében az játszott dönt szerepet, hogy olyan
kereskedelmi utak találkozásánál feküdt, amelyek Erdély középs részét
kötötték össze Moldvával, Bukovinával s azon túl Lengyelországgal.
El nyös földrajzi fekvése valóságos vonzer t gyakorolt a szász falvakban
dolgozó kézm vesekre. Mást, mint szászt nem fogadtak be a városba. A
forgalmas útvonalon egymást követték a keresked k szekérkaravánjai.
Egyik pihen helyük Beszterce volt. Itt a kézm vesek könnyen eladhatták
eladásra szánt termékeiket, és elég olcsón hozzájuthattak a szükséges
nyersanyagokhoz. Jelent s mennyiség árut vásároltak t lük a helyi és
környékbeli lakosok is.
A kézm vesek mellett nagyszámú keresked is otthonra talált. Bár a
várossá fejl dés folyamatát a gyakori tatárbetörések visszavetették, a 13.
század végén már Észak-Erdély legfontosabb kézm ipari és kereskedelmi
központjává n tte ki magát. Írásos emlékek bizonyítják, hogy a besztercei
keresked k otthonosan mozogtak az akkori Magyarországon, Bukovinában,
Moldvában, Szlovákiában, Lengyel- és Németországban meg Itáliában, ahol
a besztercei céhek által készített kifogástalan min ség árukat adták el.
A 13. század második felében a történészek egybehangzó véleménye
szerint Radna volt Erdély legjelent sebb városa.30
Egy 1292-es latin nyelv , ránk maradt vagyonosztozkodási szerz dés
kapcsán említették a pistores (pék), molendinari (molnár), macellari
(mészáros), calcifices (csizmadia), carnifices (hentes) foglalkozású radnai
kézm veseket.
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A munka hatékonyságának növelése, az egyre növekv igények
miel bbi kielégítése, továbbá a konkurencia kizárása végett a kézm vesek
céhekbe, a keresked k pedig gildákba tömörültek. Ezek felléptek a céhtagok
érdekeit sért
vetélytársakkal, de még a céhen kívül rekedt
mesteremberekkel (kontárok, Zippzer, cârpaci) szemben is.
A konkurensek elleni fellépést az is indokolta, hogy Besztercén a
mészárosok a mészárszékekben a hús mellett posztót is árusítottak.
A posztókészít k a királyhoz fordultak, kérve, tiltsa meg a
mészárosok e törvénytelennek vélt cselekedetét. A perlekedés 1360-ban
kezd dött és 1367-ig húzódott el. A panaszlevélre érkezett választ Nagy
Lajos király kancelláriájában, 1361-ben vetették pergamenre: „A
mészárosok vagy csak húst, vagy a posztókészít k is húst árusítsanak pont
és vége.”
Ebben a panaszlevélben nem egy bizonyos foglalkozású ember,
hanem azonos foglalkozású emberek egy csoportja védelmezte érdekeit egy
másik csoporttal szemben. Tehát közös, szervezett fellépéssel van dolgunk.
A céhtagok saját m helyeikben, saját munkaeszközökkel eladás
céljából termeltek. A céhen belül nem létezett munkamegosztás. Minden
kézm ves maga végezte el az áru el állításához szükséges összes
munkam veleteket. A m helyben a céhmesterrel együtt dolgozott a
mesterlegény és az inas is. A céh feladata volt nyersanyagbeszerzésr l és a
termelt áruk értékesítésér l gondoskodni.
A céhek szabályzatait a király hagyta jóvá. Pontosan el írták a
munkaszervezést és a használandó munkaeszközöket, azokban újítást nem
eszközölhettek. Minden újítást konokul elleneztek. Ez a kés bbiekben a
termel er k- és a termelés fékjévé vált és akadályozta az új, NyugatEurópában már a 10. században, csiráiban megjelent manufakturális
termelés beindulását. A manufaktúrákban még kézi er vel, gépek nélkül
dolgoztak, de már alkalmazták a munkamegosztást.
Ugyancsak fékez leg hatott a céhszabályok azon, néha több
évszázada változatlan, el írása, amely rögzítette a céh mestereinek,
mesterlegényeinek és inasainak számát, és azt szigorúan be kellett tartani.
A céhszabályok rideg és szigorú el írásai nem tették lehet vé a
termelés b vítését, fékezvén az árutermelés általánossá válását és a termel k
közötti konkurenciát. A céhek tevékenységét el írások alapján szervezték
meg. Vezet it a céhmesterek közül választották. Több ilyen mesterember
fontos szerepet játszott a városok, így Beszterce vezetésében is.
Céhek nemcsak a városokban m ködhettek. Mez városok és
községek kézm iparosai is létrehozhatták saját szakmai- és érdekvédelmi
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szervezeteiket. 16. századi forrásokból tudjuk, hogy többek között
Lekencén, Nagydemeteren, Dipsén és Tekén is szerveztek céheket.31
Tekén, a kis mez városban öt céh (cechen oder brüden schaften)
élenjárói (die Eltesten) 1580. május 22-én Gheorg Unch, Benedict Nicolaus,
Peter Fleischer mészáros, Michael Kirschner sz cs és Cristian Schmedt
kovács, sz csök, szabók, kádárok, mészárosok és kovácsok céhe számára
olyan jogok és kiváltságjogok megadását kérték, melyek az erdélyi
városokban lév ket is megilletik.32
A céh szabályzatában pontosan rögzítették a céhbelépés és a
szakember utánpótlás problémáját is.
Céhtaggá válhatott valaki, ha:
a) szakmájának igen jó ismer je volt, és mint céhen kívülit a céhtársak
befogadták;
b) beházasodott a céhtagok családjába;
c) valaki inas- és mesterlegény éveit igazán és becsülettel leszolgálta;
d) olyan mesterm vet „remeket” készített, amiben semmiféle hibát
felfedezni nem lehetett;
e) saját költségén szervezett nagyon b séges lakomán megvendégelte
a céh összes tagjait.
A középkori okiratok a következ , Besztercén zött foglalkozásokról,
illetve céhek létezésér l és tevékenységér l tudósítanak:
1. Asztalos céh, ácsok, asztalkészít k, orgonakészít k és fest k
alkottak egy céhet. (Fraternitas sive czeha carpentariorum, Fischer Zunft )
(breasla dulgherilor, tâmplarilor)
2. Bodár vagy kádár céh (cecha magistrorum doleatorum, Binder
Zunft (breasla dogarilor). Jó ideig együttm ködtek, és egy céhet alkottak az
asztalosokkal. A 17. században önálló céhet hoztak létre. Hordókat és
kádakat készítettek.
3. Borbély – sebészek céhe (Chirurgia, barbitonsorum cecha,
Barbiere Zunft) Borotváltak, nyírtak, parókát készítettek. Koruk fogorvosai,
sebészei és orvosai voltak. 1562-ben céhbe tömörültek.
4. Csizmadia, varga céh (Calcifices, Sutorum fraternitas, Schuster
Zunft)
A 15. század második felében alkották meg céhüket. 1484-ben 31
mesterrel m ködött. Rájuk bízták a város egy bástyájának, a véd fal egy
részének karbantartását és védelmét. Jövedelmük növelése végett b r
cserzésével is foglalkoztak – törvénytelenül.
A 16. század második felében feltehet en két csizmadia céh is
ködött, az egyik csak fekete b
lábbelit készített (Cecha sutorum
negrorum, breasla cizmarilor de cisme negre).
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A 16. század végén 84 céhtagja volt, az 1602-es ostromot, a
legszörny bb pestisjárványt, aszályt, dögvészt és sáskajárványt csak 22 élte
túl.
5. Fazekas céh (Ollari, lutifiguli, Töpfer Zunft, breasla olarilor)
A falvak és városok cserépedény szükségletét fedezték. A 16.
században már céhet alkottak. A heti- és országos vásárokon árgus szemmel
figyeltek minden céhen kívüli, kontár fazekast, akiknek a gyékénysz nyegre
kirakott vagy a szekéren tartott portékáit a fazekas inasok nagy botokkal
szétverték. A köztudatban ma is él szokás – mondás: „Egy szekér fazéknak
elég egy bot” – erre az id re utal.
6. Fegyverkészít k céhe (Armurari, Kupferschmiede Zunft, breasla
arm rarilor)
Fegyvereket, puskákat, töltényeket, ágyukat, salétromot és puskaport
állítottak el . Brassói és szebeni céhtársaikkal együtt fedezték Erdély,
Moldva és Havaselve fegyverszükségletét.
7. Gyapjúszöv céh (textorum fraternitas, Weber Zunft, breasla
post varilor)
Fejlett mesterség volt, a sok júh gyapját mosás, tépés és fonás után
posztóvá dolgozták fel. Tagjai fehér, fekete, szürke és csíkos posztót
készítettek. Nagy mennyiség posztót termeltek Moldva számára is.
8. Gyógyszerészek (apohacerius, farmaci ti) Besztercén is
tevékenykedtek. A 16. század folyamán, amikor a város virágkorát élte,
mindössze két gyógyszerészr l van tudomásunk: Andreas Italicus (1531ben) Eustacius Niner (1573-ban). Csekély számuk miatt nem alkottak önálló
céhet, a borbély – sebészekkel m ködtek együtt.
9. Íjkészít k (arcari, arcupari, Pfleischütze) M ködésükr l már a 15.
században tudunk, amikor egész Erdélyben csak Kolozsváron, Besztercén és
Szászvároson tevékenykedtek. Igen nagy tekintélynek örvendtek. A
zfegyverek, térhódításával termékeik iránt az érdekl dés fokozatosan
csökkent.
10. Irhagyártó céh (albi pellipari, Weisgerber) Az állati b rök
kicserzésével foglalkoztak. A legfinomabb kutyab rb l készült pergamenre
a fontos okiratok szövegét írták. A 15. században fontos szerephez jutottak a
város vezetésében. A következ évszázadban hét kiváltságlevelet kaptak.
Érdekeiket, felvev piacaikat elszántan védelmezték a rokoncéhekkel és a
kontárokkal szemben.
11. Kalapos céh (piellatonum fraternitas, Hut macher Zunft,
rierii) A nevük is utal mesterségük tárgyára. A felnöttek számára széles,
a gyerekek részére keskeny karimájú kalapokat készítettek. Mesterségüket
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magas színvonalon zték. A nálunk készített kalapok nagy részét erdélyi és
moldvai vev knek adták el.
12. Kardm vesek (gladiatores, Schwertfeger, s bierii) Nem alkottak
külön céhet. A középkori katonák számára készítettek kardokat. F leg a
bérurak (nemesek) használták. A múzeumban látható, halálos ítéletek
végrehajtásánál igénybe vett pallos, a hóhér (bakó) által használt lefejezésnél
használt eszközt is nálunk készítették.
13. Keszty s céh (cyrothecarium fraternitas, Handschuhmacher
Zunft, breasla m nu arilor) Viszonylag sz k vev körük volt. Megtiltották,
hogy eladás céljára b röket dolgozzanak ki. A kikészített, megmunkált
röket a keszty sök csak keszty készítésére használhatták.
1538-ban fejedelmi kiváltságjogot kaptak a mesterségük
gyakorlásához szükséges anyagok felvásárlására az egész ország területér l.
Engedélyt kaptak keszty ik árusítására az ország összes nagyvárosaiban.
14. Kocsigyártó céh (currifices, rotipares, Wagner Zunft, rotariru ari) Nagyszámú embert foglalkoztatott. Fontos szerepe volt a középkori
város életében. Gondosan készített, szépen megmunkált cifra és teherbíró
kocsiikkal, szekereikkel távoli vidékekre is elvitték a besztercei iparosok
portékáit. Soha sem tudtak annyi kocsit készíteni, amennyit eladni ne
lehetett volna.
15. Kovács céh (fabrorum fraternitas, Schmiede, breasla fierarilor)
Er s céhet alkottak. Tagjai a lakatosok, patkó, kés és fejszekészít k voltak.
A felsoroltakon kívül készítettek még kalapácsot, üll t, fogót, ekét, boronát,
vasvillát, kapát, szeget, t t, kardot, kaszát, sarkantyút, ollót, sarlót, drótot,
láncot, szekeret vasaltak, lovat patkoltak stb.
A kovácsok megbecsülését bizonyítja, hogy a 16. század elején
Andreas Faber a moldvai fejedelem udvari kovácsa volt. Ott is hunyt el.
Maga Mihály vajda is kért Besztercét l kovácsokat hadserege számára.
A 16. század végén 70 kovács dolgozott a céhben, a 17. század eleji
pestisben 50 vasmunkás pusztult el.
16. K
ves, k faragó céh (lapidarum fraternitas, Maurer Zunft,
breasla zidarilor, pietrarilor) A szakmájukat kit
en ismer k
veseket,
faragókat nagyon megbecsülték és jól meg is fizették. k emelték a
középkori Beszterce összes jelent s épületét: templomot, tornyot, bástyát,
várfalat, házat. Ugyanakkor jelen voltak távoli vidékek építkezésein is.
17. Kötélvet céh (czeha funificum Seiler, Czech der Zeler, breasla
funarilor) Házi használatra készítettek istrángot, rövid- és hosszú kötelet,
ruhaszárító spárgát, a zsákok szájának bekötésére használt madzagot,
harangkötelet, ágyúvontató kötelet, tutaj-, bárka- és hajóköteleket. A kötél

60

anyaga a kenderfonal volt. Besztercevidéken Jádon termesztették a legtöbb
és legjobb min ség kendert.
Er s céh lehetett, 1465-ben már saját bástyájuk volt. A város
védelméb l keményen kivették részüket. Erdélyben csak a kolozsvári
kötélgyártók voltak versenytársaik, akiknek a Beszterce környékén vásárolt
nyersanyagát a mieink gyakran elkobozták.
18. Lakatos céh (czeh a seratorum, Schlosser Zunft, breasla
tu ilor) A kovácsok céhéb l vált ki. Lakatokat, zárakat, pallosokat,
páncélruhát, lándzsákat és ágyúalkatrészeket készített. 1510-es
céhszabályzatuk megtiltotta, hogy magyar anyanyelv tanoncot vegyenek
fel.
19. Mészáros céh (carnificum fraternitas, Fleischbauer Zunft, breasla
celarilor) A juhok, sertések, szarvasmarhák levágása, a hús feldolgozása
és a nyershús elárusítása volt a feladatuk. A város több pontján volt
húskimérésük, mészárszékük (macella, Fleischerladen, m cel rie) A
besztercei keresked k nagyszámú vágóállatot vásároltak Moldvából, így a
mészárosok soha sem szenvedtek nyersanyaghiányban. Legutolsó székházuk
a Magyar utcában (N. Titulescu) volt. Ma is áll a mészáros céh jelvényével
ékesített épület.
20. Nyeregkészít céh (sellatorum fraternitas, Sattler Zunft, breasla
elarilor) Er s céh volt, már 1465-ben a város egyik bástyáját védelmezte. A
város vezetésében is képviseltette magát. A nyeregkészít k szakértelmét
dicséri, hogy az erdélyi fejedelmek is t lük rendeltek hámot, nyerget,
köt féket.
21. Órások (clepsidari, ceasornicari) Az akkor még nagyon drága és
ritkaságszámba men órákat készítettek és javítottak. Messze földön híresek
voltak. Már 1551-ben oklevél említi ket.
22. Önt k (Zinn und Kannegiesser Zunft, breasla turn torilor)
Edényeket, harangokat, ágyúkat öntöttek ónból, cinkb l, bronzból és rézb l.
Tevékenységükr l a 16. század elejér l vannak írásos emlékeink. Termékeik
közül az itt öntött ágyuk és harangok voltak a legdrágábbak és a
legkeresettebbek. Ágyúik eljutottak az erdélyi, moldvai, havasalföldi és
oroszországi várakba, városokba, fejedelmi udvarokba és a zsoldosok
seregébe is. Erdélyi ágyúönt k dolgoztak a török szultán sergében is.
Besztercei önt dében készült az az óriásharang is, melynek súlya 175
métermázsa, azaz 17500 kg volt. A kor m szaki színvonala, a szánalmas
útviszonyok a vasalt szekerek és szánok teherbíró képességének ismeretében
bátran állíthatjuk: innen épen elszállítani nem lehetett! Kik és mivel tudták
volna felvontatni egy templomtoronyba? Milyen tartószerkezet lett volna
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képes ekkora súlyt, ennek kilengéseit megtartani? És végül: még nem épült
olyan toronyláb sem, amely e célnak megfelelt volna.
Sajnos nem tudjuk, mi lett a harang sorsa.
23. Ötvös céh (aurifabrorum fraternitas, Goldschmiede Zunft, breasla
aurarilor)
Aranyedényeket és kegytárgyakat: kupákat, kelyheket, poharakat,
továbbá hajcsatokat, nyakláncokat, gy ket, valamint csillárokat készített.
Ötvösm vészeti, remek munkatermékként tarják nyilván az 1407 el tti
somkeréki, királynémeti, aldorfi, nagydemeteri és dipsei aranyozott on
kannákat és nemesfém kelyheket.
A leggazdagabb aranym ves a mai Dornei utca Nagypiac felöli végén
épített házat magának. A ház ma is áll.
24. Papucskészít céh (p pucarii) A vargákkal, tímárokkal,
sz csökkel és irhakészít kkel rokon tevékenységet folytattak. Nevük is jelzi,
hogy papucsokat készítettek n k, gyerekek és férfiak részére. Tudjuk, volt
céhük is.
A 16. században túllépték tevékenységük céhszabályzat szabta határát
és irhát is kezdtek termelni.
25. A pék céh (pistorum fraternitas, Bäcker Zunft) A lakosság kenyér,
kifli és perecellátása volt f feladata. Ünnepnapokra, rendelésre kalácsot is
sütöttek. Céhük a legrégibbek közé sorolható, 1371-ben alakult meg.33 A
pékek évek hosszú során a város vezet ségében is becsülettel képviseltették
magukat.
26. Posztónyíró céh (rasores, Tuchscherer Zech, breasla tunz torilor
de postav) Céhük valószín leg a 14. század második felében alakult meg.
Nevük is jelzi foglalkozásukat: a posztószöv k munkáját folytatták. A félig
kész posztószövet felületér l ollóval lenyírták a felesleges szálakat vagy
csomókat.
27. Rézm ves céh (Kupferschmiede Zunft, breasla ar marilor)
Rézedények: kancsók, fazekak, üstök készítésében jeleskedett. A 16.
században er s céh volt.
28. Serf k (berar) F leg a németlakta városokban volt népszer a
serf
mesterség, a sör pedig közkedvelt ital. A májusi malátából, majd
komlóval kezelt cefréb l erjesztett kesernyés szeszes ital lett. A besztercei
sörnek a moldvai vajdák is rendszeres vásárlói és fogyasztói voltak. A
román vajdáknak küldött ajándékok között gyakran volt besztercei készítés
sör.
29. A szabó céh (Sartorum fraternitas, Schneider Chech, breasla
croitorilor) nagy múltú és népes létszámú volt. 1465-ben keltezett oklevél
tanúsítja, hogy feladata a róluk Szabónak nevezett bástyatorony és a városfal
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egy részének védelme volt. Vezet i már a 15. század elejét l helyet kaptak a
városi önkormányzat jeles férfiai között. Sokszor ádáz harcban kellett
megvédeniük érdekeiket. 1489-ben azt panaszolták Mátyás királynak, hogy
moldvai keresked k megkárosítják ket, mert áruikat a besztercei piacon
adják el. Királyi parancsra hivatkozva a hatóságok megtiltották, hogy
moldvaiak ruhákat adjanak el városunkban. Vajon nem-e a Moldvában
megtelepedett szász szabók és sz csök által szabott-varrott ruhákról volt
szó? Nem tudjuk.
Az utasítás igen kategorikus volt: e parancs megszeg inek az áruját el
kellett kobozni!
30. Szappanf k (smigmatores Seifschieder, s punari) Állati és
növényi zsiradékból jó min ség szappant készítettek s ezzel Kolozsvárt is
rendszeresen ellátták.34
Okleveleink 1563-ban említik el ször a besztercei szappankészít ket.
Bizonyosan nem tudjuk, csupán feltételezzük, hogy önálló céhük nem volt.
31. Szíjgyártó céh (corriatores fraternitas, Riemer Zunft, breasla
curelarilor) A lakosság szíjszükségletét elégítették ki. k látták el a rokon
szakmákat is a lószerszámok készítéséhez szükséges szíjfajtákkal.
Nadrágtartó és derékvéd széles szíjakat is gyártottak. Nagy mennyiség
nyersanyagot szereztek be Erdélyb l és Moldvából.
32. Szobrászok (sculptori) Sírokat ékesít figuratív ábrázolású
köveket, kisebb szobrokat faragtak. A város virágkorában, a 16. században
Besztercén is dolgoztak szobrászok, egyet közülük név szerint is ismerünk.
33. Sz cs céh (pellifex fraternitas, breasla cojocarilor i bl narilor)
rruhát, mellrevalót, dolmányokat és hosszú b rkabátokat, un.
szumánokat készítettek. A 15. század elején a város vezet i között találjuk a
céh atyamesterét. 1465-ben a város három bástyája, azaz az er dítmény
falából kiugró, a várfal oldalozó védelmét szolgáló véd
közül az egyiket
k védelmezték. Er s és szép céh volt.
34. Takács céh (textorum fraternitas, Weber Zunfo, breasla
es torilor). Tulajdonképpen vászonszövéssel foglalkoztak. Menyasszonyi
fátylakat, fehérnem vásznat sz ttek kender-, len-, gyapjú- és
selyemfonalból, továbbá selymet, bársonyt, sz nyeget és paplant, meg
kenderzsákokat készítettek. A takácsok céhe még a 14. században kivált a
posztókészít k céhéb l. Szabályzatuk szigorúan tiltotta a felhalmozás
céljából történ nyersanyagvásárlást. A 16. században Besztercének
középkori viszonylatban fejlett textilipara volt.
35. Téglavet k és csempekészít k (latoratores; c midari). Téglát
vetettek, kályhacsempét készítettek. Nyersanyaguk az a kit
agyagos föld
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volt, amit a mai kiszsolnai hídon túl lév domboldalból termeltek ki, gyúrtak
fórmába, majd égették.
A jól kiszáradt csempéket kiégették aztán barna vagy zöld mázzal,
zománccal vonták be, s a megszáradt darabokra magas h fokon ráégették.
A téglát a város építkezéseinél használták fel, míg a
kályhacsempékb l a kályhások csempekályhákat raktak. A 19. század
második felében, a céhek megszüntetése után t kés alapú, de kisipari
termelés folyt s ezzel 1894-ben megvetettek egy kályhacsempe gyár alapjait.
A gyár a mai Petru Rare tér és a Dec. 1 utca sarkán üzemelt.
36.Timár céh (Cordonum fraternitas, Lederer Zünf- breasla
prielarilor). Tagjai irhakészít k által kidolgozott b rt festették, fényezték,
préselték, mintázták, majd további megmunkálásra el készítettek. E céhet
okleveleink 1376-ban említik el ször, amikor a város három bástyája közül
az egyiket védték. Ez annak bizonysága, hogy e céh er s és tekintélyes
létszámú volt. Egy 1577-es szabályzat szerint 8 inasnál többet egyszerre nem
tarthattak.
37. Viaszgyertyaönt k (lumin ri sau cer rit)
A középkori lakásokban és templomokban a világításhoz- illetve a
szertartáshoz szükséges viaszgyertyákat készítették. A nyersanyag
legnagyobb részét Moldvából szerezték be s ugyanoda szállították eladás
céljából. A termelés méreteit érzékelteti az a tény is, hogy 1599-ben Vitéz
Mihály vajda 4000-, egy évvel kés bb további 2000 darab gyertyát rendelt.
Szólnunk kell még olyan, ma alig ismert szakmákról és foglalkozásokról is,
amelyek akkor városainkban léteztek: bányászok, esztergályosok,
fegyverkovácsok, foltozószabók, hentesek, kannakészít k, késkészít k,
keszty sök, molnárok, nyeregkészít k, pecsenyesüt k, posztóványolók,
sarkantyúm vesek, számszeríjkészít k, pajzskészít k, tarisznya és
bugyellárisvarrók, viaszkészít k, vitrálkészít k. A céhes termelés a mohácsi
vészt követ évtizedekben, ha kisebb- nagyobb ingadozásokkal is, Beszterce
feudális kori fejl désének csúcsát, városunk aranykorát jelzi.
1602-ban a fejl dés megtorpant, majd olyan mély szintre süllyedt,
amely csak az 1241-es tatárjáráshoz hasonlítható. Ezt a süllyedést a
középkori Beszterce soha kiheverni nem tudta, többé nem küzdhette fel
magát Erdély legfontosabb városai közé.

Az események sodrában
II. Szulejmánnak a magyar hadak felett aratott 1526-os mohácsi
gy zelme olyan szerencsétlen helyzetet teremtett, amely három évszázadra
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megpecsételte a központosított, egységes és független magyar állam sorsát.
1541-ben miután a török csellel megszállta Budát, a középkori
Magyarország három részre szakadt. Az északi és nyugati rész Ferdinánd, a
középs és a déli rész Buda székhellyel török pasaság, Erdély a Bánsággal és
a Partiummal (részek) autonóm fejedelemséggé vált.
A viszonylag önálló erdélyi állam egész létezését alapvet en a
külpolitikai er k bonyolult játéka határozta meg. Ez nem a bels , széthúzó
er m ve volt, hanem a török hódítás következtében kényszer ségb l jött
létre. A bels fenyegetettség rendkívül kifinomult, olykor ravasz, ám minden
esetben a realitás talaján álló külpolitikát eredményezett. Fennmaradását
annak köszönhette, hogy a népek szorításában, egymásnak feszül érdekek
és seregek, osztrák, török, lengyel és román hódítási törekvések ütköz tere
lett.
Az erdélyi állam f törekvése önnön fennmaradásának biztosítása.
Ennek eszköze a jól felszerelt üt képes hadsereg lett. Élelmezése sok gondot
okozott.
Létezésének feltétele a pontos, megbízható és gyors hírszerzés- s
ennek eredménye, a gyors cselekvés lehet sége volt.

Népek szorításában
A történelmi Erdélyt (Ardeal, Transilvania, Siebenbürgen) a 16.
század második évtizedében 13 magyar megye és vidék meg a káránsebesi
és lugosi bánság, továbbá 5 székely szék, 11 szász szék és vidék alkotta.35
A fejedelemség vezet i a magas nívójú jól bevált magyar
államvezetési modellt alkalmazták az új körülmények között. Olyan
tekintélyes, feddhetetlen élet , mélységesen vallásos f urak és arisztokraták
vezették, akiket nagy vagyonuk miatt sem lehetett, sem kellett
megvesztegetni, s akik Magyarország-szerte példaképül szolgáltak.
Besztercevidéknek e népek és hegyek szorításában lév tájegységnek
vezet i a történelmileg kialakult új helyzethez alkalmazkodtak. Becsületes
vezet i mindvégig népük érdekében megfontoltan, hosszas mérlegelés után
cselekedtek, szövetségesük mellett h ségesen kitartottak.
Erdély élén a magyar, székely és szász nemzet felel s képvisel i által
választott fejedelem állt. F támaszáról, a fejedelmi tanácsról az 1543
februári országgy lésen történik említés: „A fejedelem a rendek, és a tanács
értelmével keresse a haza üdvét; az országgy lésben és a tanácsban
biztosítsa a libera voxot.”
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A fejedelmi tanácsot a tanácsurak alkották. Minden erdélyi megyét 11, a szász székekb l pedig 7 városbíró képviselt. További 3 személyt a Szász
Universitas – azaz a szász náció, hatot a székelyek, egyet, pedig a
gyulafehérvári káptalan küldött.
A fejedelem maga választotta meg a tanács tagjait, az 1559-es
országgy lés fel is hatalmazta erre.
Hogyan állta meg helyét a besztercei önkormányzat a sokszor
kiszámíthatatlan, gyorsan perg események forgatagában? Err l szóljon az
események krónikája.
A továbbiakban csupán azon külpolitikai eseményekre térünk ki,
amelyek közvetlenül, de akár közvetve is Besztercevidékkel kapcsolatosak.
Szapolyai, nem lévén örököse, úgy rendelkezett, hogy halála után a
trón Ferdinándra szálljon. Kés bb, miután fia született, megváltoztatta
elhatározását. A kis János Zsigmondot a bölcs ben koronázták meg.
1542-ben kiadott pátensében (nyílt parancs) Izabella királyné inti a
kancelláriát: a háborús kiadások növekedése ellenére, a szászokon ne
vegyenek új vámokat!
A beszterceiek sok értékes hírrel látták el Erdély vezet it.
Keresked ik, céhes emberek százszámra jártak – keltek Moldvában és
másutt is. Megfigyeléseiket, a jó és rossz híreket elmondták a bírónak. Neki
volt kötelessége azokat továbbítani. Hírszerzési munkájával nem voltak
megelégedve, ugyanis 1543-ban Izabella királyné és a fejedelmi tanács
rosszallását fejezte ki, mert: noha könnyen szerezhetnek moldvai híreket,
miért nem jelentették hát a moldvaiak szándékait? Úgy vélték, hogy árulás
gyanúja merült fel.36
1544-ben, a tordai országgy lésen Martinuzzi Fráter György, Izabella
királyné helyettese és kincstárnok a beszterceiekt l 100 jól felfegyverzett,
azokat élelemmel ellátott katonát kért, és hogy Désre küldjék ket.
A háborús készül dések okát abban látjuk, hogy a nemzetközi
általános z rzavarban mindig tartani kellett fegyveres támadástól. Az
ingadozó politikusokat ígéretekkel vagy er szakkal való fenyegetéssel
könnyen rá lehetett bírni, hogy egyik táborból a másikba álljanak át. Ezzel
magyarázható, hogy Erdélyben érzékenyen reagáltak a Moldvából menekült,
avagy el zött vajdák vagy trónkövetel k megjelenésére.
1560-ban János Zsigmond fejedelem elrendelte, hogy az itt tartózkodó
trónkövetel t fogják el. Az ügy érdekessége, hogy a fejedelmet értesítették e
trónkövetel bejövetelér l, azt azonban már senki sem tudta, hogy hol
tartózkodott.
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1577-ben Báthory Kristóf (1576-1581) két ízben is utasította
Besztercét egy moldvai trónkövetel elfogására, 1581-ben pedig arra, hogy a
menekül moldvai fejedelmet ne engedje át!
A megbízható hírszerzésnek köszönhet en Erdélyt – s így Besztercét
sem érhette meglepetésszer támadás.
A hírszerzés nem t rt halasztást, Erdély vezet i számára mindennapi
létszükség lett. Állításunkat az a tény is alátámasztja, hogy 1542 és 1673
között Besztercét 59 esetben szólították fel kémkedésre. Bizonyára több is
volt, a levéltárban azonban csak ennyinek maradt írott bizonyítéka.
1594 februárjában a véder fokozása miatt az országgy lés fejadó
kivetését határozta el. A rendi pénztárba befolyó pénzb l új zsoldosokat
fogadtak fel és hópénzükr l (havi zsold) is gondoskodtak.
1594 nyarán a gyulafehérvári fejedelmi udvarban egyre feszültebbé
vált a hangulat. Két egymásnak feszül párt körvonalazódott. A katonai er t
kézben tartó f nemesek Bocskai Istvánnal és Kornis Gáspárral az élen,
véresen leszámoltak az Erdély pénzét – és pénzügyi tevékenységét irányító
rendi pénztár tisztségvisel ivel: koholt vádak alapján jó néhányan
hóhérkézre kerültek, a többiek szám zöttként t ntek el Erdélyb l.
1596-ban véder
munkálatokba kezdtek Besztercén kívül is. A
várható, kelet felöl jöv támadás késeltetése vagy elhárítása végett a városi
önkormányzatot felszólították, hogy a hágókon (Borgói-, Radnai-)
farönkökb l, k
l és földb l palánkokat építsenek, s ezt keményen
riztessék.
A helyzet komolyságára vall, hogy 1596 és 1683 között városunk
vezet inek tíz hasonló tartalmú levelet küldtek.
1600-ban levélben kérték a radnai utak állandó és fokozott
ellen rzését. Szintén ebben az évben, július havában intézkedtek, hogy a
Moldvában tartózkodó hadak fizetésére küldött pénz biztonságban
megérkezzen. Ezért a fuvarozók mellé fegyveres kíséret parancsoltatott.
1601-ben, miután Vitéz Mihály vajdát vallon zsoldosok a tordai síkon
megölték, a foglyok egy részét Besztercére kisérték és tartották fogva. A
foglyok közt volt egy makedo-román eredet , Sztavrinosz nev férfi is, akit
a vajda kincstárnoki teend kkel bízott meg. Fogságában, a besztercei várban
írta meg az 1304 soros görög nyelv verses krónikát, amelyben Mihály
stetteit dics ítette és vallott magáról is. Részlet Sztavrinosz krónikájából:
„Szilaj királyok s császárok távoztak nyomtalanul
Az örök alkonyba. És vajon ki tudja
A maga számára örökölni a csalóka világot?
Ezt tanította Mihály, holtan lerogyva.
Bojárokon s császárokon fájdalom lett úrrá,
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De halhatatlan maradt ragyogó neve.
Örökkön-örökké dics ítse a világ minden vitéze.
Básta tette azt, hogy a tordai síkon megölték
A vajdát ezerben és hatszáz egyben
Augusztus huszadikán. Ti olvasók, meg ne ítéljétek
Szigorúan hibáimat, ahogy a rímeket
Tanulatlanul magam írtam. Mert szívemet fájdalom
Fogta el, mikor tettei gondolatomban leperegtek.
Mindig h szolgája voltam és követtem t.
Amit tollammal leírni nem tudtam, gondolatban teljesítsétek.
Ha már most hazámat akarjátok tudni,
Delvin mellett van az, Molszijánia a neve.
Sztávrinosz a nevem és kincstárnok a rangom.
Magam gürcöltem s Besztercén a várban írtam meg,
Magányom felett csak a csillagok rködtek.
Benneteket a Szentlélek örömökben tartson meg
Örökké magasztaltassák az Atya, Fiú és a Szentlélek
Az istenség, ki égen és földön mindent teremtett.37
Besztercei börtönéb l szabadulva Sztávrinosz ezt a verses krónikát
eljuttatta a görögországi Athosz-hegyi román kolostorba. Rejtély hogyan, de
elkerült Velencébe, ahol el ször 1638-ban jelentették meg nyomtatásban.

Viharfelh k Beszterce felett
Amikor 1599. október 28-án a sellembergi csatában a Vitéz Mihály
vajda oldalára átállt székelyek gy zelmet arattak Báthory Zsigmond utóda,
Báthory Endre fölött, a besztercei szászok azonnal felismerték a
megváltozott politikai helyzet rájuk nézve veszélyes következményeit, és
sürg sen intézkedtek. Október végén Johann Budaker vezetésével négytagú
küldöttség utazott Gyulafehérvárra. Gazdag ajándékokkal akarták a román
uralkodó kegyeit megnyerni és, hogy óvja meg városukat mindenféle
támadástól.
November 20-án Vitéz Mihály vajda hatalmas sarcot vetett ki a
lakosságra. Besztercének 17.731, Besztercevidéknek már 80.000 aranyat
(hadisarcot) kellett fizetnie. További 800 aranyat költöttek a vajda és
kísérete megvendégelésére.
Az elégedetlen erdélyi f nemesek magyar fejedelmet akartak látni
Erdélyország trónján. Az országgy lés határozata alapján küldöttséget
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menesztettek Báthory Zsigmond visszahívására. A küldöttség tagjai:
Tholdalagi István, Vitéz Miklós, Szentpáli János, a besztercei Simon Kraus
és kísér je. Útjuk Besztercén át vezetett Moldvába és Lengyelországba.
Báthory Zsigmond készségesen elfogadta a felkérést s közölte: vissza akar
jönni Erdély trónjára. Besztercevidéki fizetett napszámosok tisztították meg
a fejedelem útját a havasokban.
1601. március 23-án Báthory Zsigmond és kísérete megérkezett
Besztercére. A város lakossága kitódult az utcákra. Nagy éljenzéssel,
harangzúgással, zenével, ágyút zzel fogadták a magas rangú vendégeket. Az
est beálltával a vendégeket szállásukra kisérték. Nem tudjuk, csupán sejtjük,
mit kért a magisztrátus a fejedelemt l s azt sem, mit ígért nekik.
A városi önkormányzat – ez bizonyos – gazdagon megajándékozta a
távozó vendégeket. Az ajándékok összértéke 885 aranyforintot tett ki.
Hatalmas összeg ez, ha figyelembe vesszük, hogy akkortájt egy ökörért 8
aranyat fizettek.
Bástának, a császári hadak erdélyi generálisának jelentették, hogy
visszatért a fejedelem s Besztercén szállt meg. Ez seregével azonnal
Beszterce alá sietett. Katonái a környez falvakat felgyújtották, az
állatállományt elhurcolták vagy leöldösték. Az szi szántáskor az eke elé
állatok hiányában már embereket fogtak be.
Augusztus 25-én Beszterce küldöttséget menesztett Gyulafehérvárra,
ahol Básta elé járulva a város nevében közölték: behódolnak.
Haza sem ért a küldöttség, Besztercén megjelent 600 f nyi lovas élén
Joakhim von Fläus ezredes. A helyi önkormányzat utasítására barátként
fogadták, és gazdagon megvendégelték ket. Amikor a városgazdák már azt
hitték, hogy b kez ségükkel csatát nyertek, kiderült, hogy súlyosan
megalázták ket. A vendégeskedés csúcspontján a Básta küldte ezredes
közölte, milyen feltételek teljesítése esetén hajlandó Besztercét megkímélni.
Egy kezében lév lapról olvasta:
1. Básta generálisnak: 8.000 aranyforintot ajándékba;
2. Ugyancsak neki 6 szépen felszerszámozott lovat;
3. Mesterien kidolgozott zb röket;
4. A fiscus (adóhivatal, kincstár) részére 10.000 aranyforintot;
5. Székely Mihály császári komisszárnak 1.500 aranyforintot
ajándékba;
6. A marosvécsi garnizon részére 500 aranyat;
7. A tordai katonai tábor számára vagonnyi („wagen”) élelmet és
bort;
8. Fläus ezredesnek 200 arany dukátot és egy szépen
felszerszámozott lovat és végül: Bodonyi Ferencnek 175 aranydukátot.
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Az összes pretenciók és kért ajándékok összege 30.000 aranyat tett ki!
Pár nap múlva a feneketlen zseb ezredest két századával máshova
rendelték. Besztercén csupán egy kis császári rség maradt.
Ett l függetlenül az események felgyorsultak. 1601 szeptemberében
Báthory Zsigmond magyar, török-tatár és moldvai sereg élén bevonult
Erdélybe.
Székely Mózes, Báthory egyik tábornoka, seregével Szászbudakon
vert tábort. Másnap seregei élén megtámadta a besztercei hely rséget. A
szorongatott császári csapat Nagydemeter felé vonult vissza. Onnan Désre
ment és ott tábort vert. A Beszterce körüli harcokban elesett 80 császári
lovas és a császári hely rség várkapitányának, Rákóczi Lajosnak egy tisztje.
A csata után Székely Mózes közölte a várossal, hogy Bástát
legy zték, elvesztette hatalmát. Kérte, hogy Beszterce csatlakozzon a török
által is támogatott Báthory Zsigmondhoz. Ellenkez esetben e városra
szörny vég vár! Beszterce nagy ív köpenyegforgatása jeléül küldöttséget
menesztett Medgyesre. Az ott tartózkodó gróf Csáky István kegyelmébe
ajánlották magukat s h ségük jeléül 7.000 aranyat adtak a fejedelem részére
– segítségként! (?) Ez a gesztus olyannyira meggy
volt, hogy Csáky
István azonnal Beszterce védelmére rendelte Vitéz Miklós kolozsi ispánt és
Nagy Bertalant 200 katonával.
A vitézek pénzelésére, ruházatára és élelmére további 1.000 forintot
gy jtöttek. Az érkezett segítség láttán a beszterceiek a szomszédos falvaktól
is segítséget kérve hozzáfogtak a várfalak és bástyák javításához és
meger sítéséhez. Hamar híre terjedt a környéken, hogy Besztercén lázas
védelmi el készületek folynak. Ezt tudva számos környékbeli és bels
erdélyi f úr meg keresked jött és kapott szállást a városban. Csakhogy a
zsúfoltság egyre nagyobb, már-már elviselhetetlenné vált, hisz egy-egy
házban 40-50 ember zsúfolódott össze. Több nemes azonban biztosabbnak
vélt helyre, Brassóba vitte a családját.

Beszterce ostroma (1602)
A város felbolygatott méhkashoz hasonlított. Mindenki a
legrosszabbra várt, nevezetesen arra, hogy a küls ellenség megostromolja
és el is foglalja azt. Kevesen gondolták, hogy egy maroknyi magyar véder
szembe tud szállni a több ezer f nyi császári sereggel.
A várvéd tüzérek és puskások szorgalmasan tisztogatták, javítgatták
fegyvereiket. A tüzérek bemérték a l távolságot s ezerlábnyi (kb. 500 m)
messzeségb l szándékoztak az ellenséget pusztítani.
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1602. jan. 30-án, anélkül, hogy a hírszerz k ezt jelentették volna,
Básta generális seregének el rsei rajtaütöttek a mit sem sejt vásárból
távozó városiak között. Szörny mészárlást végeztek a békés lakosság
körében: nagyon sok gyerek, n , öreg, fegyvertelen férfi esett áldozatul.
Volt, akit kardélre hánytak, akit agyonvertek, lel ttek vagy -másokatkötéllel megfojtottak. Akinek megkímélték az életét, azt szörnyen
megcsonkítottak.
Hasonló elbánás jutott a besztercevidéki falvak lakóinak is. Akinek
nem gyújtották fel házát, gazdasági épületeit, az kivételnek számított.
A megfélemlített lakosság megrökönyödésére mindössze 2 nappal
kés bb Básta népes, mintegy 4-5000 f nyi serege Beszterce alá érkezett. A
város zárt kapukkal, s a falakról lefele kandikáló ágyúcsövekkel néma
csendben felkészült a lehet legrosszabbra is. A generális úrnak nem volt
siet s a véd falak elfoglalása. F hadiszállását a szomszédos Aldorfon
rendezte be. Vitéz Miklós és Nagy Bertalan, hogy fokozza a véd k
önbizalmát, a csoportosan álló ellenséget többször is kartácst zzel lövette.
Vitéz Miklós a szilárd és vastag falú kötélvet k bástyájában gyakran
tanácskozott a véd sereg tisztjeivel. Régi szokás szerint mindenik céh
atyamestere zászlójának parancsnoka is volt.
A város falain kívül számos olyan ember, román, magyar és zsidó, aki
nem kapott letelepedési engedélyt, épített magának házikót és gazdasági
épületet. Ezek azonban ki voltak téve az ellenség támadásának. Épületeik a
falakon kívüli támadók számára védelmet, egyfajta véd pajzsot vagy
támadás esetén ugródeszkát jelentettek.
A védelmi vezérkar javaslatára a falakon kívül lév , a várhoz közel
fekv épületek lakóit behozták a városba, az üresen maradt épületeket pedig
felégették és lerombolták.
A császári sereg sem tétlenkedett. Básta parancsára átvágták a
csatornát, amelyen keresztül Beszterce vízellátását biztosították. Noha a
falakat körülvev mély sáncokat nemrég feltöltötték vízzel, a kemény télben
az ostromlott város víz nélkül maradt. Fenékig fagyott a Beszterce vize is.
Február 10-én egy tüzérségi el készít t z után Básta felszólította a
véd ket: adják meg magukat! A védelem sziklaszilárdan ellenállt. Ezt látva
Básta, miután korábban már terepszemlét tartott, gyalogosait kivezényelte a
Palahegy tetejére (Schiffenberg), tüzérségi állások készítésére. Amikor az
elkészült, a támadók az ágyúikat lovaikkal átvontatták a folyó jegén és
felhurcolták azokat a hegytet város felé néz pontjaira. Innen zúdítottak
három nap és három éjjel perg tüzet a védekez városra. Komoly kárt nem
okozhattak a megfáradt ágyúgolyók.
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Február legszerencsétlenebb napján - parancsra - a tüzérek
visszahozták az ágyúkat. A folyó kemény jegén átj ve a városi véd fal
nyugati oldalán, a falakhoz közel helyezték l állásba. A következ , szombati
napon, még virradat el tt, minden ágyú a véd k falát l tte. A torkolattüzek
elnémulását követ en irtózatos csatazajt csapva a császári csapatok
támadásba lendültek. Az els sikertelen roham után soraikat rendezve újból
támadtak, de az ostromlétrákon lév ket a véd k a mélységbe taszították. A
védelem ágyúi rendületlenül pusztították az ellenség sorait. A h s besztercei
k köveket, forró vizet meg szurkot hordtak a várfalakra és zúdították a
falakon fölfele kapaszkodó ellenségre. Vitéz Miklós és Nagy Bertalan
fáradhatatlanul járt a falak bels tornácán s mindig ott termett és irányította a
védelmet, ahol a legnagyobb szükség volt rá.
A közel 5000 f s lovas, tüzér- és gyalogezred többszöri sikertelen
roham után, szégyenszemre, kénytelen volt meghátrálni.
A város és környéke a haldoklók hörgését l és a sebesültek
jajkiáltásától volt hangos. A túlzsúfolt városban a pánik tet fokára hágott.
Vitéz, a város vitéz várkapitánya hívására a fiatalok százai siettek a
véd k segítségére.
Február 15-én hajnalban a császári hadaknak összpontosított tüzérségi
zzel sikerült egy három öl szélesség rést ütniük a masszív k falon. Básta
újfent, ezúttal általános támadást rendelt el. Így indult meg a 3 órás élethalál
harc Beszterce védelméért. A résen betör katonákat irtózatos ágyú- és
puskat z fogadta. A város bikaerej kovácsa, Pfapfenbruder jó példát
mutatott. Hatalmas pörölyével ütötte, törte, zúzta az ellenség koponyáit. Aki
a közelébe került, menthetetlenül a halála fia lett. A meg- megújuló
támadásokat sikerült visszaverni. Az ellenség súlya alatt beszakadt a
helyenként 10 méter mély vársánc jege. Több száz ellenséges katona a jeges
vízben vagy onnan kimászva, megfagyva lelte halálát.
Básta generális nem számított ily makacs és kemény ellenállásra.
Tehetetlen dühében általános visszavonulást rendelt el. Megszégyenített
seregével Aldorf felé vonult vissza. Elnémult a csatazaj, el az ágyúdörgés.
A trombitaszó és dobpergés ütemére masírozó katonaság, de maga
Básta sem sejtette, hogy amit a fegyverek erejével nem sikerült elérnie, azt a
városi önkormányzat feltétel nélkül kezére fogja játszani.
A magisztrátus a sokáig elhúzódó ostromtól és annak
következményeit l való félelmében elhatározta, hogy Bástától
fegyverszünetet kér. Hiábavalónak bizonyult a várvéd katonatisztek és
céhmesterek tiltakozása. A besztercei küldöttség vezet jének, Bogáti
Miklósnak, hat napos fegyverszünetet sikerült kialkudnia. Bogátit és
Bayerdorfer városbírót népes küldöttség kísérte a tárgyalásokra. Amikor
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azonban Basta közölte a fegyverszüneti feltételeket, földbe gyökerezett a
lábuk, beléjük fagyott a szó.
A generális el bb felhánytorgatta szószegésüket, h tlenségüket, aztán
ünnepélyesen közölte a fegyverszünet feltételeit:
1. A város szószegése és h tlensége miatt 30.000 aranyforint azonnali
kifizetése neki, aki itt a császár képvisel je;
2. A hely rség lefegyverzése;
3. A városban tartózkodó összes magyarok azonnal hagyják el a
várost.
Távozás esetére sértetlenséget ígért az elvonuló katonáknak. A város
magyar hely rsége és a magyar nemesek családjai katonás sorrendben a
Kórház kapun át távoztak. A sor élén, harci paripákon a három magyar tiszt:
Vitéz Miklós, Nagy Bertalan, Bogáti Mihály és 100 székely lovasa haladt.
A lovasság mögött a kétszáz gyalogos masírozott. A menetoszlopot a
szekérkaraván zárta, rajta a katonák hozzátartozóival és a városból
elüldözött f úri és polgári családokkal.
Básta seregének sorfala közt távoztak. F ellenségük, Básta
megdicsérte a székely katonákat h si ellenállásukért...
Az árulás ára
Nem vitás, a szászok cserbenhagyták, elárulták és önz érdekeik
oltárán feláldozták a h s székelyeket, minket, magyarokat, s ezt a további
fejlemények kétségen felül igazolták.
Beszterce h s véd i Vitéz Miklóst követve a Budaki híd felé
kanyarodtak s onnan a Budaki hegyen át Nagysajó és Szászrégen érintésével
akartak eljutni a Székelyföldre. Básta serege, pedig Aldorfra vonult vissza.
Egyes elfogult történészek véleménye szerint Básta tudta nélkül, seregének
egy része levált a menetoszlopból (mások szerint
küldte ket) és a
tovavonuló székely karaván nyomába szeg dött. A Budaki hegyen utol is
érték a fegyvertelen székelyeket. Vitéz Miklóst lel tték lováról, Nagynak
sebesülten bár, de sikerült elmenekülnie. Az összes székely harcosok elestek
az egyenl tlen küzdelemben, fegyverük nem lévén, önmagukat sem
védhették meg. A nemesek feleségeit, lányait kirabolták, meztelenre
vetk ztették s a kemény fagyban, szétkergették. Csupán kevésnek sikerült a
városba jutniuk.
A Budaki hegyen történt véres leszámolás, Fekete vasárnap, kerek
400. évfordulójáról városszerte megemlékeztek. A besztercei városi
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temet ben egy szerény fekete márvány obeliszket lepleztek le. Ugyanakkor
gyászszertartást is tartottak.
Bástát értesítették a Budaki hegyen történtekr l. Visszatért
Besztercére, elfogatta s másnap, kivégeztette a tetteseket. Ekkor történt,
hogy egy vallon katona fegyverét Bástára fogta, végezni akart vele. A
szerencsétlen merényl t lefegyverezték, hosszú kötélre eresztve lóhoz
kötötték és az aldorfi f hadiszállásra vonszolták. Másnap visszahozták
Besztercére és a piactéren Básta parancsára, a szégyenfa tövében
felnégyelték. Holttestét felnyársalták és elrettentésként a Beszterce körüli
utak mentén állították fel.
Básta elkobozta a rablóknál talált 30.000 aranyat és azt megtartotta
magának. Pénzszomjas természete ezúttal is megmutatkozott: intézkedett,
hogy t zzel – vassal vasalják be a neki járó 16.000 aranyat. A Magisztrátus
gy jtést rendelt el, az egyház nagyarányú adakozó akciót hirdetett. A tehet s
és jómódú családok, papok és besztercevidéki parasztok odaadták – a város
érdekében – minden pénzzé lett vagyonkájukat. A f bb adakozók a szabó, a
sz cs és a csizmadia céh tagjai 500-500, a malomárkai Matheus Eckhorn
400, az ottani molnár 252, a lekencei Philip Teutshenberger 275, a zsolnaiak
293, a vermesi Peter Müller pedig 200 forinttal járult hozzá a költségek
fedezéséhez. Legkevesebbet, 7 forintot a fazekas céh fizetett, a többiek
szerény lehet ségeik szerint járultak hozzá a sarc kiegyenlítéséhez. Összesen
3118 forint gy lt össze. Kevés, nagyon kevés! A pénzt, azonban ha a föld
fenekéb l is - el kellett teremteni.
A Magisztrátus eldöntötte: kölcsön vesznek a papoktól és a
nemesekt l. A besztercei Georg Frank ítél mester és az apósa 2220,
Urbanus Weidner 1746, Georg Bayerdorfer 1.800 forintot adott kölcsön
szül városának. Így is csak a kialkudott pénzösszeg fele, 16.000 forint gy lt
össze, amit menteget zve, siránkozva és fogadkozva átadtak Bástának.
A pénzzel a tarsolyában Básta serege élén elvonult Beszterce alól, de
a város nyakán hagyta a korábbi harcokban megsebesült, ápolásra szorult
katonáit.
1602. március 6-án újból üzent Besztercének. Maga és a serege
részére 15, egyenként 50 vedres (1 veder=10 liter) hordó bort kért. A bort a
város pénzén vásárolták, hektóliterenként 55 forintot fizettek.
A kemény tél elmúltával, tavaszodván, a harcokban elesettek és az
éhségt l elpusztultak eltemetetlen tetemei oszlani, b zleni kezdtek. Ki ki
kereste halott hozzátartozóit. Sokat a város költségén temettek el.
A Básta katonái által behurcolt pestis két éven át tombolt, szedte
áldozatait Besztercén és a környez falvakban. A lakosság a szörny
éhségt l szenvedve koldulásra adta a fejét vagy vett, ragadott, ahonnan
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lehetett. A leggazdagabbak is koldusok lettek. Úgy lefogytak, hogy az utcán
alig vonszolták magukat. Fantomokként, csupa csont és b r alakokat lehetett
látni. Dolgozni nem volt erej k, többségük éhen halt.
A lovakat, szarvasmarhákat, sertéseket és juhokat felfalta a császári
sereg. A helyi lakosok közül csak kevesen tudták megfizetni a piacon drága
pénzért árusított kutya –és macskahús árát. A szegények rölt fakéreggel,
gyökerekkel vagy vízben f tt gyomnövényekkel próbálták csillapítani
éhségüket. Több helyütt az ablakbeli hártyákat leszedték, megf zték és
megették. Kentelkén emberhús evésre fanyalodtak. Itt a frissen eltemetett
holtakat kihantolták, feldarabolták, megf zték és elfogyasztották.
Oly sokan haltak meg, hogy a hozzátartozók nem gy zték eltemetni
ket. Nem volt már koporsó sem, amibe fektethették volna a másvilágra
költöz ket. Voltak olyan napok is, amikor 70 vagy akár 100 ember is
meghalt.
Amikor az éhség, a pestis, az aszály és a sáskajárás javában szedte
áldozatait; a sírások, sem tudtak eleget tenni az elvárásoknak. A városi
önkormányzat ekkor három nagy közös sírgödör ásását rendelte el. Kett a
várfalak mentén, egy pedig a nagytemplom északi oldalán készült el. Ezekbe
dobálták be a pestis, az éhínség és Básta seregének áldozatait. Már a
holtaknak kijáró végtisztességet sem lehetett megadni, hiszen a
besztercevidéki 28 papból csupán a nagydemeteri Andreas Kempler lelkész
maradt életben...
A katasztrófa mérlege
A katasztrófa méreteinek érzékeltetésére: kisebb, nagyobb, súlyos stb.
jelz t szoktunk használni. Mi eltekintünk az ilyen jelz használattól. Inkább a
számokat, a statisztikákat szólaltatjuk meg. A besztercei csizmadia céh 84
tagjából 62, a 70 kovácsból 50, a „b rösöknél” 67-b l 58, a 89 szöv
l 66,
és a 40 pékb l 40 halt meg! A túlzsúfolt város emberveszteségét 13.000 f re
becsülhetjük.
Számos gazdag szász község tönkre ment. Fehéregyházán mindössze
6, Beseny n 14, Lekencén 8 gazda maradt életben.
A pusztulás méreteit az is bizonyítja, hogy egy 60 évvel kés bb
készült 1662-es összeírás szerint a besztercei káptalanhoz tartozó 22 faluban
összesen csupán 337 gazdaságot számláltak meg, falvanként átlagban 15-öt!
E 22 szász faluban 900 igavonó állatot vettek nyilvántartásba. A családok
közül 71-nek egyetlen igavonó barma sem volt!
Nem volt jobb, rózsásabb a helyzet a Beszterce joghatósága alá
tartozó Nagy-Szamos menti román falvakban sem. Itt 1602-ben 827
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gazdaságot és 1188 ökröt számláltak össze, azaz parasztgazdaságonként 1,4
igavonó barmot! Az összképet még jobban elcsúfítja az a tény, hogy 827
román parasztgazda közül 361 semmiféle igavonó állattal sem rendelkezett!
A nagy szegénység miatt elszaporodtak a lopások. Csupán 1602 els
felében Besztercén 15 tetten ért tolvajt végeztek ki. Kirabolták Beszterce h s
véd je, Plappfenbruder kovács házát is, akir l még életében utcát neveztek
el (a mai M. Eminescu-t). A tolvajok okozta 12 forintnyi kárt a város
megtérítette neki.
Amikor 1601-ben Beszterce város helyi tanácsa úgy döntött, hogy
sorsának irányítását a császárh Básta generálisra bízza, nem gondolta, nem
is sejtette, hogy ezzel az észak erdélyi szász közösséget lassú, de biztos
halálra kárhoztatja. A szomorú valóság az, hogy Észak-Erdély 140 szász
helysége közül 93-ban örökre kihalt a szász szó. A szászok üresen maradt
épületeibe, gazdaságaiba id vel idegenek költöztek be. Lassan, de biztosan
megindult a Szászföld etnikai összetételének a megváltozása.
A negatív népszaporulat huzamosabb ideje tartó divatja átkos
következményekkel járt.
A baj nem járt egyedül. Básta rémuralma és a pestis tarolta város
szenvedéseit tovább növelte dögvész. E járvány Erdély-szerte nagy
pusztítást végzett a szarvasmarha állományban.
A nyomort tetézte az Afrikából kiinduló és Erdély-szerte pusztító
szörny sáskajárás is.
Mindezek után nem kell csodálkoznunk, hogy fél évszázadra
megbénult Beszterce gazdasági élete.
1640-ben az Erdély és Partium közötti határ megsértése okozott
gondot. Mi is volt a vita tárgya? A máramarosiak a besztercevidéki
szegénységnek láthatólag nagy számú juhát hajtották el a havasból.
Elrendelik: kideríteni, mely falvak vettek részt az akcióban, s egészükben
vagy csak néhány parasztember, személy szerint ki? Végül kérték a tettesek
kézre kerítését és megzabolázását.
Két év múlva, mint kiderült, a havasokban a helyzet változatlan
maradt. A határkiigazítást er szakoló tolvajbandák tevékenységét újra
felpanaszolták. A fejedelem elrendelte a havasokbeli helyzet kivizsgálását.
II. Rákóczi György fejedelem 1643 szén egy moldvai trónkövetel
hollétér l érdekl dött. Elfogatási parancsot adott ki ellene.
1650-ben a fejedelem elrendelte a határok er sítését, hogy Beszterce
állítson gyalogokat határvédelemre. Ugyanakkor megparancsolta, hogy a
marosszéki gyalogokat a besztercei határszélre irányítsák.
1653-ban egy rtorony építését és vigyázását rendelték el. Ugyancsak
ebben az esztend ben a fejedelmi tanács vigyázásra intette a határszéli
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törvényhatóságokat, hogy vigyázzák a külföldre vezet utakat, hogy zárják
el a határon átvezet titkos ösvényeket. Veszélyesebb helyzetben az utak
bevágatását javasolták.
Többször is megfogalmaztuk, most újfent elmondjuk, hogy Beszterce
határváros lévén, egyik feladata a kémkedés – és a kémelhárítás volt. 1653
júniusában két, a következ hónapban szintén két ízben kapott erre fels bb
utasítást.
A kémelhárítás a kancellária (kormány) közigazgatási hatáskörébe
tartozott. Erdély-szerte figyeltették a gyanús személyek megjelenését, a
szomszédos országokba átjárogató, leveleket hordó gyanús személyeket.
Nemegyszer letartoztatásukra és kihallgatásukra is sor került.
1657 áprilisában Barcsai Ákos fejedelmi helytartónak az okozott
gondot, hogy az Erdélyben fogva tartott Heriza havasalföldi ellenfejedelem
megszökött. Mindenütt kerestette.
1658 novemberében elhatározták, hogy a rendes adóból fogják
törleszteni a török sarcot és a tatár rabságba elhurcoltak válságdíjának egy
részét.
Szerencsétlenségükre a sarc összege szépen növekedett. Az erdélyi
rendek kénytelenek voltak új adót kivetni a sarc törlesztésére. (1660)
1659-ben a török területi követelésekkel lépett fel. Az országgy lés,
hogy a háborút elkerülje, feláldozta akkori végváraink egyikét, Nagyváradot.
1660-ban Nagyvárad török kézre került. A védelmet Balog Máté irányította,
de a túler vel szemben sokáig nem tarthatták magukat. Mihelyt Váradon
berendezkedett, csapatai megzabolázatlanul tovább portyáztak, az immár
összezsugorodott fejedelemség területén. Ebb l 1680-ban aztán nemzetközi
konfliktus keletkezett.
Az amúgy is elég bajt tetézte, hogy 1667-ben Zólyomi Miklós
tanácsúr – Bethlen István ivadék – török földre szökött. Államtitkokat
fecseghetett, vagy éppen árulhatott volna. Attól féltek, hogy az áruló
Zólyomi trónkövetel ként török segítséggel tér vissza, amit l Isten óvjon.
A fejedelmi tanács védelemer sít intézkedéseket foganatosított.
Szamosújváron puskaportör malom felépítésér l határoztak.
Besztercének Fogarassal együtt segítenie kellett a puskaportör
malom felépítésében. Besztercevidéknek a véd k élelmezése végett búzát
kellett odaszállítania.
1674 tavaszán Erdélybe érkezett a lengyel követ. A török elleni
harchoz segítséget kért országa számára. A fejedelem kikérte a tanácsurak
írásbeli véleményét: A követ igen kevélyen van, pedig akinek a szultán az
ellensége, az ne keressen mást – elég dolga lesz vele.
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1674-ben menekült havasalföldi bojárok szándékát kellett kipuhatolni:
1674 májusában a török pretenciók, oly nagyok, hogy már, ami addig Erdély
történetében példátlan, a nemeseket is megadóztatták. Készpénz – adót
róttak ki. Élést kellett kivetni a szultán tábora részére.
1675-ben – mint már annyiszor – a törökkel újból alkudni kellett. Mi
az alku tétje? Erre kora legtekintélyesebb és nemzetközi ügyekben kit
en
eligazodó tanácsurának, az sz Bethlen Jánosnak, a fejedelemnek küldött
saját kézírású március 7-én kelt leveléb l idézünk: „Ha a törökkel alkudni
kell, egyes határszéli birtokosok magánérdekei súlyosabb sérelmet
szenvednek, mint a bennebblakóké, de ellenállásra nincs mód... Ha most
török hadak közelegnének, talán a most ellenállást javasolók futnának
legel ...
Alázatosságot ajánl...
A császártól nem várhatnak segítséget, annak hadai most is pusztítják
a határszélt, s amikor akart is segélyt adni, akkor is késve tette.
Lengyelország nem ellensége Erdélynek, de nem vállal érte súlyos háborút.
A török pedig Erdélyt rabjának tartja. Piri pasa defterével nagy területeket
szakasztott el t le, ha velük perelnek, török a peres fél s a bíró is, s ha a
Porta egyszer dönt a határügyben, soha többé nem lehet el venni az ügyet.
Ellenállni nekik nincs ereje Erdélynek. Meg kell hát egyezni a váradiakkal”
(akkor már török végvár volt).
Javasolta, hogy a székelyhídi uradalmon túli területet engedjék
teljesen a töröknek. Erdély Meszesen túli része legyen két kard közt, a
Meszesen belüli területekr l veszedelmesnek tartaná a falunkénti alkut: a
török így a defter szerint majd Besztercéig hódítatna, igényt tartana a dési
sóbányára s Gyalu városára38...
Az sem segítene, ha a váradiak ellen fegyverhez nyúlnánk, a vitás
területek is odavesznének. Javasolta: a dési sóaknát el kellene árasztani
vízzel s akkor a török sem kapna rajta...
Az év vége felé a fejedelem Nemes Jánost küldte török követségbe,
hogy onnan hozzon megbízható híreket. A fejedelem követe 1688. január
30-án érkezett vissza a Fenséges Portáról Besztercére, az épp nálunk, a f téri
evangélikus templomban ülésez országgy lés színhelyére. A kajmakám
Apafi Mihályhoz intézett levelét és szóbeli üzenetét kellett átadnia.
A levélben a török a Zólyomitól elvett várak visszaadását sürgette, a
szóbeli üzenet szerint Apafit biztosították, hogy Zólyomi soha sem fogja
átlépni Erdély határát.
A f követet érkezése napján a fejedelem berendelte besztercei
szállására és kihallgatáson fogadta. Oda rendelte be a tanácsot is. Nemes az
országgy lésen is beszámolt konstantinápolyi útjáról.
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A végvárak vitézei nem értettek a magas politikához. A
szilágysomlyóiak egy ideig tétlenül nézték, amint a török hadak Somlyó
környékén és távolabb is szemtelenül harácsoltak.
1679 nyarán a somlyói vár rz k megelégelték a török dúlást s
rajtaütöttek a portyázókon. Sokat közülük le is vágtak. A várban
örömünnepet ültek.
A váradi pasa azonban erélyesen követelte kiadatásukat, hogy
tettükért meglakoljanak. A tanácsurak helyeselték a somlyóiak h stettét, a
török pedig nem tágított. Az 1680. február 9-23 közötti titkos
tanácskozásokon együtt ültek a tanács urak és a városok küldöttei, közöttük
két besztercei polgár is. Megoldást kerestek a dühöng
török
kiengesztelésére. El bb 9.000 tallért vetettek ki a török lecsillapítására. Mit
sem ért. A török a tettesek fejét követelte. Ellenkez
esetben
bosszúhadjárattal fenyeget zött.
Bölcs döntést hoztak: nagy titokban összeszedették a
törvényhatóságok börtöneib l a halálra ítélt rabokat. Ezeket el bb magyar
vár ri egyenruhába bújtatták s az összet zésben résztvev somlyói katonák
helyett átadták kivégzésre a váradiaknak.
A kivégzésen maga a pasa is jelen volt s elégedetten nyugtázta a
kényes ügy ilyetén lezárását...
1683-ban a török sikertelenül ostromolta Bécset, a támadókat
fokozatosan visszaszorították.
1686-ban a keresztény seregek visszafoglalták Budát...
Erdélyben a helyzet még változatlan 1686 márciusában a fejedelmi
tanács a szebeni, brassói és besztercei f tiszteknek újfent hírszerzést rendelt
el és hogy a szász városokban készítsenek 40.000 vasalt kopját.
Az 1686. június 28-án a Balázsfalván megkötött egyezmény – Apafi
Mihály erdélyi fejedelem és Lotharingiai Károly osztrák f hadparancsok
között, akinek 40.000 harcra kész katonája volt, el írta, hogy Erdély
készpénzben fizessen 700.000 német forintot és élelemmel, takarmánnyal
egész télen ellássa a hadsereget: 66.000 köböl búzát, 40.000 mázsa húst,
7.000 negyvenvedres hordó bort, 120.000 köböl zabot, 144.000 mázsa
szénát és 500.000 kéve szalmát szolgáltasson be.39
Ekkor döntöttek Beszterce osztrák katonai megszállásáról is.
(Pontosítás: 1 köböl = rmérték, 94vagy 125 liter.)
1686 augusztusában a küldöttek tekintettel Erdély szorongatott
helyzetére, a Szász Egyetemmel (Erdély szász közössége) 1.500 rendkívüli
gyalog állítását rendelték el. 1686 augusztusának végén Telekit, Bánffy
Györgyöt, Gyulaffi Lászlót, Boldizsárt s Apor Istvánt, Erdély legkiválóbb
katonai szaktekintély f urait, teljhatalmú megbízottakat küldték a
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véghelyek – közöttük Beszterce – megszemlélésére és a szükséges
intézkedések megtételére.
1686-87 telét a Caraffa generális vezette császári hadak Erdélyben
töltötték. Amit lehetett, feléltek, immár senkit l sem kellett tartaniuk.
1687 áprilisában a császári hadak csendesítésére Erdély utolsó
küldöttgy lése (deputatioja) 50.000 forintot és 2000 vágómarhát szavazott
meg. A Szász Universitast felszólították a marhák összeszedésére. Röviddel
ezután kölcsönpénzb l ki is fizettek 30.000 forintot. Ugyanazon a napon
készültséget parancsoltak a szászok gyalogjainak.
Mindössze két és fél hónap telt el Erdély küldöttgy lése óta, 1687
júniusában az Erdélyország sorsát eldönt újabb deputatiót hívtak össze. A
gy lésen részt vettek a magyar megyék, a székely és szász székek követei.
Megtárgyalták az Erdélybe behatoló Scherffenberg osztrák generális
Árpástón megfogalmazott követeléseit: h ségnyilatkozat Apafi Mihály
fejedelemt l a császárnak. Kolozs és Déva várába császári rség bevitele,
jelent s mennyiség élést a katonák számára, jelezzék az ellenség
hadmozdulatait. Útlevél adása és szabad mozgás biztosítása a császár
követeinek és kémjeinek. Az elfogott osztrák katonák azonnali szabadon
bocsátása... Az árpástói ultimátum azzal a hazug ígérettel zárult, hogy
elfogadása esetén a generális seregével együtt kész kivonulni Erdélyb l.
A tábornok úr követeléseit-, ha nagy áldozatok árán is, teljesítették. A
generális és az osztrák sereg azonban maradt, itt maradt, hogy Erdély éhez
és sanyargatott népéb l a lehet legtöbb pénzt és élelmet sajtolja ki.
1687. november 28-án a deputatio gy lésén azt végezték, hogy
Caraffa generálisnak küldjék el a korábban ígért 2000 aranyat s most már a
hat lovat is. Érdekességként megemlítjük, hogy azon az szön egy
ajándékklóért 150 forintot fizettek. Egy gyalogos hópénze 3 forint, 50 dénár
volt. A császári megszállást elhárítandó, kimondták: meg kell adni a
császáriaknak korábban kialkudott, megígért 20.000 köböl búzát is.
Az erdélyi fejedelemség deputatioja Besztercével kapcsolatos utolsó
intézkedését 1688. február 27-én hozta, amikor a besztercei gyalogok
ügyében rendelkezett.
1688. március 29-én Caraffa generális er szakos, megismételt a
közbelépésére a küldöttgy lés újabb 30.000 köböl búzát szavazott meg a
császári sereg élelmezésére. Április 5-én éléshajtó (élelmiszerbegy jt )
biztosokat küldtek Beszterce- és Küküll vidékére, továbbá Medgyesszékre.
Az id sürgetett, sietni kellett...
1688. május 15-én Caraffa generális ambícióinak kiélésére 200.000
forintot hagytak jóvá.
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1689 augusztusában a császári hadak támogatására hadikészültséget
rendeltek el. Heisler, Caraffa f generális helyettese követelte, hogy az
erdélyiek 2000 lovast állítsanak.
1690. január 11-én Teleki grófot felhatalmazták, hogy belátása szerint
cselekedjen a besztercei, és a csíki hágok er sítésén.

Fejedelmek és kancelláriák rendelkezései
Rendelések
Az el
fejezetben azt taglaltuk, hogyan állt helyt Beszterce vidék a
sok megpróbáltatás közepette s élte túl a vérzivataros évtizedeket. Most a
zavaros külpolitika bels vonatkozásait, fejedelmek és kancelláriák minket
érint rendelkezéseit vesszük sorra.
A világítást szolgáló gyertyák iránt oly mértékben megn tt a kereslet,
hogy 1545-ben a kancellária faggyú és viasz kiviteli tilalmat rendelt el.
Mivel több moldvai bojár a biztonságot jelent Besztercére költözött,
1551-ben elrendelték javaik felleltározását, azaz lajstromba vételét.
1561-ben a kancellária hanyagság miatt marasztalta el a besztercei
út röket. A hozzánk, áruval érkez moldvai keresked k az rök figyelmét
kijátszva, megkerülik a harmincad fizetését. Tudnunk kell, hogy a külföldr l
behozott áru értékének harmincad részét (3,4%-át) adóba rótták le.
1563-ban Erdély fejedelme besztercei hetivásári szabálytalanság ellen
intézkedett, tudniillik a Moldvából hozott lovakat, az odahajtók a vásárt meg
sem várva, eladták. Kötelezte ket, hogy a jöv ben a lovakat csak a vásáron
adják-vegyék. A panaszos fél, érthet , Beszterce volt, a fenti szabálysértés
miatt jelent s vámbevételt l esett el.
Három évvel kés bb, 1566-ban az országgy lés két új vár építését
határozta el, a szamosit (újvári) és a szászsebesit. A védelmi várrendszer
felépítéséhez szükséges adópénz beszedésére a szászok egy f embert kellett
válasszanak. A többi adóbiztost a kancellária nevezte ki.
Báthory István fejedelem 1571-ben párducb röket várt a besztercei
bírótól. Félreértés ne essék, hiúzprémr l volt szó.
Ugyancsak rendelt Besztercét l ácsmestereket.
A következ , 1572. esztend ben a fejedelemnél tettek panaszt a
Besztercén új házat vásárlók. Azt kifogásolták, hogy noha a városiakkal
egyenl terhet viselnek, nincsenek azonos jogaik. Válaszában a fejedelem
írásban rögzítette: akik másokkal egyenl terheket viselnek, azoknak
amazokéval azonos jogokat engedjen!
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A szász városok Vitéz Mihályhoz fordultak segítségért: utasíthassák
ki a városokba költözött nemeseket, mert azok nem fizetvén adót, nem
járulnak hozzá a közteherviseléshez.
Mihály vajda a nemességet szerzett személyeket kiparancsolta
Besztercér l és Szebenb l, aztán Besztercét illet en visszavonta a
rendelkezést.40
1671 márciusában a súlyos pénzügyi helyzetbe került kancellária
rendkívüli adókivetést határozott el. Nem volt rá példa, most el ször történt,
hogy az állam az adóbefolyásáig pénzes magánemberekt l kölcsönt vett fel.
A következ évben (1672.) gyanítva, hogy az adópénztár körül bajok
vannak, két testvér f urat, bethleni Bethlen Farkast és Jánost hatalmazták fel
a központi adópénztár ellen rzésére. Most els ízben fordult el , hogy az
ország pénzvagyona feletti legfels ellen rzést, absolutamente megbízható
korrekt, egyazon család tanácsuraira bízták. A f ellen rök mindent rendben
találtak.
A vár rségek katonái pénzüket ritkán, késésekkel kapták kézhez.
1675-ben az országgy lés által megajánlott adó behajtásáról intézkedtek.
1593-ban a szeptemberi országgy lés rendkívüli adót vetett ki. A
bevett szokástól eltér en ezúttal a gabonatermésre, állatállományra, vagy
egyébképpen mért vagyoni er re. A kirótt adót a rendi pénztárba kellett
befizetni. Ebb l kellett a zsoldosok fogadására és hópénzére költeni.
Az 1614-es országgy lés biztosította a szászok részvételi jogát a
külföldi költségekben.
1619-ben Bethlen István Szebent és a Szász Universitast utasította,
hogy a Szászföld adóját fizessék be a kincstartó kezéhez.
Az 1630-as országgy lés törvények sorával biztosította a székelyek és
a szászok külön jogait. Ugyanakkor orvosolta sérelmeiket is.
Többször említettük az országgy léseket. Tudnunk kell, hogy
résztvev i a fejedelem, tanácsos urak, a fejedelmi tábla, a fejedelmi
tisztek, személyre szóló fejedelmi meghívóval rendelkez f rangú
személyek, a törvényhatóságok és a városok követei, valamint a református
és az evangélikus püspök voltak. Helyszínei Gyulafehérvár mellett
Szamosújvár, Medgyes, Beszterce, Szászsebes, Segesvár, Marosvásárhely,
Dés és más, nagy befogadóképesség templomos városok voltak. Az
országgy lésen, kötelez módon, a fejedelem és kísérete fegyvertelenül, a
követek és meghívottak számára büntetés terhe alatt kötelez volt a gy lésen
fegyverrel vagy díszkarddal való megjelenés. Az országgy lések
napirendjén gyakran szóba kerültek a szászok sérelmei: borfoglalás,
kincstári sertések makkoltatása, juhok legeltetése, halászat a Királyföldön,
hadikészültség, adók. Emellett gyakran szóvá tették a helyi határviták, az
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árszabályozás, a pénzforgalom, a vérfert zés, paráznaság, férjgyilkosság,
bigámia, mérgezés és boszorkányság aktuális eseményeit is.
A kancelláriák feladata volt többek között, a katonalovak, szekerek,
kocsisok beszerzése és hadijáratra kiállítása a disznók királyföldi
hizlaltatása, salétromf zetés és beszolgáltatás megszervezése, borfoglalás a
fejedelem és kísérete számára. Ugyancsak a kancellária kötelessége volt a
hamis pénzverés elleni fellépés. A kancellária szabta meg, hogy a
Szászföldön hol és milyen névérték pénzt verjenek. A kancellária
utasítására utalták ki az országos f méltóságok, kormányzati tisztvisel k
fizetését, javadalmazták az udvari orvost, udvari zenészt, az Udvarnak
dolgozó kézm veseket; bányaépítés költségeit, bányászok, katonák,
pénzver k, egyházi személyek hópénzét... Támogatta a végvárak er sítését,
templomok építését és sok más az állam számára fontos tevékenységet.
A
fejedelmek
jól
tájékozódtak
Erdély
kézm veseinek
szakképzettségét illet en is. Ennek tudható be, hogy számos rendelést
eszközöltek a besztercei céhekt l is. Anélkül, hogy teljességre törekednénk,
csupán a legfontosabbakra fogunk kitérni.
1571-ben Báthory István fejedelem Besztercét l rendelt ácsokat.
1573-ban Báthory István Görgénybe küldetett faragott követ az ottani
vár számára.
1599 novemberében Vitéz Mihály palánk építésre való fa küldésér l
rendelkezett. A fát Besztercér l Gyulafehérvárra kellett fuvarozni.
Követelésére a fuvarozást többször kellett megismételni. Vitéz Mihály két
ízben is rendelkezett besztercei deszkaküldés ügyében, két alkalommal:
februárban és áprilisban ácsok küldését szorgalmazta.
1612-ban Báthory Gábor Moldvában vásároltatott marhákat a maga
részére, mert ott olcsóbb volt.
Ugyancsak Moldvában vásároltatott II. Rákóczi György is, csakhogy
nem szarvasmarhákat, hanem lovakat.
Gyulafehérváron már javában folyt az új fejedelmi palota építése.
Erdély minden vidékér l k
vesek, ácsok, asztalosok százait rendelték
munkára. Vasszeg is kellett. I. Rákóczi György 1615-ban nagyobb
mennyiség vasszeget rendelt. A vasszeg ritka és nagyon drága volt.
Falvakon a házaknál és gazdasági épületeknél csak faszeget használtak,
vasból valót, egyet sem!
1621-ben Bethlen István, ugyancsak a fejedelmi palota számára
Besztercét l rendelt zsindelyt.
1633-ban I. Rákóczi György azért fordult Besztercéhez, hogy
küldjenek hozzá medvecsapda készítésében járatos mesterembereket.
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Mivel a városatyák a fejedelemt l kértek segítséget, 1636 júniusában
I. Rákóczi György, a Bethlen István trónkövetelése kapcsán el állt válságos
helyzetben arra kért választ, miért engedték, hogy különböz ürüggyel sok
nemes és jobbágy költözzön Besztercére? Tudni akarta: honnan kerültek
ezek oda?
A fejedelmi vadászatok elengedhetetlen feltétele a kutyák mellett a
hajtók jelenléte volt. A fejedelem az 1645-46. év folyamán összesen hétszer
rendelt besztercei hajtókat vadászataihoz.
Kemény János rövid fejedelemsége idején, 1661 januárjában,
Besztercének írt, konyhaedények készítését kérve.
I. Rákóczi György fejedelem konyhaedényeit besztercei
kisiparosokkal készítette, illetve foltoztatta.
1663-ban utasították Besztercét a fejedelmi udvar lószerszámainak
javítására.
Apafi Mihály nagyságos fejedelem 1670-ben azzal a kéréssel fordult a
szászokhoz, hogy küldjenek szakembereket a gyulafehérvári nagy torony
építéséhez.
1686 márciusában a besztercei bíró Bethlen Elekt l pénzt küldött a
szilágysomlyói vár rség részére.
1686 nyarán a szamosújvári és k vári gyalogokat, megillet pénzt a
Szász Universitasszal fizetették ki. Úgy t nik, hogy a nagy szegénységben,
ott még volt mihez nyúlni.
A bels piac. Az árszabályozás.
Az élet fenntartásához, anyagi javak el állítása és fogyasztása
szükségeltetett. Ha a terméket eladásra, tehát nem saját fogyasztásra szánták,
akkor portékával, mai divatos kifejezéssel, áruval jelentek meg a piacon. Áru
minden dolog vagy tárgy, amely emberi szükségletet elégít ki, el állítására
munkát és energiát fordítottak. Az anyagi és szellemi javak a kultúra
tárgykörét képezik.
A középkorban – úgyszintén ma is, az áru egy részét a bels piacon, a
többit külföldön értékesítették. Ha az áru iránt nem volt kereslet, bizony
eladatlan maradt. A befektetett pénz nem térült meg.
A bels piac részére a mez gazdasági eredet árukat a földm vesek
állították el . Az ipari termékek vagy a további megmunkálást igényl
félkész áru készítése a céhekbe szervezett vagy azon kívül rekedt
mesteremberek dolga volt.
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Mondottuk, hogy a céhen belül szabályzatban rögzítették az illet
szaktevékenység normáit. A piacon érvényesült az árszabályozás. Az
árszabályozási országos hatókör felügyel séget az 1624. júniusi-júliusi
országgy lés hozta létre. Országos és helyi szervei voltak. F feladata az
árak limitációja volt. Aki a bevett, szokott árnál drágábban merészelt eladni,
más szóval a limitáció megsért it, felel sségre vonták. A vizsgálat
feljelentés alapján indult meg, a büntetés a vizsgálat eredménye szerint
történt. A büntetés egyik módja az áru elkobzása volt, az eladót kötelezték,
hogy más, ugyanolyan mennyiség és min ség árut adjon a vev knek
hivatalos áron.
Az árdrágító ellen a bírónál is feljelentést lehetett tenni, a
szemlehunyást is szigorúan büntették. Az árszabályozással az inflációt
akarták megel zni. Másik célja az árak alacsony szinten tartása. Az
árszabályozókat nem érdekelte, hogy az eladási árat jelent sen
befolyásolhatta volna a kereslet és a kínálat. Az élet igazolta, hogy a
nyersanyag beszerzés alacsony árszintje miatt egyre nagyobb nehézséget
okozott s végs soron áruhiányhoz vezetett. A konkurencia akadályozása
nem vezetett a szabad verseny kialakításához és munkaer adás-vételéhez.
Besztercén a 20. század elejéig a piac a F téren, a Nagytemplom és a
Búzasor árkádos épületei közöttit tágas térségben volt. A piacon rendszeres
vámolás történt. A bels vámok a városi kincstárba kerültek.
A vámosokat perceptorok és inspektorok felügyelték. Ez utóbbiak a
számvev nek tartoztak felel sséggel. A külföldi keresked kt l szedett
harmincadvány és kés bb a fejedelem által kisajátított papi tízed egy része,
képezte a fejedelmi kincstár f jövedelmét. Az egyház f bevétele a papi
tízed beszedéséb l származott.
1611 szén szorult anyagi helyzetében a fejedelem kérte, vegyék el az
egyháznak járó tízedet s adják neki. Vita után a három rend képvisel i
megszavazták a szász tízedek háromnegyedének lefoglalását a mindenkori
fejedelem számára.
A Szász Egyetemre – immár évszázadok óta egy összegben rótták ki
az adókat. A szász székek feladata volt a hatalmas összeg rájuk szabott
részének további lebontása városokra és falvakra, végül pedig pontokra. A
székek rendszerint nem tudtak az összadó mennyiségr l, hisz velük csak a
kivetett részt közölték.
1687 novemberében a császárnak kialkudott adó begy jtésénél
szokatlan eljárást alkalmaztak. A búzaadót ezúttal a nemesekre, a szász és a
román papokra is kivetették. Gondoskodtak a búza elszállításához szükséges
szekerekr l, a szekerek gondviselését ellátó személyekr l és a gabona

85

rlésér l. A vétkes jószágos nemeseket jószágvesztéssel fenyegették. A
jószágtalanok részére halálbüntetést helyeztek kilátásba!
A hiányzó pénzösszeg fedezésére a Szász Universitastól és
magánszemélyekt l kényszerkölcsönt vettek fel. Visszafizetéséért a
fejedelem vállalt kezességet.
Bármennyire is igyekezett fizetni, az osztrák uralom idején a város
többször eladósodván, fizetésképtelenné vált. 1688. március 2-án fejedelmi
biztosokat küldtek a pénzrestancia felhajtására. 1688 szeptemberében
Besztercére biztosok jöttek vizsgálatra és számvételre. Az ország nálunk
tárolt gabonáját ellen rizték. Az országnak hitelez
pénzemberek
követelését kellett kielégíteni.
1688 áprilisában, pénzes fuvarban búzát szállítottak Karánsebesre,
kísér biztosokat adtak a szállításhoz is. Végül: 1688-ban a f számvev k
között volt a besztercei Paul Reschner. Utódai a 20. század végén még éltek.
A közigazgatás
Amint neve is mutatja, a közösség igazgatása, ügyes bajos dolgainak
megoldása – ez a nem könny feladat hárult a város önkormányzatára. A
városatyákat (seniorok) a helyi lakosság választotta. Ez gyakorlatiassá tette a
város vezetését.
Hatáskörébe tartozott az államf k fogadásától kezdve az adókivetés és
begy jtés, a védelem megszervezése, szökevények kerestetése, no meg a
postai szolgálat is.
A szászföldi városok és falvak II. András király adománylevele
(1224) óta számos olyan jogot élveztek, melyekhez hasonlókkal a
Királyföldön kívüliek nem dicsekedhettek.
Olyan tehetséges vezet ik voltak, akikre a fejedelmi udvarban is
felfigyeltek. Országos jelent ség ügyek intézésével bízták meg ket és
irigylésre méltóan helyt is álltak!
1542. és 1548-ban Sz cs Vincent besztercei bíró a fejedelem
hívásának tett eleget, amikor elvállalta a fejedelmi tanácsosi tisztséget.
Az apja helyett Erdélyt kormányzó ifjú Rákóczi György 1645-ben
ráírt a besztercei bíróra, hogy egy bizonyos személynek adjon tisztséget.
A fejedelem els
emberének helyettese, alhelytartója 1543
októberében a besztercei Mikola László volt.
1593 – 94-ben a fejedelem mellett m köd nagyobb kancellária
feladata a legfontosabb okmányok megírása, királyi levelezés folytatása,
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diplomáciai megbízólevelek írása volt. Mások mellett tagja volt Abraham
von Bistritz, Décsei János (1561-63) és Dipsei János (1593-94).
1614. és 1690. között számos nagy tudású besztercei szász
diplomáciai szolgálatba lépett.
1644-ben a fejedelmi tanácshoz közel álló delegáció tagjai között
négy tekintélyes szász volt, közöttük az el
évi bíró is. 1664-65-ben,
ebben a bizottságban m ködött vízaknai Petrus Magnus besztercei bíró.
1682-85-ben a kisebb kancellária egyik írnoka (deák, lat. scriba et
iuratus notarius cancellariae minoris) Daniel von Bistritz. Az 1540-1690-es
id közben a sok név szerint ismert személy közül az egyedüli feltételes
besztercei. Jó volna tudni, polgári elem volt-e vagy sem?
Az 1685-90-es id szakban a fejedelmi küldöttség tagja volt Ioachim
von Wallendorf.
1686-ban ugyanott tevékenykedett a besztercei Michael Sartor. Több
helyütt óvakodtak befogadni a fejedelmi küldötteket. 1686-ban Apafy
Mihály kötelezte a szász nációt, hogy veszély esetén városaikba fogadják be
a deputatio tagjait.
Felsorolásunk végére érve megemlítjük, hogy 1690. január 11-én a
szebeni rgróf (cones saxorum) útján intették az összes szászokat, hogy a
Szászföldön küldetésben járó magyarokat ne szidják, stb., ill szállást
adjanak nekik. Kenyéren és szénán kívül pénzért szolgálják ki ket! Az
ország pénzét viv knek pedig vonó marhát is adjanak falutól faluig!
Nem kis gondot okozott a magas rangú vendégek fogadása, az azzal
járó foglalatosság, és ami nem mellékes, a városi pénztárt terhel kiadások.
Említsünk meg ezek közül néhányat.
Szapolyai özvegye, Izabella királyné, 1549-ben népes kísérettel
Besztercére látogatott. Hozta fiát is a fejedelemmé koronázott János
Zsigmondot. A kíséret elmaradhatatlan szerepl je, a kincstárnok, is jelen
volt. A kincstartó Martinuzzi Fráter György, a továbbiakban Erdély sorsának
irányítója lett. A küldöttség távozásakor a városi tanács összegezte a
kiadásokat: 264 forintot és 53 dénárt tett ki. Azt is hozzászámították, hogy a
királynénak egy szép ezüstkancsót, a trónörökösnek és a kanacellárnak1-1
Johannes orgonistától vásárolt zenei instrumentumot ajándékoztak. A kíséret
többi tagjai ajándékba kapott kannával, ezüstrudakkal, drága prémekkel
elégedetten távoztak.
Csupán a városatyák mérgel dhettek, mert az ajándékokkal együtt
573 Forintjukba került a királyi látogatás (40 ajándék ló ára!).
A látogatás idején a besztercei papok is elpanaszolták bajaikat,
megfogalmazták vágyaikat. A fogadtatással elégedett Izabella, a besztercei
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papokat újfent meger sítette korábbi kiváltságjogaikban. Ahhoz képest,
hogy addig milyen el jogokat élveztek, újakat nem kaptak.
1551-ben Izabella megparancsolta, hogy Beszterce a 8000 forint
érték adóját adja át a kincstárnak, t le pedig fogja átvenni azt.
1556-ban Petrovics Péter, a fejedelem embere az állami kiadások
fedezésére öt hét alatt 2000 forintot kért a besztercei presbiterekt l.
1563-ban Péter és Pál napján a várostól török adóba 1500 forintot
kértek.
1565-ben a besztercei káptalantól a haza céljaira a fejedelem 200 lovat
kért szekerest l. 1571 decemberében somlyói Báthory István 10 napot
id zött Besztercén. Két alkalommal adtak neki ajándékba 200-200 forintot,
továbbá egy 28 forintos aranykelyhet, fiának, Kristófnak pedig egy
ezüstkelyhet.
1575-ben Báthory István háromszor látogatott Besztercére, mindig
gazdag ajándékokkal megrakva távozott.
Nézzük a korabeli piaci árakat! 1 kakas vagy tyúk 4 dénár, 1 liba 6
dénár, 1 pulyka 13 dénár, 1 rúd kolbász 2 dénár, 1 bárány 14 dénár, 1 malac
18 dénár, borjú 75-80 dénár, 150 tojás 50 dénár, 1 veder bor 16-24 dénár, 1
szekér fa 24-28 dénár, 1 ló 5-9 forint; A dénárt el bb ezüstb l, utóbb rézb l
verték.

A postai szolgálat.
A középkorban hírlap, távíró, rádió, stb. nem lévén, a fontos levelek,
üzenetek, hírek továbbítása a postára hárult.
A világ els , váltott lovakkal m köd gyorsposta szolgálatát az
ókorban a dúsgazdag Dáriusz perzsa király szervezte meg. A fejedelmi
Erdélyben is m ködött ilyen, és nem is rosszul.
A kevésbé fontos üzeneteket megbízható alkalmi utasokkal vagy
keresked kkel továbbították. A fontos üzeneteket, finom kidolgozású fehér
szín pergamenre, azaz kutyab rre írták. A levelet megfelel szín
selyemzsinórral és viaszpecséttel titkosították. A lepecsételend levelet
többrét összefogták. Ráírták a küldés napját, kés bb az órát is. A város, a
rangú személy a megolvasztott viaszba nyomta a címeres pecsétnyomót. A
levélnek gyorsan és épen kellett a rendeltetési helyére érnie. A levelet lovas
futár vitte, a postalovat az el re meghatározott helyeken hagyta, s e célra
fenntartott pihent lovakat váltott.
Besztercén is volt postalóváltó szolgálat. Téglából épült istállói az új
Igazságügyi palota helyén álltak. A ló gondozókat a város fizette, a lovak
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takarmányozásáról a szász disztriktusnak kellett gondoskodnia. A lovakat az
istálló melletti Beszterce vízére járatták, hajtották itatni, nyaranta csutakolni
is.
A postást bárhová küldték, bizonyosságot kellett hoznia. Igazolnia
kellett, hogy a címzettet megtalálta, a levelet átadta. A címzett köteles volt
írásban igazolni, hogy mikor vette azt át. Ha a lovas futár postás
bizonyságlevél nélkül tért vissza, megbotozták. Tíz botütés fájdalmát kellett
elviselnie. Jaj volt annak, aki hamis bizonyságlevelet mutatott fel! Ha
közrend volt, felakasztották, ha nemesember, a hóhér pallosa végzett vele.
A fejedelmi megbízatást teljesít lovas futárnak, mint a szemére,
kellett a levélre vagy a megbízást igazoló címerre vigyáznia. Bármelyik
elvesztését kemény botozással büntették, ha másodszor fordult el , a halál
fia lett. Hasonlóan büntették azt a futárt is, aki a helység igénybe vett
postalovát idejében vissza nem adta. Ha ez megismétl dött, menthetetlenül
kivégezték.
A fejedelmek pontosan tudták, hány nap vagy óra szükséges egy levél
célba juttatásához. Szabályozták: hány órát szánhat a futár alvásra, pihenésre
és étkezésre. Ha indokolatlanul sokat késett, megbotozták. Szigorúan
büntették azokat is, akik a hírviv lovas futárokat akadályozták a szolgálatuk
teljesítésében.
1687 szeptemberében a szász nemzet a miatt panaszkodott, hogy a
postálkodás rájuk nehezed terhei túl súlyosak, s könnyítést kértek.
1690. január 14-én a fejedelmi küldöttek (deputatio) gy lése
megregulázta postaügyben a szászokat. Úgy rendelkezett, hogy a fejedelem
postáinak, a f generális postán járó szolgáinak, a comissariatus hivatalos
ügyben utazó embereinek, valamint a csíki és máramarosi postaviv knek
kötelesek postalovakat adni.
A postaviv ket megbízóik fizették. Felel sségteljes és jól fizetett
szolgálat volt.

Az igazságszolgáltatás
Bármennyire is vallásosak, erkölcsös élet ek voltak az emberek,
mindig szép számmal akadtak olyanok, akik megszegték a társadalmi
együttélési szabályokat. Ezeknek az igazságot osztó, igazságot szolgáltató
szervekkel gy lt meg a baja.
Az igazságszolgáltatásnak helyi és központi, továbbá egyházi szervei
voltak. A helyi, községi, szokásjog alapján, azaz a régi gyakorlat szerint
ködött évszázadokon keresztül. A pallosjoggal rendelkez helységek
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maguk bíráskodtak. Helyi szinten tárgyaltak, ítélkeztek és az ítéletet végre is
hajtották. Ha valaki nem volt megelégedve a kiszabott büntetéssel, a
fejedelemhez fellebbezhetett. Ítélete minden esetben megmásíthatatlan volt.
A városi bíróságok tagjai a bírón kívül a tanácsnokok (seniorok) és a helyi
plébános volt. Az ítéletet szótöbbséggel mondták ki. A hozott ítéletek
nagyon szigorúak voltak, gyakori volt a halálbüntetés. El sem hinnénk,
milyen változatos kivégzési formákat alkalmaztak. Az akasztást a városhoz
vagy faluhoz közeli akasztódombon hajtották végre – aztán az áldozat
hetekig-hónapokig „száradt” a kötélen, amíg más nem került helyébe.
Besztercén sokszor akasztottak, ma akár megbocsátható vétkekért is. Az
akasztást az Akasztópatak (Valea Ac
ilor) bal oldalán, a törpényi útról jól
megközelíthet és messzir l látható dombon, népes néz sereg jelenlétében,
a hóhérnak nevezett bakó hajtotta végre. A római pápától kapott
felhatalmazás alapján, évszázadokon át egyházi bíróság (inkvizíció) is
ködött. Feladata az egyházi élet tisztaságán rködni és az eltévelyedettek
megbüntetése volt. Gyanús lehetett, aki buzgó templomlátogató volt, vagy
aki a másik végletbe esett.
A vizsgálatot feljelentés vagy saját kezdeményezés alapján indították
meg. Mivel a Biblia tiltotta a vérontást, a kihallgatás, vallatás és a halálos
ítéletek végrehajtásánál nem is alkalmazták.
Besztercén a Domonkos-rendi szerzeteseknek volt egyházi
bíróságállító joga. A dominikánusok Besztercér l történ ki zése (1542)
után ezt a kínos munkát a lutheránus egyház folytatta tovább s tegyük
mindjárt hozzá, még nagyobb buzgalommal.
Az inkvizíció elé idézett vádlottat a börtön és kínzókamra fölötti
auditóriumban el bb kihallgatták, s ha tagadott, megkínzás által csikartak ki
bel le beismer vallomást. A leggyakoribb kínzási forma a kikötés volt. A
szerencsétlent hátra facsart és összekötött kezénél fogva, csiga segítségével
felemelték. Súlyosabb esetben a lábára súlyt is kötöttek. Amikor a
fájdalomtól elájult, leengedték, vízzel locsolták, míg magához tért, aztán
mindaddig folytatták a vallatást, amíg az illet be nem ismerte minden
elkövetett vagy soha nem létez b nét.
Hasonló végeredménnyel járt a létrán nyújtás is. A kínvallatottat a
vallatók létrára fektették, azután kötelekkel a kezét fölfele, a lábát lefele
cs rülték, testét tüzes vassal döfködték.
A szegekkel bélelt, csavarokkal lábra illetve fejre szorítható un.
spanyolcsizma- és kalap használata nálunk nem terjedt el.
Bármilyen is volt a kínvallatás formája elérte célját. A megkínzott
beismerte b nösségét. A beismer vallomást jegyz könyv rögzítette. Ezután
már a máglyán való elégetés következett. A máglyarakás, az áldozat karóhoz
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való kötözése és az elégetés a hóhér kötelessége volt. Így b nh dtek, akik az
ördöggel cimboráltak, a sátán szolgái, avagy boszorkányok voltak és sepr n
lovagolva a légben közlekedtek.
Besztercén 1637 és 1693 között egykori feljegyzések szerint 70-100
halálos ítéletet hoztak végre. A kivégzési módok a következ k voltak:
- kötél általi halál: 28 vagy 40 személy
- keresztre feszítés: 15 vagy 21 személy
- karóba húzás: 6 vagy 9 személy
- pallós általi lenyakazás: 6 személy
- felnégyelés: 6 vagy 8 f
- máglyahalál: 4 vagy 7 f
- élve eltemetés: 3 személy
- vízbe fullasztás: 2 személy
A halálos ítélet hozatal okai:
- lopás: 27 vagy 39 személy
- gyilkosság, - vagy kísérlet: 12 vagy 17 f
- tolvajlás, betörés: 11 vagy 16 f
- fajtalanság (homoszexualitás): 6 vagy 9 f
- legel tiltás áthágása: 3 vagy 4 f
- gyermek- és magzatgyilkosság: 3 vagy 4 f
- házasságtörés, halálos fenyegetés, állatmegcsonkítás, gyújtogatás,
méregkeverés, varázslat, gonosztevés: 7 vagy 10 f
A kivégzettek nemzetiség szerinti megoszlása eredeti német szöveg
szerint:
- Walachen (oláhok): 47 személy
- Ungarn (magyar): 12 személy
- Saschen + 1 Deutscher (szász + 1 német): 11 személy.41
Túl a statisztikán, íme három konkrét kivégzési példa: 1562-ben
Georgius Daum házába éjjel behatolt egy félszem magyar. Kardjával
megvágta a házigazdát, fél lábára nyomorék lett. A merényl t elfogták és
lefejezték.
1567. január 2-án a nagydemeteri Urban Seufel lányát, mert
csecsem jét megölte, halálra ítélték, és élve eltemették.
Ugyancsak aznap, Lekencén élve temették el Johann Sinibriger lányát.
Azzal vádolták, hogy vérszennyezést követett el és állapotos maradt.
(Valószín leg nem szász férfivel szeretkezett).
Az öngyilkosság súlyos b ntettnek számított. Hogyan b nh dött a
tettes holtában? Íme, egy konkrét eset: 1618 pünkösd másodnapján Georg
Bauerdörfer besztercei bíró, pincéjében nadrágszíjával felakasztotta magát.
Miután a tett színhelyér l kicipelték, két ló után kötötték, és a cigányokkal
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végighurcoltatták a városon ki, egész az akasztófáig. Ott is földelték el,
egyházi szertartás nélkül.
A megszállott kísértet- és boszorkányüldöz k mélységesen, szentül
hitték, hogy igaz ügyet szolgálnak. Bizonyára elfeledték, vagy ha tudták,
hallgattak róla, hogy Könyves Kálmán (1095-1116) bölcs királyunk sok száz
évvel korábban tiltotta a boszorkányüldözést- és égetést, parancsba adván:
„De strigibus, quod non sunt, nulla verba voltant”, azaz „A kísértetekr l,
melyek pedig nincsenek, szó ne essék”.

Egyházi gondok
A lutheri reformáció elterjedése nem kis gondot okozott a római
katolikus egyháznak. Tevékenységét korlátozták, az egyes szerzetesrendeket
többször is ki zték, aztán újból visszafogadták Erdélybe.
A protestáns fejedelmek támogatták saját egyházaikat. Papjaik
beleélték magukat a kor jellegzetes vallásnépszer sít hitvitáiba. A
hitvitákban a legfelkészültebb, legügyesebb, legtekintélyesebb papok és
püspökök is részt vettek. A hitviták a városok piacterein, a nagy
templomokban, ritkán pedig a fejedelmi udvarban zajlottak. A hitviták
id pontját idejében közölték a hívekkel. Ezzel magyarázható a hitviták iránti
nagy érdekl dés. Az is érdekes lehetett, ahogyan magyarázták a Biblia tanait
a vallásban, Bibliaismeretben legjáratosabb papok.
A fejedelmek meggy déssel hitték és vallották: Akié a hatalom, azé
a vallás (Cuius regio, eius religio) s eszerint cselekedtek.
A szászok külön vallásukkal, a lutheri tanokkal egységesen léptek fel
a többi vallásfelekezettel szemben. Az Isten igéje szerint reformált egyház
szül hazája Svájc volt (1541. szeptember 13).
1524-ben Németországban Thomas Münzer püspök népi reformációt
indított el. A reformáció hatására megalakult az anabaptista egyház.
Vezet jét Thomas Münzer püspököt egy vesztes csata után elfogták és
lefejezték. (1525)
1536-ban, Angliában a Canterbury érsek és VIII. Henrik közötti
konfliktus az új, anglikán egyház megjelenéséhez vezetett.
1555-ben a németországi Augsburgban tartott birodalmi gy lés
elismerte a lutheránus és a katolikus vallás egyenjogúságát.
1557 júniusában, a tordai országgy lésen Európában páratlan
határozat született a vallásszabadságról: „Mindenki olyan hitben éljen,
amilyenben akar, ha ezt más vallásúak háborgatása nélkül teszi”.
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1567. február 24-én a Debrecenben összeül református zsinat
megfogalmazta a magyar református egyház hittételeit és kialakította
szerkezeti kereteit. 1567-ben Dávid Ferenc református püspök megvetette a
Szentháromság-tan tagadását valló unitárius vallás és egyház alapjait.
Ugyan , kicsit kés bb, megalapította a magyar szombatosok egyházát is.
Az elméleti kérdések mellett b ségesen akadtak gazdasági
vonatkozásúak is.
1545-ben nem volt egyetértés abban, hogy mi legyen az egyházat
megillet tizedbor sorsa. Kik gy jtsék be, kinek a költségén és meddig
fuvarozzák? A fejedelem a Szász Egyetem egészét utasította, hogy vegyen
részt a tizedbor Gyulafehérvárra fuvarozásában. A beszterceiek nem csak
Kentelkéig, hanem Szamosújvárig vigyék a püspököt illet tizedbort. A
római katolikus egyház javainak szekularizációja (1588. dec.) után az addig
püspöki jövedelemnek számító tizedbor 75 %-a a fejedelem tulajdonába
került. A tizedjövedelmek igazgatása egy országos hatáskör f tiszt, a
tizedf arendátor feladata lett.
A f tiszt latin nyelv megnevezése elárulja, f feladata nem a tízedek
begy jtése, hanem a begy jtési jognak a tizedbérl kre pénzért való
átruházása volt. A Szászföld természetben fizette be a tízed fiscusnak járó
részét, azaz háromnegyedét. A maradék egy negyeddel az egyházközség
lelkésze szabadon rendelkezett és csakis abból gazdálkodott.
Heves vita robbant ki az Úrvacsora ügyében is. A besztercei káptalan
1557-ben az egyházak közt e kérdésben támadt viszály eldöntését kérte
Petrovics Péter helytartótól. A vita rendezésére helyet és id pontot is
javasolt. Felszólította a káptalant, hogy sürg sen jelentse: elfogadja-e ezt, s
ha igen, rendelkezzék is papjainak a megjelenésére.
Arról nincs tudomásunk, sort kerítettek-e a vitára, s ha igen, az milyen
eredménnyel zárult.
1558-ban a nem katolikus Báthory István fejedelem egész Erdélyb l
kitiltotta az ellenreformáción szorgosan tevékenyked jezsuitákat.
Kevés pénzüket megmenthették, teljes ingatlan és ingó vagyonukat
(birtokok, épületek, stb.) elkobozták (szekularizálták). Templomaik árván
maradtak. Az apácakolostor lakói nem mozdultak. A lutheránus szászok
megostromolták a kolostort – feltételezhet en gyújtogatás is történt – s az
apácákat er szakkal kilakoltatták.
Távoztukkor a besztercei jezsuiták épületeinek kulcsait a városi bíró
kezébe tették.
A fejedelmek koruk divatos mondását: „Akié az ország, azé a vallás!”
(Cuius regio, eius religio) ültették át a gyakorlatba. Az általuk nem kedvelt

93

tanokkal és azok papjaival szemben hol toleránsak, hol meg éppen
er szakosak voltak.
A fentiek el rebocsátása után nézzük a tényeket!
1569-ben összehívták a szász generális conventust. Nem lévén
megfelel en el készítve, semmilyen jelent s döntést nem hozott.
1571-ben a Beszterce-vidéki (Királyi) és a régenszéki papok a miatt
kértek segítséget a fejedelemt l, mert zaklatták ket. A papok panasza
nyomán Báthory István nyílt rendeletben biztosított számukra védelmet. A
besztercevidéki papok panaszára mindössze három nap múlva rendelkezett
Beszterce városának. Megtiltotta, hogy bárki is zavarja, akár a szomszédság
jogán is, e papokat a városi házvételben.
Megismételt panaszlevelükben a fejedelemnek megírták: a városi
házaik után nem élvezhetnek a polgárokkal egyenl jogokat. A fejedelem
utasította Besztercét: az egyenl teherviselésb l következ egyenl jog
biztosítására. (1572. január 8.)
Az erdélyi (beleértve a szászföldit is) lutheránusok életében dönt
jelent ség volt a hittételek meger sítését célzó 1572-es medgyesi zsinat
összehívása. Ez alkalommal Báthory István fejedelem a zsinathoz intézett
rendeletében meghatározta a zsinat szervezési problémáit, azaz a
küls ségeket. Elvárta, hogy a medgyesi nagytemplomban tartsák, a
szuperintendensi jogokat maga a szuperintendentia adminisztrátora
(gondnoka) gyakorolja, akinek teend je légyen a hitvallásokkal és egyéb
hittételekkel való foglakozás és a niceai zsinat hitvallása melletti
állásfoglalás. A papoktól elvárta: esküvel fogadják meg, hogy nem térnek el
az ágostai helvét hitvallástól. Az ágostai hitvallás megsért it váltsák le az
egyházi tisztségb l, javaikat a fiscus kobozza el. Vessék átok alá azokat,
akik eltérnek a Szentháromság-tantól, tagadják a lélek halhatatlanságát és a
test feltámadását, vagy éppen a mohamedanizmust hoznák be.42
Jóváhagyás végett felterjesztette a zsinat állásfoglalását a
penitenciáról (vezeklés, b nbánat), hitr l, megigazulásról, jócselekedetekr l,
a szentségekr l, a keresztségr l, az úrvacsoráról, stb. Kérte az egyházi
küls ségek egyesítését. Szigorú büntetéseket rendelt az egyházi fegyelem
megsért i ellen. Figyelme arra is kiterjedt, hogy a világi tisztségvisel ket
oktassák ki: milyen egyházi jelleg feladatok hárulnak rájuk, s hogy
egységesen lépjenek fel a ceremóniák meger sítésében, végül pedig az
ágostai hitvallásban is legyenek egyek.
További túlkapások megzabolázása végett 1573-ban, a fejedelem
pátensben rendelkezett: megtiltotta a földesuraknak, hogy a szász papokat a
parókiákból kivessék.
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A sok visszaélést megelégelve, amit a tizedszed k a Szászföldön
elkövettek, a fejedelemt l jogorvoslatot kértek, aki 1574-ben utasította a
szászokat: visszaélések elkerülése végett maguk állítsanak megbízható
tizedszed ket.
Ekkortájt a szászok között még divatozott a rokonok közötti házasság.
Báthory István 1575 februárjában, a szász papságnak címzett rendeletében
szigorúan tiltotta a rokoni fokú személyek közötti házasság kötést.
Kibúvó azonban mindig akadt. Noha a szászok betartották a fejedelmi
rendeletet, 1575 decemberében a besztercei evangélikus papok már azt írták
a fejedelemnek címzett panaszlevelükben, hogy e tilalom ellenére az
unitárius papok igenis, megesketik a házasodni akaró rokonokat.
A tizedszed k amiatt elégedetlenkedtek, s azt a fejdelem tudtára
adták, hogy a tized beadáskor egyesek nem a saját, jó termésükb l fizetnek,
hanem csak a rosszából. Válaszlevélében, 1588-ban a fejdelem felszólította a
papokon keresztül az adózó lakosságot, hogy mindenki a saját jó terméséb l
adja a tízedet és, hogy a bevallás pontos legyen.
Az 1588. decemberi országgy lés nyíltan fellépett a katolikus egyház
ellen. Országgy lési határozatban mondták ki a katolikus vallásgyakorlás
korlátozását. Itt született el ször határozat a jezsuita szerzetesrend
tevékenységének betiltásáról és Erdélyb l való ki zésér l.
A besztercei káptalan papjai immár jó néhány évtizede nem fizették a
fiscusnak a kistizedet, sem az ide számító méhtizedet. Csakhogy akkor már
nehéz évek jártak. Egyre több lett a kiadás, kellett a nagyobb jövedelem. A
tizedszed k nem tartották be a besztercei káptalan papjait megillet
kiváltságjogot.
A sértettek, mint már annyiszor, a fejedelemt l kérték: er sítené meg
ket említett kiváltságjogukban. 1594-ben írt levelében a fejedelem
jóváhagyólag meger sítette ket eme privilégiumban.
Noha az 1588-as országgy lési határozatot végrehajtották, a
századfordulón a zavaros politikai légkört kihasználva a jezsuiták nagy része
visszatért Erdélybe. 1607-ben újból határoztak a jezsuiták ki zésér l.
1608-ban a besztercei káptalan ismételt kérésére a fejedelem újból
biztosította kiváltságjogukat, hogy a kisebb tízedb l és a méhtizedb l mit se
kelljen beszolgáltatniuk.
1609 nyarán az egyre elviselhetetlenebb nyomor késztette a Szász
Universitas papjait, hogy tollat ragadjanak, s a fejedelemnek
panaszkodjanak. 1609. június 21-i folyamodványukban kérték Báthory
Gábor fejedelmet, hogy járuljon hozzá az árenda kifizetéséhez. A fejedelem
úgy döntött, hogy a kisebb tízedet a szász papoknak juttatja. A fejedelmi
döntéssel elégedetlen papok 1609. július 29-én újra Erdély els emberéhez
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fordultak. Megindokolták: szerintük egyes területek oly silányan
megm veltek, oly gyenge termést hozók, hogy a kisebb tízedük aránytalanul
kevés. Kérték, hogy a kisebb tízedet gabonából vagy borból pótolhassák ott,
ahol ez önmagában nagyon csekély. Arra is kérték a fejedelmet, ítélje el a
tizedel k papokkal szembeni túlkapásait. Panaszlevelük végére azt is
odabiggyesztették, hogy szerintük a fiscusnak a Királyföldön nincs joga a
báránytizedre. Válaszlevelében a fejedelem engedelmességre intette ket.
A szász papoknak fizetend tízed körüli visszaélések a fejedelemnek
is elég gondot okoztak. A fejedelmi kincstár vészes apadásával
magyarázható, hogy 1611 szén a rendek megszavazták a szász tízedek
háromnegyed részének lefoglalását a fejedelem számára.
Megtörtént máskor és másutt is, hogy egy parókia pap nélkül maradt.
Ez Harinán is bekövetkezett. A gyülekezet lelkipásztor utánpótlása
elhúzódott. Új papot kértek a besztercei káptalantól, ez kérésüket
elutasította, kijelentvén, hogy Harina nem tartozik Beszterce joghatósága
alá. A püspökhöz fordultak, aki Beszterce illetékességére hivatkozott.
Amikor aztán özvegy Harinai Miklosné és Kún István Bethlen Gábor
fejedelemhez fordult,
1615-ben imigyen rendelkezett: „Harinára a
besztercei káptalan küld papot, az odatartozván...” Tudjuk, a fejedelem
tévedett - ez akkor is emberi dolog volt.
A tizedszedésb l származó jövedelem országos viszonylatban egyre
bizonytalanabb, apadó forrássá vált. Sokhelyütt ezt is el akarták venni a
lelkészekt l. Panaszlevelükre 1615-ben Bethlen Gábor arról rendelkezett,
Gyertffi Jánosnak (nem-e Gyergyfy?) s másoknak, hogy a besztercei
káptalan papjaitól ne vegyék el a kisebbik tízedet.
A keresztény egység helyreállításán sokan, sokszor és sokhelyütt
fáradoztak. Ilyen er feszítés tanúi vagyunk Bethlen István kormányzása
idején is. A fejedelemségkori emberek mélységesen hitték, hogy
könyörgések, Te Deumok tartásával, isteni segítséggel, a rég nem létez
egység megvalósítható. Így válik érthet vé, hogy Bethlen István 1620
októberében könyörgések tartását rendelte el a szász püspöknek – a
kereszténység uniójának helyreállításáért s magáért Bethlen Gáborért.
Ugyan hírül veszi, hogy a harmincéves háborúban (1618-1648)
érdekelt – és résztvev Erdély számára a béketárgyalások megindultak, s
rendelkezett a szász püspöknek: papjaival napjában imádkoztasson a
békéért.
Amikor Erdély politikai helyzete ismét válságosra fordult, Barcsai
Ákos, fejedelmi helytartó, 1657-ben utasította a törvényhatóságokat, hogy
Erdély-szerte tiltsák el a zenét, a táncot és tartsanak penitenciát.
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Mintegy folytatva Barcsai cselekvési programját, ámbár azóta 15 év
telt el, Apafy Mihály 1672 júliusában jónak látta országos böjt elrendelését.
A mondottakból jól nyomon követhet , hogy az erdélyi fejedelemség
másfél száz esztendeje alatt, bár szerény eszközökkel, ha nem is mindig
részrehajlás nélkül, támogatta az Egyházat, Isten szolgáit és Isten szolgáinak
szolgáit is.
Nem mulaszthatjuk el azt is hozzátenni, hogy e támogatás kölcsönös
volt, mint ahogy kétségtelen, kivételek is akadtak.

A görögkeleti egyház az Erdélyi Fejedelemség korában
A görögkeleti vagy ortodox egyház Magyarországon sajátos
helyzetben volt. Évszázadokon át bels hierarchikus felépítés nélkül létezett.
A magyar állam képvisel i 1574-ig nem volt kivel vagy kikkel
teremtsenek kapcsolatot. Nem lévén több évszázadra visszatekint
szervezett tevékenysége, maga a katolikus klérus sem tárgyalt velük
egyenl ségi alapon. Nem törvényesen elismert, csupán megt rt
tevékenységet folytatott.
A jobbágysorba süllyesztett parasztok vagy a nyájak rz i nem
rendelkeztek olyan anyagi er forrásokkal, hogy maguknak k templomot
építsenek.
templom igen kevés volt. Be kellett érniük fagerendákból
összeácsolt kis befogadóképesség
templomocskákkal, melyeket a
szakirodalom „oláhok kápolnái” (capella olahorum) – ként emleget.
A román pásztoroktól szedett juh ötvened jövedelméb l kezdetben
csak a katolikus papok részesültek.
A görög keleti vagy keleti görög egyház papjait, templomait az
ortodox egyház püspöke szentelte fel s csak az általa felszentelt papot
iktatták be.
Az ortodox papok bolgár egyházi nyelven (limba slavon ) végezték
szertartásaikat.
1335-ben V. János pápa magyarországi látogatásakor kifakadt a szláv
nyelven prédikálók ellen és megkeresztelésükre buzdított: „Ezek sem a
görög sem a római formát (rítust) nem követik. Er szakkal is kell
katolizálni; ha k nem is, de fiaik jó katolikusok lesznek.”43
1390 el tt a körtvélyesi (Máramaros) monostor apátja (ágúmén) a
konstantinápolyi pátriárkától kapott felhatalmazást, hogy Magyarország
Erdélyen kívüli részein papokat szenteljen.
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A magyar földesurak tétlen maradtak. Elnéz magatartásukat a
románokkal szemben nem a tolerancia, hanem a gazdasági érdek motiválta.
1466-ban többféle mozgalomról értesülünk, melyekben magyar
földesurak, hogy haragosaikat tönkre tegyék, románokkal gyújttatták fel
azok falvait, gyilkolták le lakóit. Fordított esetekr l is tudunk. Nem ment
ritkaságszámba, hogy magyarokat magyar falvakba, vagy román falusi
lakosokat román helységbe küldtek pusztítani.
Mint mindenütt, Erdélyben is voltak rablóbandák, románok,
magyarok, szászok, vegyesen.
Feltételezhet , hogy a román papok képzésére a Brassó melletti
Bolgárszegen 1480-ban szláv nyelv iskola m ködött.
Az els egyházi könyveket Körtvélyesen fordították szlávból románra.
Az István vajda ( tefan cel Mare) által alapított, Csicsóvárhoz tartozó
Rév (Vad) és Felek (Feleac) papjainak a suceavai metropolita papszentelési
jogot adott. Valószín síthet , hogy itt készítették fel a jövend ortodox
papokat.
A 16. század közepét l a vallási reformáció hatására fellendült az
egyházi témájú könyvek nyomtatása.
1544-ben Szebenben nyomtaták ki az els román nyelv könyvet
(Cathecismul românesc).
1551-53-ban a szebeni nyomdát már kétnyelv , szláv-román
Evangélium (Evanghleiar) hagyta el.
1559-ben a már említett Bolgárszegen beindult a román nyelv iskolai
oktatás.
1564-ben, Brassóban Coresi kinyomtatta az els román nyelv vallási
irodalmi m vet.
1574 októberében a tordai országgy lés törvénybe iktatta a románok
püspökválasztási jogát, ugyanis addig az erdélyi ortodoxoknak nem volt
egyházf je.
1582-ben Báthory István fejedelem költségén románra fordították, és
Szászvároson kinyomtatták a Szászvárosi Bibliát. Nagyon sok szóra,
kifejezésre még nem találtak román megfelel t s magyar szóval
helyettesítették ket.
1600 májusában Vitéz Mihály vajda kérésére az országgy lés a görög
keleti vallást beiktatta a bevett, elismert felekezetek sorába, ugyanakkor
azonban az unitáriust és a kálvinista egyházat kizárta.44 Határozatot hozott a
román papok és parasztok helyzetének könnyítésére: eltörölte a
robotmunkát.
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1609. november 3-án Báthory István enyhített a román parasztság
helyzetén: felmentette ket a feudális függ ség és a jobbágyi kötelezettség
fizetése alól.
Bethlen Gábor 1624-ben külön rendeletben mentesítette a román
papokat a szarvasmarha és a búzatized fizetését l.
I. Rákóczi György támogatásával, azaz a fejedelem költségén 1648ban Gyulafehérváron kinyomtatták a még Cirill bet s román nyelv
Újszövetségi Bibliát.
1657-ben II. Rákóczi György özvegye, Loránffy Zsuzsánna a
Fogarasban román nyelv iskolát nyitott „Isten dics ségére és az oláh
nemzetnek épületére”.
1659-ben Barcsai Ákos a román papokat mentesítette a tízed fizetése
alól is.
1663-ban ugyancsak Barcsai Ákos a román papokat a bortized
fizetése alól is felmentette.
Mindenki, akit a probléma foglalkoztatott, tapasztalhatta, hogy a
román szokásában, nyelvében, vallásában és írásában elütött a magyar
átlagtól. A fejedelmek szorgalmazzák a Cirill bet s írás mell zését és a latin
bet s ábécé használatára való áttérését.
1675-ben az erdélyi ortodox egyházi zsinaton elhatározták:
felfüggesztik állásából a nem románul (tehát még szlávul) prédikáló
papokat.
1690-ben Baranyi Pál László jezsuita gyulafehérvári plébános
tárgyalásokat kezdeményezett az 1054. év óta fennálló egyházszakadás
megszüntetésére. Akcióját a császár is, az egyházak is lelkesen támogatták.
1697. március 7-én az ortodox Teofil mitropolita elfogadta a görög
keleti és a római katolikus egyház egyesülését. Új vallás jelent meg
Erdélyben, ez a görög katolikus. Feje a római pápa lett.
Az unitus papokat a császár kiváltságjoggal ruházta fel, a római
katolikus papokkal egyenjogúak lettek.
Az 1697. évi zsinaton Teofil Vladika utóda 1500 pap jelenlétében
nyilvánította ki az uniót. „Nem leszünk többé megt rtek, hanem a haza
bevett fiai!”
A románok egy része áttért a református hitre s velük uniált.
Álláspontjuk ez volt: „Eddig voltunk uniálva a magyar kálvinista papokhoz,
ezután is... úgy legyen, minthogy semmi háborgatásunk miattuk
vallásunkban nem volt”.45
Miközben a katolikus világ örömünnepet ült, az ortodoxok nagy része,
de egész Moldva és Havaselve románsága továbbra is kitartott sei hite
mellett. Így az ortodoxok joggal beszélhettek egy új egyházszakadásról.
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Tagadhatatlan tény marad: az erdélyi románok túlnyomó része nem
szakított az ortodoxiával. 1758-ban 25164 unitus és 126652 ortodox
családf t számoltak össze.
Ezt a rövid történelmi áttekintést csupán azért mellékeltük, hogy az
olvasó is láthassa: milyen mérték volt az ortodoxok oly sokszor emlegetett
elnyomása.
A hatalomra került uralkodók nem voltak kötelesek az el dök által
hozott törvényeket betartani. Ezért volt szükség már a meglev
kiváltságjogok újbóli meger sítésére.

Menekültek, szökevények és koldusok
Az Erdélyi Fejedelemség másfélszáz éves fennállása idején alig
akadtak boldog békebeli esztend k. Napirenden volt a török, a tatár, az
osztrák vagy ritkábban a román hadak fenyegetése. Régi politikai rendszerek
buktak meg, újak er gy jtés révén a népek és mindennapok f szerepl i
lettek. A nehéz adók megnyomorították a népet.
A gyakori hatalmi változások menekültáradat elindítói lettek. Aki nem
érezte magát és családját biztonságban, ha tehette, a politikai üldözés vagy
idegen megszállás el l a szomszédos országokba, ellenségei ellenségéhez
menekült s ott keresett oltalmat kért vagy kapott menedéket.
Bár a veszély és az üldözés el l sietve menekültek, új, választott
hazájukban sem érezhették magukat biztonságban. Állandóan rettegniük
kellett az orgyilkosoktól vagy a kiadatásból.
A menekültek mellett sok szökevény is volt, olyan személyek, akik a
szomszédos országokból megszöktek vagy titokban távoztak. Nemcsak
szabadok, hanem fogságban sínyl
k is próbálkoztak szökéssel, olykor
sikerrel. Mindennaposak voltak a jobbágyok és más elnyomottak szökései,
akik a földesúr birtokáról városba, vagy volt urak ellenségeihez menekültek
a jobb élet és a biztonság reményében. Koldusokról is szólunk, nem is
akármilyenekr l.
A továbbiakban a széles olvasóközönség és a szakemberek körében
alig ismert eseményekr l fogunk írni. Trónjukról el zött vajdák, ellenvajdák,
fejedelmek, bojárok és feleségek kalandos, a nemzetközi vizeket is felkavaró
történetével ismertetjük meg az olvasót.
El rebocsátjuk, hogy az 1526. és 1690. közötti szakirodalom 14
esetben foglalkozik velük: 1538-ban, 1550-ben, 1577-ben, 1581-ben, 1680ban, 1643-ban, 1657-ben, 1664-ben, 1665-ben, 1674-ben, 1685-ben és 1687ben.
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Nem okozott gondot egy egyszer ember menekülése vagy szökése.
Ezt egyszer en tudomásul vették, munkára fogták, urához visszakísérték, s
ha elég ok volt rá, bebörtönözték.
A bojár, a vajda, az ellenvajda esetében veszélyes következményekkel
is lehetett számolni. Kémkedni jött-e? Török, tatár, stb. hódítását akarja
el készíteni? Összeesküvést akar sz ni a fejedelem ellen? Jönnek utána
hadak, hogy hazavigyék, megöljék vagy újból trónra emeljék? Lesz-e ebb l
államközi bonyodalom, esetleg nemzetközi botrány? El re küldték-e a
családjukat? Mennyi pénzt, ékszert hoztak magukkal? Mi legyen a pénz
sorsa?
Aszerint, hogy a fenti kérdésekre a fejedelmi udvarban milyen választ
adtak, a menekültet vagy akár a szökevényt is befogadták. Ha úgy találták,
ebb l baj lesz, akkor utasítást adtak az illet keresésére, elfogására vagy
el zésére.
1538-ban Moldva vajdája, Petru Rare , a török el l menekült
Erdélybe, pontosabban Csicsó várába. Szapolyai török parancsra elfogatta és
Konstantinápolyba, a szultánhoz kísértette.
1563-ban Despot vajda népnyomorító adópolitikája parasztfelkelést
idézett el Moldvában. A felel sségre vonás el l a vajda Erdélybe menekült.
Török segítséggel tért vissza. A bojárok összeesküvést sz ttek ellene,
szám zetésben halt meg.
1600. november 4-én Vitéz Mihály vajda a Curtea de Arge melletti
ütközetben a lengyelekt l vereséget szenvedett. Üldöz i el l Erdélybe
menekült.
1631 augusztusában a fiatal Matei Basarab részt vett egy, a bojárok
által szervezett Leon Tom a elleni összeesküvésben. A bojárokat leverték, a
törökbarát Matei aga Erdélybe menekült. Török segítséggel lett Havaselve
uralkodója.
1655-ben a havasalföldi felkel k a fegyverhordozó Hrizeat kiáltották
ki vajdává. A II. Rákóczi György által odaküldött erdélyi sereg leverte a
felkel ket, Hrizeat Erdélybe hozták. Börtönéb l megszökött, kerestették...
1657 áprilisában nem lelik!
1659 novemberében a trónkövetel Gh. Ghica seregét erban vajda
leverte. A legy zött szövetségeseket keresett és 1660 tavaszán Ghica vajda
török-tatár támogatással megszerezte Havaselve trónját.
1663. december 30-án Ghica parancsára a hercegi család magas
tisztségvisel jét, Constantin Cantacuzinót megfojtották a snagovi
kolostorban.
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Ghica félt a bosszútól, ezért családját Erdélybe küldte. Az a hír
röppent világgá, hogy tömérdek kinccsel érkezett s azt titokban a besztercei
tanácsra bízta meg rzés végett.
1664-t l kezdve magyar, román, lengyel és török kutatott Ghicané
asszony kincse után.
Gh. Ghica a törökt l félve családja és a maga számára menedékjogot
kért Apafi Mihály fejedelemt l. Bethlen János, kora lángesz politikusa
1664. október 29-én e kérdésre, a fejedelem megkeresésére írásban
javasolta, hogy Apafi megbízható emberével küldje el Ghicanak azokat a
leveleket, melyek a vasvári békekötéssel (1664.) kapcsolatosak. Ghica
vajdának ajánlotta, hogy a feleségét tartsa a határszélen, maga pedig kérje a
nagyvezért és a Portát, hogy hagyja meg fejedelemségében. Ha ezt nem
adják meg, Ghica minél kisebb felt néssel szökjék át Erdélybe, felesége
pedig Fogarasnak jöjjön igen titokban s onnan Marosvásárhely felé.
Október végén tanácsolta, hogy a fejedelem sietve rendelkezzék, hogy
a nagyvezér parancsa ellenére, Erdély veszedelmére nem t rheti meg
Ghicané asszonyt Erdélyben, az haladéktalanul távozzék!
1665-ben a fejedelem a menekült asszony kísértetésér l rendelkezett
Besztercének.
Ez ügyben nem történt elmozdulás, ezért Bethlen, novemberben 26-án
úgy fogalmazott, hogy a bajt már az sem hárítaná el, ha Apafi er vel
kiküldené a szerencsétlen asszonyt Erdélyb l. Egyesek azzal vádolhatnák,
hogy elvette kincseit, amelyek a Portát illetnék, a n t pedig elszöktette.
Javasolja, hogy Apafi rendelkezzék az asszonynak: maradjon ott, ahol van,
javaihoz ne nyúljanak, maga pedig a nagyvezér táborában tartózkodó
Balónak jelezze, hogy Ghicaról nem tudják, hol van, feleségét Erdélyben
rizteti, senki javaikhoz nem nyúlt (nemigen lett volna mihez – Sz. Z.) Baló
pedig csak akkor terjessze ezt a nagyvezér elé, ha az felgerjed Apafi ellen
emiatt...
A súlyosbodó adóterhek miatt a Duca-ügy 1685-ben is szóba került,
amikor a török által kért adó (harács) kifizetésénél a Thököly Imre
elfogásakor kézre került lovak és más értékek mellett Duca özvegyének a
besztercei tanácsnál lev pénzére is igényt tartottak.
1687. június 2-án Haller János úgy tudta, hogy a pénz Besztercén van,
de maga az el
év jórészét Bécsben töltvén követségben, nem tudott róla
pontosabbat mondani. Úgy vélte, hogy ha a pénz Erdélyben van, Apafi
fejedelem tetszése szerint rendelkezzék vele.
Kedveskedhet, mondotta Haller, Sobieskinek, ha elköltötték,
Macskási útján jelezhetik, hogy Erdély török és német közt szorongattatván

102

a földbe se lehetett volna elrejteni a telhetetlen katonák és parancsnokok el l
Ghica vajda pénzét.
Gyulai Ferenc úgy látta, hogy a pénz keresése inkább a néhai
fejedelem örököseire tartoznék, mint Sobieskire, s attól is tartani lehet, hogy
a török is követelni fogja azt. Bár a pénz török adóba ment el, javasolta:
Macskási mondja azt, hogy a császári hadak tartására költötték. Azt se
ellenezné, ha Apafi, Sobieski jóindulatának megtartására, megígérné neki az
összeget.
1689 végén P tra cu Vod pénzét keresték Erdélyben. Válaszként
1690. január 4-én írják a lengyel királynak és a császárnak: annak ott híre
nincs!
Erdélyben a szökevények és a menekültek mellett szép számmal
voltak koldusok is. Jelenlétük, nem okozott akkor sem felt nést,
tevékenységükr l a fejedelmeknek nem küldtek jelentéseket. Ha túllépték a
jóérzés és társadalmi normák által megszabott cselekvés határait, helyi
szinten számoltak le velük. Köztudott, hogy a koldusok kéregetésb l éltek,
rendszeres kereset nélküli nincstelen, nyomorgó emberek voltak. A mi
koldusaink nem voltak szegények, s azok után, hogy a szegénynek nevezett
lakosságtól mit sikerült összegy jteniük, hajlamosak vagyunk átértékelni a
lakosság szegénységér l alkotott felfogásunkat.
Egyetlen olyan esetet ismerünk a 17. században, amikor koldusügyben
is kikérték a fejedelem véleményét.
1635-ben két moldvai kolduló szerzetes járt Erdélyben. Olyan
sikeresen koldultak, hogy a kapott készpénzen 17 marhát szereztek.
Hazaindultak, de a határon a beszterceiek megállították ket, nem engedték
kihajtani az állatokat. A két szerzetes Rákóczihoz fordult az állatkivitel
engedélyezése végett. I. Rákóczi György engedélyezte az állatok kivitelét,
ha az nem esik az általános kiviteli tilalom alá. Már pedig az alá esett, ökröt
is legfeljebb tízet vihettek ki.47
Koldusaink 10 szarvasmarhával mentek át a határon, a többit pénzért
eladták. A pénzt felt nés nélkül átvihették.
Mit sem adva kértek, fenyegettek és vittek
A 17. század elejét l Besztercevidéknek, az 1602-es mélypontot
követ en olyan gazdasági nehézségekkel kellett megbirkóznia, amelyekt l a
további 150 esztend ben sem szabadulhatott. Ez nem csupán minket sújtott.
Hasonló helyzetben voltak a szomszédos városok, de még államok is.
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Anélkül, hogy túloznánk, két pénzügyi adattal támasztjuk alá a másfél
évszázadi elemzésünket.
Erdély közel két százados verg dése a török és osztrák er k
szorításában kimerítette anyagi er forrásait. Pénzbevételének jelent s része
harács formájában a törököt gazdagította. Történelme folyamán 1593-ban
fizette a legnagyobb harácsot, évi 15000 aranyforintot. A török ki zése után,
immár a németnek (osztráknak) kellett évi 700000 aranyat átadnia. Ezen
felül pedig elképeszt mennyiség gabonát, húst, takarmányt – a
megszállóknak. Havasalföld Erdélynél szegényebb lévén, legnagyobb
tehertételét (harács) 1595-ben viselte el, azaz fizette ki évi 150000 forint
összegben.
Súlyos adóterhek nehezedtek Besztercére és vidékére is: 1617-ben
bármilyen szorgalmasak és irgalmatlanok is voltak az adószed k, a város
fizetésképtelenné vált. Adóssága 1593 Ft-ot tett ki!
1712-ben a város oly szegény volt, hogy az elhunyt szebeni
szuperintendens (püspök) temetésén sem tudta képviseltetni magát
(menteget
levelet küldött).
1750-ben Erdély (Brassó után) második legeladósodottabb káptalanja
a Beszterce vidéki volt: 101944 forinttal.
A helyzet súlyosságát az is alátámasztja, hogy 1686. május 12-én a
leszegényedett erdélyi fejedelem az aldorfi papnak küldött levelében 100
tallér kölcsönt kért.
Oly sok adat áll rendelkezésünkre, és oly sokféle információt
nyújtanak, hogy nehéz lenne közöttük válogatni. Ha mégis válogatásra
ragadtatnánk magunkat, sok színes, máshol nem található eseményszámba
men hírrel lennénk szegényebbek.
Jól járunk, ha az adatokkal zsúfolt krónikára figyelünk.
Korábban már szóltunk arról, hogy bár elfoglalni nem tudta, Beszterce
Básta generális el tt kapitulált. A megkötött fegyverszünet értelmében
Besztercevidék 30000 aranyforint fizetésére vállalt kötelezettséget.
A sarc kifizetésébe a Beszterce vidéki falvakat is bevonták. Egy-egy
céhnek 500 forintig terjed összeget kellett fizetnie. Szépnyír 293 Ft,
Törpény 100 Ft, Lekence 165 Ft-ot, tehát a teljes összeg egyharmadát fizette
ki. Ezen felül a malomárkai molnár 252 Ft-ot, a törpényi gróf 250 Ft-ot, 3
pap pedig 400 forinttal segített.
1602 márciusában, amikor Básta serege élén Kolozsvár irányába
távozott, a város kezelésére és költségére itt hagyta közel 100 sebesültjét. A
várostól bevasalt pénzzel a tarsolyában, pluszba még 10-15 hordó bort kért.
A pestis f leg az éhez , nyomorgó lakosságot sújtotta. Áldozata lett
Johann Budaker f bíró és Emerich Lieb dékán. A Beszterce vidék 27
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lutheránus papjából csupán egy maradt életben. Sok család minden tagja
elpusztult. Majdnem teljesen kipusztult Vermes, Lekence, Fehéregyháza,
Tacs és Szászszentgyörgy lakossága. 1603. április 20-án Básta levélben
figyelmeztette Besztercét: ha nem akar újabb, a korábbihoz hasonló
tengernyi szenvedést, ne engedje be újból a városba a magyarokat!
1603 júniusában a frissen fejedelemmé választott Székely Mózes
(1602-1603) serege megostromolta Besztercét. A város kemény ellenállását
megtörni nem tudta.
Székely Mózes h si halálát Básta úgy tette emlékezetessé, hogy
Besztercét felmentette minden hadi költség alól és neki ajándékozta a Básta
által árulónak mondott, addig Apafi Mihály és Bethlen Farkas tulajdonát
képez Borgó völgyét. A fenti két nemes vagyonát elkobozta.
A következ , 1604. esztend sem kezd dött jól: Básta parancsára 14
szakasz katonát (azaz 560 embert) és Premerschen ezred 5 f tisztjét
szállásolták be.
Ellátásuk, zsoldjuk a város feladata volt. Ellátásuk összköltsége 52000
Ft-ot tett ki. Mivel a városnak kevés gabonája volt, a katonák élelmezésére
126 köböl búzát is kellett vásárolniuk.
Az 1605. esztend ben sem szabadulhatott az osztrák katonai
megszállóktól. Hogy eltartsák ket, meg sem várva az új termést, a város
el re beszedette a tízedet. A vallon katonák eltartására és múlatására
Beszterce augusztus és szeptember hónapban 6000 Ft-ot költött.
Ekkor érkezett Besztercére az ellenreformáció híre. A testületileg
lutheránus hitre tért szászok körében nem tudott eredményt elérni. Az
ellenreformáció f támogatója II. Rudolf osztrák császár (1576-1608) volt.
Ezért volt népszer tlen a szászok körében.
Az 1606-ban fejedelemmé választott Bocskai Istvánt (1606-1608) a
szászok szívükbe zárták. F eredménynek azt tartották, hogy a protestánsok
részére szavatolta a vallásszabadságot.
Bocskainak Bacában volt egy meseszép udvarháza. Ezt eladta a
zágoni Mikes Kelemen apjának. Mikes gróf nagyszámú székely földm vest
és jobbágyot telepített a bacai birtokára. Ezek uruk nevét vették fel. A Mikes
és a Miche családnév napjainkban is megtalálható Csicsókeresztúron és
környékén.
Mivel a várostól bérelt papi tízed egy részének értékét Bocskai nem
fizette ki, Andreas Rempler dékán Nagy Albert szenior újvári kapitányhoz
fordult panaszával. Az akkor még csak felékel vezér levélben mentegette
magát.
Amikor 1610 májusában Báthory Gábor fejedelem (1608-1613)
Szeben elfoglalására készült, a besztercei és a régeni káptalantól,
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pontosabban azok papjaitól lovak és szekerek sürg s küldését kérte. Aldorf,
Jád, Nagydemeter, Vünda, Szászbudak és Beszterce papjai 1-1 lovat adtak, a
dipsei pap, pedig szekeret. A régeniek semmivel sem járultak hozzá az akció
sikeréhez. A lovak és a szekér 80 Forintba, a járulékos kiadások 38 forintba
kerültek.
Augusztusban a fejedelem a besztercei és régeni káptalan papjaitól
újabb lovak, és szekerek küldését szorgalmazta. A fejedelmi parancs
teljesítéséhez a besztercei, nagydemeteri, lekencei, zsolnai, törpényi, adorfi,
beseny i, szászszentgyörgyi, dipsei, szépnyíri és vündai pap 1-1 lóval járult
hozzá. A régeniek egy lovat s szekeret adtak.
Az év utolsó, decemberi hónapjában Báthory Havaselve ellen
hadjáratra készült, mert szövetségese, Radu erban vajda felmondta az egy
évvel korábban kötött együttm ködési szerz dést. 1610. december 29-én a
Báthory Gábor vezette erdélyi sereg a Törcsvári hágón átkelve Târgovi te
felé nyomult el re. A zsoldos katonák az útjukba es falvakat felprédálták és
felgyújtották. erban vajda a fejedelem bosszúja el l Moldvába menekült.
A Moldva elleni hadjárathoz Báthory a besztercei káptalantól 18 lovat
és három szekeret kért és kapott is 216 forint értékben. A rövid hadjáratból,
a 18-ból csupán három ló tért vissza, a budaki, a lekencei és a jádi papé.
A fejedelem 1611 nyarán a hatalmát el nem ismer Brassó
elfoglalására készült. A Brassó elleni hadm veletek sikere érdekében
Báthory utasította a besztercei és a régeni káptalant: bocsássanak
rendelkezésére 12 lovat és három szekeret.
Ugyanebben az évben az evangélikus lutheránus szuperintendensi
(püspök) szék megüresedvén, utódjának a besztercei Johannes Budakert
választották.
Püspöki min ségben Budaker közölte a besztercei és a régeni
káptalannal, hogy a fejedelem parancsára a szász egyetemnek - a szászok
összességének - újabb háborús kiadásokat kell elviselnie: 10000 forintot kell
adnia!
Ezt azért is nehéz volt el teremteni, mert a kilenc évvel azel tti
pestisben szinte teljesen kipusztult, vagy azóta gazdaságilag tönkre ment
Kisdemeter, Fehéregyháza, Malomárka és Szászszentgyörgy lakossága.
Ezek papjait e püspök felmentette a háborús kiadások és az adó fizetését l.
Ezekhez hasonló falu még sok száz volt akkor széles e hazában.
A megválasztott, de a háború okozta bizonytalanság miatt fel nem
szentelt Budaker püspök egy másik levelében már a katedraadó kifizetését
sürgette. Báthory Gábor, amikor utoljára látogatott Besztercére,
meger sítette tisztségében a hív k által választott Michael Fritsch
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malomárkai, Stephan Reincze dipsei és Martinus Saliceus szászszentgyörgyi
lelkipásztort.
Erdély viszontagságos történetében egy b másfél évtizednyi,
kiegyensúlyozott, jó diplomata által teremtett aranykor kezd dik Bethlen
Gábor fejedelem (1613-29) uralkodásával. A szászok azért tisztelték és
nagyra becsülték, mert a protestánshit védelmében részt vett a harmincéves
háborúban (1618-48).
A besztercei káptalan 1614 decemberében a fejedelmi kincstárba
befizette a 406 Ft-nyi katedraadót. A befizetést igazoló nyugtát maga a
fejedelem látta el kézjegyével.
1615. április 14-én külön levélben rendezte a Doboka megyei Harina
egyházközség egyházjogi és közigazgatási státusát. Elrendelte, hogy Harina
a jöv ben a besztercei káptalanhoz, ne pedig a gyulafehérvári püspökséghez
tartozzon.
Amikor 1617-ben Bethlen Gábor Besztercére látogatott, bejárta
Beszterce vidékét is. Itt tartózkodása idején az újfalusi és fehéregyházi
parókia kifizette az adóhátralékot.
A káptalan, Besztercevidék általában rossz, deficites fizetési
mérleggel zárta a folyó évet. Több volt a kiadása, mint a bevétele!
A hiánnyal záruló mérleg miatt a f bírót, Georg Bayersdorfert
vádolták. Ez, 1618 nyarán a borpincéjében felakasztotta magát. Korabeli
szokás szerint holttestét a hóhérokkal vonszolták ki az Akasztódombra.
Ezért a hóhérmunkáért és egy lenyakazásért a besztercei hóhérok
(cigányok vagy favágók) négy nappal kés bb a várostól 1 Ft fizetést kaptak.
Különös dolgok történtek Harina vidékén, legalábbis ezt jelentették a
fejedelemnek. Bethlen Gábor 1619-ben egy harinavidéki nemes ellen rendelt
el inkvizíciós vizsgálatot (Inquisitionsverfahren). A vizsgálat eredményét
nem ismerjük. 1621-ben az erdélyi szászok új püspököt választottak. A
legtöbb szavazatot a besztercevárosi Franciscus Graffius pap kapta. Két
évvel kés bb Graffius püspök panaszkodott a besztercei káptalannak, hogy
nehéz id k járnak s, hogy a fejedelemnek be kell szolgáltatni 17 lovat két
szekérrel (1623. november 2).
Bethlen Gábor 1624-ben és 1627-ben hivatalos látogatásra,
Besztercére érkezett. Mindkét alkalommal orvosolta az adóterhekt l
roskadozó papok és eklézsiák panaszait. Maga is bejárta a káptalanhoz
tartozó falvak nagy részét. El ször a vermesi papot mentesítette az
adófizetést l, a szentivánit pedig adócsökkentéssel serkentette munkára.
Második látogatásakor megismerve Besztercevidék nyomorúságát, elengedte
Beszterce és Dipse adóhátralékát. A súlyos gondokat még tetézte, hogy
1627. július 13-án a b ségesnek ígérkez termést egy er s fagy tönkretette,
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minden növény lefagyott. Utána, mintha ennek így kellene lennie, szörny
aszály következett: teljesen kiszáradtak a források, kutak, folyók. Ehhez még
hozzá kell f znünk, hogy a víz és a takarmányhiány miatt a háziállatok nagy
része elpusztult. Éhínség fenyegetett!
A szokatlan id járás is bizonyította, hogy itt is, akárcsak a
politikában, minden lehetséges.
Egy év telt el a nyári szörny fagy és mindent elsorvasztó szárazság
óta, s a fejedelem ellátogatott Besztercére. Nem fenyeget zött, nem is
er szakoskodott, ez nem volt szokása. Kérni azt kért: lovakat, szekereket, és
hintókat.
Bethlen Gábort régóta foglalkoztatta egy rokoni alapon nyugvó er s
protestáns szövetség megkötésének gondolata. Miel tt Gusztáv Adoffal, a
svéd királlyal – a tulajdon sógorával ezt ünnepélyesen megköthette volna,
váratlanul elhunyt. Kelet és nyugat legkeresztényebb és legfélelmesebb
fejedelme sírba szállásával nagy, pótolhatatlan nagy rt hagyott maga után.
Bethlen jelent sebb utóda a fejedelmi trónuson I. Rákóczi György lett
(1631-48). folytatta Bethlen Gábor bel- és külpolitikáját.
Országjáró körútján Besztercét sem kerülte el. A besztercei
káptalannak papjait biztosította az el
fejedelmek által is szavatolt kistízed
szedési jog zavartalan gyakorlásáról. 1632. december 18-án ugyan
mentesítette a vermesi parókiát az adófizetést l, a szépnyíriekét, pedig
lecsökkentette 13-ról évi 8 dukátra.
Óradnán 1631. március 29-én az jelentett nagy újságot, amint Johann
Bogner pap írta Martin Budaker besztercei bírónak, hogy meghalt a
bányaf bérl Herberstein albérl je: Ambrosius Kaiser. Neve után ítélve nem
is fejedelem, inkább császár módjára élt s úgy eladósodott, hogy gazdája a
Besztercét megillet bérleti díjat sem tudta kifizetni. Úgy t nik, a
kincsesbánya sem jelentette mindig az áhított gazdagságot.
Az 1634. esztend t, akárcsak az 1602. évit gyászkeretbe kellene
tennünk: újból szedni kezdte áldozatait, aztán már széles rendeket vágott az
él k sorában a pestis. Úgy hírlett, hogy a dési kereked k hurcolták be. Év
végéig a papok Besztercén 800, Lekencén pedig 200 embert kísértek a
temet be.
Mindez nem zavarta a fejedelmet abban, hogy július végén a
káptalantól ezüst ivóedényeket rendeljen, amit Erdély követei szerény
ajándékként a Fenséges Portán magas rangú méltóságoknak adhassanak át.
A díszes, mesterien megmunkált ezüsteszközöket a szebeni királybíróhoz
kellett eljuttatni.
A kemény tél is közrejátszott a pestis elmúlásában. Szép tavasz volt
1635-ben, amikor a besztercei önkormányzat kéthetes általános katonai
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kiképzéstartásról hozott határozatot. Minden fegyverfogható férfit, n st vagy
tlent, egyaránt mozgósítottak. Négy századba osztották be és
felfegyverezték ket. A katonaruhába öltözött, zászlóaljnyi sereg a
városháza el tt gyülekezett, majd Georg Urischer ( ri György?)
kapitánnyal az élen katonás rendben átment a város Nagyhídján (a Hrubein, ma Zsolnai híd) s a folyón túl, a hegyoldalon sátortábort vert. A hegynek
akkor a téglavet k voltak a „gazdái”.
A fegyelmezett, angyalb rbe bújtatott férfiak a Palahegy, Schifferberg
oldalán, 14 napon át a célba lövést gyakorolták. A legjobb löv t
aranykoszorúval jutalmazták. A gy ztes Andreas, a törpényi pap fia lett. A
félhónapos hadgyakorlat teljes költségeit a besztercei céhek fedezték.
Ezt a költséges harci kiképzési formát egy évvel kés bb már nem
rendezhette volna meg a káptalan és a város. Nem, mert 1636-ban
felszólították, hogy a fejedelem részére adó gyanánt fizessenek 1500 forintot
és egy szekeret lovakkal. Az adó szokatlanul nagy lévén, a káptalan jól
tudta, az egyszer , leszegényedett lakosság ezt képtelen lesz kifizetni. Úgy
rendelkezett: a papok is fizessenek arannyal, ezüsttel!
Nem mindenki volt egyformán szegény. A toronyvéd Martin
Amberger 1637-es végrendeletében az Isten dics ségére (zur Ehre Gottes)
egyházára hagyakozott egy kelyhet, amiért az aranym vesnek 112 forintot
fizetett.
Augusztusban törleszteni kellett az esedékes adót. A beszterceiek által
kifizetett 160 dukátról szóló elismervényt maga I. Rákóczi György
fejedelem látta el kézjegyével.
A számos kiadás mellett, íme, egy jelent s bevételi forrásról is
tudósítunk. A város évek óta perben állt a máramarosiakkal, akik a Radnai
havasokban ismételten törvénybe ütköz en cselekedtek. Legfels fokon
Besztercének adtak igazat: megnyerte a pert. A máramarosiakat kötelezték,
hogy Besztercének 4133 Ft perköltséget fizessenek! Ez az összeg a város
egész évi bevételét mintegy 25 százalékkal megnövelte. Összehasonlításként
mondjuk el, hogy ebb l az összegb l 360 lovat és 50 szekeret lehetett volna
vásárolni.
Vermesre, a Szászlekencével szomszédos falura nem hozott víg
esztend t az 1638. sem. Megfogyatkozott lakossága képtelen volt a cenzust
– azaz a tízedet kifizetni. Ittjártakor 1638 novemberében I. Rákóczi György
meghallgatta a vermesi pap panaszát, aztán a mondottakról a helyszínen
meggy dve, az évi kisízed összegét 4 dukátra csökkentette.
Vermeshez hasonlóan, korántsem volt rózsás, a fejedelem anyagi
helyzete. Hogy bevételeit növelhesse, meg szerette volna szerezni a radnai
ezüstbányákat. Ehhez szakért i véleményezés kellett, amib l kiderüljön:
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érdemes-e, kifizet
lenne-e a bányák megvásárlása, vagy pedig azok
er szakos kisajátítása? I. Rákóczi György két bányafelügyel t küldött a
helyszínre. Feladatuk az volt, hogy a fejedelmet – mint elfogulatlanok – a
legjobb tanáccsal lássák el. Beszterce város vezet i, err l a fejedelem mit
sem tudott, túljártak az uralkodó eszén: megvesztegették a két
bányaszakért t. Nem csoda, ha ezek után a fejedelemnek kedvez tlen
jelentést küldtek. Nem tudjuk, mivel, mennyi pénzzel sikerült elvenniük a
fejedelem ezüstbánya-szerzési kedvét, lényeges, hogy elérték céljukat. Az
ezüstbányák továbbra is Beszterce tulajdonában maradtak.
A fejedelem halála után özvegyének, Loránffi Zsuzsannának 1644ben fizetett a város 540 forintot és 40 dénárt. Két év elmúltával, amikor a
város f bírója Simon Eugen megn sült, a besztercei káptalan szerény egy
pár, csupán 6 Ft érték ezüstkanalat adott nászajándékul.
1647. május 7-én tovább b vült a besztercei káptalan közigazgatási és
egyházügyi hatásköre. Csepán és Bilak egyházközségei a káptalan
védelmébe ajánlották magukat. Kötelezettséget vállaltak, hogy évente a
káptalan pénztárába 2-2 forintot fognak befizetni.
A 30 évig elhúzódó kisebb-nagyobb megszakítás után a protestáns és
a császárh államok közötti háború a széthúzó er k gy zelmével végz dött
(1648). A gy k Németországot közel 300 fejedelemségre és hercegségre
osztották... A béke els esztendejében Erdély gyászolt és ünnepelt is.
Meggyászolta az elhunyt I. Rákóczi György fejedelmet. Utána a hasonnev
fiára II. Rákóczi Györgyre (1648-57) hárult Erdély sorsának irányítása.
Az ifjú II. Rákóczi György országjáró körútján 1649-ben Besztercére
is eljött. Több napig id zött nálunk. Megtapasztalva a zsolnai és a
kisdemeteri
egyházközség
lakóinak
nyomorát,
élethossziglani
adócsökkentést kegyeskedett szavatolni: évi 15-15-r l 11-11 dukátra. Nem
sok, de a túléléshez elégséges volt. Ebb l fejlesztést már aligha lehetett
volna biztosítani.
A lelkészi tízed, a papság egyetlen megélhetési forrása, nem került le
a napirendr l az 1652. évben sem. A besztercei káptalan javaslatára, hogy a
jöv ben új számítás alapján fizessék, a fejedelem kategorikus válaszában
hangsúlyozta, hogy azt továbbra is a régi szokás, a hagyomány szerint
törlesszék.
1653-ban (márc. 23 - okt. 29.) fontos nemzetközi eseményt jelentett
II. Rákóczi György moldvai hadjárata. Hadainak egy része Beszterce
vidéken át vonult Vasile Lupu vajda ellen. Rákóczit ebben a nyolc hónapos
háborúban Matei Basarab havaselvei vajda és Gheorghe tefan trónkövetel
támogatta.
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El zték trónjáról a törökkel, kozákkal paktáló Lupu vajdát, Gheorghe
tefan pedig elfoglalta Moldva trónját. Lupu vajda kozák segítséggel
visszafoglalta azt.
A Hmelnyickij Timus vezette, Luput támogató kozákok elfoglalták
Suceava várát, ahonnan tefan vajda erdélyi és lengyel segítséggel ki zte a
betolakodókat.
A fejedelem utolsó fegyverténye a lengyelországi sikertelen hadjárat
volt (1657. január-július). Török engedély nélkül szállt hadba, emiatt a
hadait odavesztett fejedelmet a szultán lemondatta.
II. Rákóczi Györgyöt Rhedei Ferenc, Barcsai Ákos és Kemény János
követte Erdély trónján. Besztercének nem volt ideje velük baráti
kapcsolatokat kiépíteni, mert a zord történelmi id , a rövidre sikerült
uralkodás ezt nem tette lehet vé. Abban azonban, hogy az adókat
könyörtelenül behajtották, hasonlítottak.
A sok adó és háború között egy magányos gyászhírt is említünk.
Martin Schutz a város Pestre küldött követe máig tisztázatlan körülmények
között meghalt a török táborban. Holttestét hazahozták, és itthon temették el.
1667-ben egy 20000 f nyi tatár sereg hatolt be Erdélybe. Besztercén
is pusztítottak. Ez évben a töröknek járó harácsot (Taxa Ottomanica)
országszerte sietve és nagy szigorral hajtották be.
A fejedelemkori Erdély utolsó fejedelmét, Apafi Mihályt (1662-1690)
Besztercén nagyon szerették és tisztelték. Csupán 1668-ban tudott id t
szakítani, hogy Besztercére ellátogasson. Megérkezése és kellemes
fogadtatása után úgy határozott, hogy néhány naposra nyújtja a
vendégeskedés szer
munkalátogatást. Ez id
alatt meger sítette
tisztségében Stephan Decani papot. Kézjegyével hitelesítette a Mathias
Keintzel végrendeletét. A hitelesítési aktusért 18 Ft tiszteletdíjat kapott.
1669-ben a fejedelem utasította a káptalan papjait: 1-1 dukátért 4 Ftnyi katedraadót kell fizetniük, nem többet és nem kevesebbet.
Történt aztán, hogy az evangélikus lutheránus Stephan Adam
szuperintendens püspöki vizitációt tartott a káptalanhoz tartozó
egyházközségekben. Megütközve tapasztalta, hogy annak papjai, tanítói
megfeledkeztek a krisztusi szegénységr l. Lépten-nyomon olyan
el kel kkel, elöljárókkal találkozott, akik teleaggatták magukat ékszerekkel.
Szigorúan fellépett a fény zés ellen. Hangsúlyozta, hogy a fény zésért
nemcsak a papokat és feleségeiket, hanem a tanítókat és prédikátorokat is
két-két dukáttal fogják büntetni.
Az egymást követ unalmas besztercei hétköznapokba és évekbe csak
az 1680-as év hozott jónak nem nevezhet változást. Apafi Mihály
meger sítette tisztségében Andreas Körner beseny i papot. Volt szava
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Bartholomeus Baussner szuperintendenshez is. Utasította, hogy Erdélyszerte tartson általános vizitációt, és arra is, hogy a fejedelemnek küldend
lovas szekerek nem hat, hanem 8 fogatúak legyenek.
Nem csoda, hogy ennyi követelés láttán-hallatán egyesek kifakadtak
és Uram bocsá, káromkodásra fanyalodtak. Ezt tette Hannes Weinrich
rm ves is, akit 1682. július 15-és Istenkáromlásért 12 Ft és 12 dénár
pénzbüntetésre ítéltek. Szerény véleményünk, hogy a szerencsétlen Hannes
nagyon olcsón „megúszta” a káromkodást, végeredményben szerencsés
fickó volt. Ha a besztercei bírónak eszébe jutott volna, hogy Ferdinánd
osztrák császár egyik törvénye másfélszáz évvel korábban halállal lakoltatott
minden káromkodót, rosszabbul is járhatott volna.
Szigorúan büntették azokat is, akik ugyan hallották a káromkodást, de
passzív szemlél k maradtak. Ez utóbbiak csupán orr-, ajak- vagy fül
lemetszésével lakoltak.

Távozik a török, jön az osztrák!
1683-ban Besztercére is eljutottak Bécs török általi sikertelen
ostromának hírei. Erdélyben azonban változás irányába mutató jelr l még
nincs tudomásunk. Valószín leg tudott err l Cristian Haas szuperintendens
is, mégis utasította a szász székeket – s külön Besztercét, hogy a töröknek
fizetend adót (harácsot) sürg sen gy jtsék be és küldjék Radnótra csupa
tallérban, nem pedig más pénznemben. Nem volt könny a harács
begy jtése, és az sem, hogy a Közép-Európa – szerte forgalomban lev
magyar-, belga aranyforintot, dukátot, tallért és más fizetési eszközt
egynem pénzre, tallérra váltsák be. Besztercén, de egész Erdélyben sem
létezett még egy bank, ahol ezt a m veletet elvégezték volna. Keresked k
váltották át a különféle valutákat – haszon ellenében.
Id közben a keresztény seregek hátrálásra kényszeríttették a törököt.
1686-ban felszabadult Buda is a 150 éves török uralom alól. 1686-87-ben
Erdélyt osztrák császári csapatok szállták meg. Kolozsvárt is elfoglalták.
1687. október 27-én az osztrákokkal Balázsfalván megkötött szerz dés
értelmében Erdély ezután Ausztriának fogja fizetni az adót, 12 vára és
városa – közöttük Beszterce is – a császári csapatok megszállása alá kerül.
1686 júniusában Beszterce alá érkeztek az els „osztrák fecskék”,
azaz Piccolomini generális katonái. A város túlnyomóan szász lakossága
örömmel üdvözölte vér- és nyelvrokonait. Az érkezés hírére a helybeli
papok, tanárok és diákok a lakosságtól 155 kenyeret gy jtöttek és adtak át
ünnepélyes küls ségek között a táborbelieknek. Csakhogy a jó kezdet után
112

rossz lett a folytatás: a következ esztend ben Besztercének kellett
gondoskodnia a megszállók ellátásáról. Ez pedig óriási tehertételnek
bizonyult.
Alig múlt el az el
esztend , s máris jobban megszorították az
adóprést. 1687. jan. 11-én a fejedelem megparancsolta, hogy Besztercevidék
papjai sürg sen szolgáltassanak be 800 köböl zabot. Ugyanennyit kellett
adniuk 1688-ban is, és ráadásként 18 vágómarhát a hadsereg élelmezésére.
A vágómarhákat a malomárkai Johannes Lutsch pap Kolozsvárott adta át a
hadsereg megbízottjainak.
A zabot még igen, de az évi adót el teremteni már nem tudták. 1789.
elején Apafi fejedelem az adó er szakos behajtásával fenyeget zött, ha azt
sürg sen nem fizetik be, és ha március 15-ig nem küldik el a katonaságnak
szánt élést (Lebensmittel).
Március 24-én Simon Franz Göpp császári élelmezési f biztos a
besztercei káptalannak kifizette e vidék által a Mansfeld ezred részére
átadott 1744 kiskorsó (fél liter) bor (Kommisswein) árát.
Augusztus elején Apafi Mihály kíséretével Besztercére érkezett. A
káptalan a magas rangú vendégeknek csupán szerény ajándékkal
kedveskedhetett: a fejedelem 33 Ft érték ezüsttárgyat, a fia ugyancsak
ezüst, de „csupán” 14 Ft 46 dénárt er ezüst kelyhet kapott. Johannes
Schuller besztercei pap alázatos kérésére adókedvezményben részesült, évi
16-ról 12 márkára csökkentette azt.
1690-ben Besztercevidék káptalanja több ízben adott a megszálló
katonaság részére pénzt, bort, búzát, zabot és vágómarhát 1467 Ft és 51
dénár értékben.
Apafi Mihály fejedelem halála után (1690.) Erdély Habsburg uralom
alá került, az osztrák birodalom egyik tartományává vált. Irányítója a
gubernium, els gubernátora Bánffi György lett. Az ország f vezet szerve
azonban a Bécsben székel erdélyi kancellária volt.
A Habsburg uralom megszámlálhatatlanul sok vér- és anyagi
áldozatot követelt a szász nemzett l – és Erdély minden nációjától. A
szászok enyhébb, kivitelezett bánásmódban reménykedtek, de keser en
csalódniuk kellett.
A Leopoldi diploma (1690) biztosította ugyan a vallás szabad
gyakorlását, meger sítette a szászok eddigi kiváltságait, az adóterhek
növekedésének azonban nem szabta meg a fels határát. Úgy t nt, ez csak a
csillagos ég lehet!
A korábbi bajokat újabbak tetézték. Az új adóterhek már-már
elviselhetetlenné váltak. A besztercei káptalan papjaival portio hibernalis-t,
azaz a katonák átteleléséhez szükséges adagot: élést, pénzt fizettette. A téli
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elszállásolási költséghez való élelmiszer hozzájárulást a gyulafehérvári
központi élelmiszerraktárba kellett küldeni, összesen 1260 Ft értékben. Az
élelemadag el teremtéséhez a következ parókiák járultak hozzá:
Beszterce és Nagydemeter
146 Ft
Lekence és Szászszentgyörgy 102 Ft
Beseny és Törpény
80 Ft 30 dénár
Zsolna
73 Ft
Jád
58 Ft 40 dénár értékben.
Hasonlóképpen adóztatták meg a városi és falusi prédikátorokat, a
csépáni, radnai és bilaki parókusokat is. Pár héttel kés bb, be kellett
szedniük a hadsereg téli elszállásolása céljából kivetett adót,
(Winterquartiere), azaz 620 Ft és 73 dénárt. Az összeg begy jtésével
Jakobus Nass szászbudaki papot bízták meg. A beszolgáltatás súlya alatt
sokan feljajdultak, sóhajtoztak (multis cum suspinus!).
1697-ben a török feletti zentai gy zelmes csata emlékére Erdélyszerte hálaadó istentiszteletek tartását rendelték el. A besztercevidéki
szászokat nem vigasztalta a gy zelem. Nehéz, aszályos év volt, a
hombárokból kifogyott a gabona. A káptalan nem tudta kiegyenlíteni a 148
köböl gabonatartozást. Nem volt pénze vásárolni sem. Nehéz, reménytelen
helyzetén a Szász Egyetem segített azzal, hogy átvállalta a tartozás
törlesztését (1698).
A következ év sem kecsegtetett sok jóval, ugyanis 1699. január 31-ig
a besztercei és a régeni káptalannak Berethalomra kellett küldenie 531 Ft és
84 dénárt. Ezen év szén az adóteher második részletét, ugyancsak 531 Ft és
84 dénárt kellett törleszteni.
Az 1700. esztend nek istenigazában csak egy besztercevidéki pap
tudott örülni: a beseny i Andreas Körner, akit Törpényben választottak
pappá. Gróf Bethlen Miklós, a kormány megbízottja, er sítette meg
tisztségében.
Különben egész évben folytatódtak a katonákkal támogatott er szakos
adóbehajtások. A leszegényedett lakosság nem tudott fizetni....
A helyzet pattanásig feszült, amikor szorongatottságában a
gyulafehérvári országgy lés 1702-ben új, az eddigieknél is súlyosabb
adókivetést hagyott jóvá. Az új adó súlyosan érintette a káptalan egész
lakosságát. A szebeni szuperintendenshez küldött panaszlevelében a
besztercei pap írta: „Emberi ész ily nehéz adókról nem hallott. Ha ez
érvényben marad, falvaink tönkre mennek és pusztasággá válnak.
Fájdalmaik és panaszkiáltásaik, ha ezt e földön nem hallgatják meg, az égig
hatolnak”.48
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A lakosság szegény lévén, fizetni nem tudott. A mindennapos
er szakoskodások, kényszervégrehajtások miatt falvak ürültek ki, több
megyére terjed bandák szervez dtek. Forrongott Csík és Háromszék
székely lakossága. Felkelésre készültek a K vár vidéki románok és a
Szamos völgyének vérig kifosztott néptömegei.
Az osztrákgy lölet általánossá vált, csupán egy szikra kellett ahhoz,
hogy fegyveres felkelés robbanjon ki.

A hazáért és a szabadságért
Erdély osztrákok általi elfoglalásával és a török ki zésével az addig
várvédelemre rendelt katonák feleslegessé váltak. Miután több hónapja nem
fizették, üres tarsollyal elbocsátották ket. Más megélhetési forrásuk nem
lévén kisebb-nagyobb kószáló, kóborló, olykor rabló csapatokba (bandákba)
ver dve vagy szervez dve raboltak, fosztogattak. T lük függetlenül,
ugyancsak csapatosan járták a vidéket szökött jobbágyok, román parasztok,
kisnemesek és szerb menekültek. Ez utóbbiak 1690-ben Észak-Szerbiából a
török el l menekülve csatlakoztak az osztrák seregekhez. Az osztrákoknak a
mindegy 38-40.000 f nyi fegyverforgató, családostól hozzávet leg 200.000
„rác” letelepítése sok fejtörést okozott. Az osztrákok a magyar hatóságok
ellen akarták „bevetni” ket. Az elöljárók elrendelték az immár nagyszámú
magyar és erdélyi földön pusztító fegyveres bandák lefegyverzését és
megsemmisítését.
A császár? sem nézte tétlenül a fejleményeket, s megtiltotta, hogy a
jelenben vagy jöv ben bárki is lefegyverezni merészelje ket!!
Kisebb felkelés robbant ki 1697. június végén az észak-magyarországi
Sátoraljaújhely vásárterén. A felkel k nagy része Thököly-párti kuruc volt.
Ezek zsold ellenében Szatmár vidékén rablókat irtottak. Munkájuk
végeztével észak felé vonultak és a már említett vásári tömeget akarták
maguk mellé állítani. A megmozdulást császárh osztrák-német seregek
verték le.
1698-ban a kormány újabb megmozdulástól félve elrendelte, hogy
mindennem , még szúrófegyvert is, vegyenek el paptól, tanítóktól,
prédikátoroktól, deákoktól, mesterlegényt l, paraszttól, katonától, ha ez nem
végvári.49
A légkör az 1701-1702-i országgy lésen még feszültebbé vált, amikor
a császár Erdélyre 750000 Ft-nyi adót vetett ki. A megyék, nemesek és a
szászok képvisel i az adó szétosztása miatt szinte késhegyre mentek. Itt a
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szászok vezére, a Felvidékr l bevándorolt Sachs von Harteneck szebeni
comes fennen követelte a nemesek vagyon szerinti megadóztatását,
ugyanakkor maga ellen uszította az adót nem fizet nemeseket. Az
országgy lés tudtára adták, hogy a szász comes neje Rabutin segédtisztjének
volt a szeret je, és hogy e segédtisztet Harteneck utasítására megölték. A
szász comest, akárcsak segesvári sorstársát, az országgy lés és a szászok
szebeni tanácsa halálra ítélte és kivégezte. A segesvári bírónak azért kellett
halállal lakolnia, mert rábizonyították, hogy pénzt hamisított.
A császár kielégíthetetlen pénzéhségét bizonyítandó, 1703-ban
Magyarországra 4 millió aranyforint hadiadót vetett ki. Ezt az összeget a
legjobb szándék - és jóakarat mellett sem lehetett volna kifizetni, mert az
messze meghaladta az ország fizet képességét. Bármennyire is fenyegették,
verték, kínozták az adófizet népet, az adóbegy jtés rendkívül nagy
nehézségekbe ütközött.
Ebben a népharag kitörése el tti baljós hangulatban egy fiatal magyar
nemes, II. Rákóczi Ferenc hívta fegyverbe a népet, a hazáért és
szabadságért!
II. Rákóczi Ferenc kisgyerek korában elveszette anyját, apját.
Mostohaanyja – anyja helyett anyja – Munkács vára h s véd je, Zrínyi Ilona
volt. Mint gyerek sokat id zött mostohaapja, Thököly Imre táborában.
Protestáns fejedelem mostohaapjától örökölt vagyonát, - a
legnagyobbat széles e hazában – császári udvar szerette volna
megkaparintani. A még gyerek Rákóczit anyjától elszakították és katolikus
börtönbe zárták. Fiatal hercegn felesége segítségével innen megszökött. A
szökésben b nösnek talált szerzetest kivégezték....
Az örömtelen gyermek- és ifjúkor után határozta el Rákóczi, hogy
élére áll annak a f nemesek által is támogatott népi mozgalomnak, melynek
célja az ország aranyszabadságának visszaszerzése, népe boldoggá,
hatalmasabbá és szabaddá tétele volt.
1703. május 6-án a Breznán közzétett „Istennel a hazáért és
szabadságért!” („Cum Deo pro patria et libertate”) cím kiáltványban
fegyverbe hívta a föld elnyomott népét. A fegyvert fogottakat és az otthon
maradt hozzátartozóikat mentesítette a földesúri terhek alól.
Az egyszer parasztok (jobbágyok és szabadok), munkanélkülivé vált
végvári harcosok, szegény- és f nemesek a kurucnak nevezett táborba
gyülekeztek. Sok román férfi állt Rákóczi zászlaja alá. A k várvidékiek
Pintea Grigorral az élen szálltak hadba. Szamos újvárát román várnagy
vezette román hely rség védelmezte. Rákóczi tökéletesen megbízott bennük.
Amikor ott megszállt, román kurucok etették-itatták, védelmezték, s
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rködtek békés álma felett. Ellenfeleiket, a császárh katonákat és
nemeseket nevezték a labancoknak.
Rákóczi több f nemesre támaszkodva reguláris ezredeket akart
szervezni, melyeket nagy négyszög alakulatokban kellett volna harcba
vinni. Voltak id szakok, amikor 60.000 katona várt parancsszavára.
Tisztjei és f tisztjei a parancsoláshoz szokott nemesek közül kerültek
ki: 26 tábornokából 8 gróf, 7 báró és 10 nemes volt – s egyikük sem
jeleskedett a hadtudományban. A legtöbb kuruc katonája 1706-ban volt,
amikor 52.000 lovasa és 31 gyalogezrede ismerte el legfels hadurának.
Magyarország 200 vára közül csak 26 nem került soha kuruc kézre.
A kurucok és a labancok közötti harcok váltakozó szerencsével 1711ig folytak. Ekkor Rákóczi távollétét kihasználva, két f kapitánya: Károlyi
Sándor és Pálfi János április 11-én, a nagymajtényi síkon – miután a kurucok
számára amnesztiát alkudozott ki – a kurucezredekkel letétette a fegyvert. A
császárnak h séget esküdtek, földbe szúrták a sereg 149 zászlaját s végül a
10.000-en felüli tömeg hazaszéledt.50
Besztercét földrajzi fekvésénél fogva elkerülték a szabadságharc f
eseményei. Kisebb jelent ség besztercevidéki eseményben azonban nem
sz kölködtünk.
Tekintsük át Besztercevidék kuruc történetét. Mivel megörökít i a
papok voltak, nem kell csodálkoznunk, hogy létérdekeik szemüvegén át
szemlélték, élték át és örökítették meg a szabadságharc krónikáját.
1702 szén, a Guternium Besztercevidéken megjelent biztosai az iránt
érdekl dtek: milyen rablást, fosztogatást m veltek a kurucok sz kebb
pátriánkban? Már akkor kurucoknak nevezték a bandákba ver dött
fegyveres katonákat és a hozzájuk csatlakozó néptömegeket.
A császári biztosak külön-külön kihallgatták Beszterce, Beseny , Jád
és Törpény papjait, tanítóit és harangozóit. Egyiküknek sem volt tudomása
kurucgarázdálkodásról. A vermesi és a szászszentgyörgyi kihallgatott falusi
méltóságok már be tudtak számolni bandák jelenlétér l.
A császári biztosok azonnali hatállyal riadókészültséget rendeltek el
Besztercén. A város védelmi készültsége siralmas állapotban volt, mert
szinte valamennyi ágyúját Rabutin generális parancsára már korábban
Szebenbe szállították. A védelem csupán kisszámú császári hely rségre
támaszkodhatott volna. A városi tanácsnak kénytelen-kelletlen tudomásul
kellett vennie: jelen állapotában Besztercét küls támadás ellen megvédeni
nem lehet!
1703. augusztus 5-én a faragói Simonfi Mihály azt írta a
Magisztrátusnak, hogy fél a tolvajbandáktól, s ezért feleségét és gyermekét
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Besztercén szeretné biztonságba helyezni. Hasonló ügyben leveleztek a
Magisztrátussal a környékbeli Földvári, Bánffy és Bakó nemes urak.
Augusztus 16-án gróf Bethlen Miklós figyelmezette a helyi vezet ket,
hogy a Máramarosba küldend kémek jól álcázzák magukat és onnan fontos,
megbízható híreket hozzanak!
Augusztus 25-én Rabutin generális utasította a besztercei bírót: az
elfogott és Besztercére bekísért kurucok közül 500 f t azonosítsanak, s a
Rákóczihoz csatlakozni akarókat büntessék meg.
1703. szeptember 6-án a gubernium a Rákóczi szabadságharc leverése
végett a Szászföldre 5000 aranyforint rendkívüli adót vetett ki. Az
adófizetésre szólítást gróf Bethlen Miklós és Sachs von Harteneck szebeni
comes írta alá. Ez utóbbi röviddel ezután politikai merénylet áldozata lett.
Az 5000 aranyforintból Beszterce és Régen káptalanjaira 889 Ft jutott,
ennek nagy részét, 781 Ft-ot a besztercei káptalan által igazgatott falvaknak
kellett törleszteniük. A rovást (ti. adót) 12 napon belül kellett Berethalomra
eljuttatni. A lakosság ily rövid id alatt nem tudta a kért adót el teremteni,
ezért az adóbevasalásnál katonai er t alkalmaztak.
Besztercevidék a túlzottan nagy adó miatt panaszkodott. Szeretett
volna adócsökkentést, kölcsönt vagy halasztást kapni. Az adókönnyítés
végett a pénteki Johannes Schuller papot azzal a megbízatással küldték a
szuperintendenshez, hogy azt megengesztelje és adócsökkentésre bírja. Vitt
is neki ajándékba – jól jegyezzük meg – egy szépen kidolgozott rókab rt.
Lukas Hermann azonban megvesztegetetlen maradt, s a pénteki pap, egy
pénteki napon Szebenb l dolgavégezetlenül távozott. Hermann püspök
Besztercevidékkel szemben szigorú, kemény intézkedéseket foganatosított,
mígnem a kért adót ki nem fizették. Nagydemeteren sokan fizetésképtelenek
voltak. Rajtuk Andreas Kroner helybéli pap úgy segített, hogy a magáéból
fizette ki azok adóját. A nagy nehezen összegy jtött 653 Ft Berethalomba
vitelét Andreas Göbel dipsei, Simon Fenser fehéregyházi papra és az aldorfi
igazgatótanítóra bízták. A várostól több pénz nem lévén, csupán 3 Ft 6 dénár
útiköltségre való pénzt kaptak. A többi, 87 Ft 7 dénárt csak a szüret után
fizették ki.
A besztercevidéki hagyományosan fösvény szászok nem
rokonszenveztek a falvaikba megjelen kurucokkal. El kellett ismernünk, k
sem bántak keszty s kézzel velük. A szabad csapatok módján viselked
kurucok a szász falvakban fosztogattak, dúltak, az ellenállókkal durván
elbántak.
Szeptember 17-én Rabutin a Dés melletti táborból melegen gratulált
Falkenhein báró a besztercei várnagynak helytállásáért és, hogy el zött 200
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kurucot, továbbá merészségéért, hogy szembe akart szállni a Beszterce felé
igyekv 1000 kuruc katonával.51
Egy héttel kés bb, Harteneck szász comes arra kérte a Magisztrátust,
hogy küldjön 80 jól felszerelt darabontot zsolddal, élelemmel, dobbal és
dobossal Gyulafehérvárra.
A Radnai-hágót zselyki és tacsi fegyveresek rizték. Amikor híre
ment, hogy a kurucok feldúlták Tacsot és Zselyket, az röket alig lehetett
visszatartani, hogy haza ne rohanjanak megvédeni családjaikat, falvaikat.
A Borgói- és Telcsi hágót besztercevidéki román határ rök
védelmezték, Beszterce fizette a zsoldjukat s látta el élelemmel ket.
Bécsb l jött a hír, hogy császári parancsra 12 ezrednyi katonaságot
indítottak Erdély ellen.
Egy Gyulafehérvárról 1703. október 31-én címzett levélb l
megtudjuk, hogy a besztercei Magisztrátus 6 szép fekete lovat ajándékozott
Johann E. Secan osztrák hadparancsnoknak.
November végén a tacsiak is írásba foglalták panaszaikat. A
Magisztrátus címére küldött levélb l kiderül, hogy falujuk kurucokkal tele,
akik rabolnak, fosztogatnak s felgyújtással, fenyegetik Tacsot, amiért
vonakodnak Rákóczi oldalára állni!
Ez id tájt vetették papírra azt a panaszt is, hogy egy mittyei romántól
holmi ökröket er nek erejével vettenek el.
Az év utolsó el tti napján a besztercei Magisztrátus sürgette és
követelte, meg is fenyegette az aldorfi, jádi és aszubesztercei bírót, hogy
azonnal szállítsák be a város által kért búzát. Késedelmeskedés vagy
ellenkezés esetére – a város és a kurucok közrem ködésével – falufelégetést
és a felel sök, felnyársalását helyezte kilátásba.
A legmeglep bb mégiscsak az az elképeszt panasz volt, nem
parasztok, hanem falusi ortodox és görög katolikus papok írták, miszerint
1703-ban Törpény, Nagydemeter, Mittye és Zágra falukból a kurucok 5000
lovat raboltak el. Másik összegz panaszlevél szerint Telcsen, Vermesen,
Szászszentgyörgyön, Lekencén, Dipsén, Hordón, Pojenyon, Ciblesfalván,
Zselyken, Kisdemeteren, Királynémetin, Beseny n, Malomárkán,
Szászbudakon, Zsolnán, Petresen, Újfalun és Vündán kuruc csapatok jártak,
fosztogattak, s helyenként gyújtogattak is.
Az 1703. évben megmozdult a Borgó-völgy népe is. A jegyz könyv
tanúsága szerint Borgó falun (nincs pontosítva melyik?) átállt a kurucok
oldalára. A falusiak megtámadtak néhány szász falut és malmot, s ahol
megfordultak, raboltak, fosztogattak és - a gy k jogán – gyújtogattak is,
nehogy a kifosztott lakosságnak eszébe jusson nyomukba eredni. Az els
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jelentés szerint egy Csontos nev tolvaj és felesége vezette ket. Kés bb
kiderült, rosszul tájékoztatták a Magisztrátust.
A következ , 1704. esztend januárjában fordult a történelem kereke,
a kurucok visszahúzódtak Besztercevidékr l. A városi önkormányzat elé
idézték a borgói garázdálkodókat. Ezek megbánva b neiket 8 f nyi
küldöttséget menesztettek Besztercére. Tettüket megbánva el bb nekik,
aztán a falvak lakóinak kellett h séget esküdniük a császárnak. Kötelezték
magukat, hogy a hatóságoknak kiszolgáltatják vezet iket (6 embert), az
okozott kárt megtérítik – amelyet falvakként foglalják jegyz könyvbe. Ha a
kit zött kártérítési határid t túllépnék, az egész falut fogják felel sségre
vonni. Megfogadják, hogy soha többé nem fognak a szász falvakra támadni,
rabolni vagy gyújtogatni. Megígérik, hogy a jöv ben minden tettest átadnak
a Magisztrátusnak. Kuruc támadás esetére 200 f nyi fegyveres férfit fognak
készenlétben tartani. Végül: a Borgói hágó határ reit l elvett fegyvereket és
töltényeket maradéktalanul visszaadják.
A szászok gyakran panaszkodtak az ket háborgató és zaklató
kurucok miatt. Így Georgi Lani petresi papot fejbe- és lábon l tték. Andreas
Schaller aszubesztercei és Johann Schuller pénteki papot megkínozták,
élelmiszerkészleteiket és állataikat elvitték, udvaraikat feldúlták.
Ha végiggondoljuk, nem történt tömeges méret kegyetlenség, csupán
szórványos garázdálkodásról volt szó, hiszen három faluban csupán három
személlyel szemben alkalmaztak er szakot.
1704 nyarán a Pongrácz György és Balogh László vezette kuruc
csapatok Beszterce körül tanyáztak. Amikor gróf Teleki Mihály, K vár
várkapitánya a város alá érkezett, utasítást adott: kezdjék el Beszterce
lövését! Az ostromlott városban igen rossz hangulat uralkodott, mert élelme
és muníciója egyaránt fogytán volt. Az is rontotta a közérzetet, hogy sok
osztrák katona, besztercei magyar és örmény lakos az ellenséggel konspirált.
Egy jún. 6-án kelt levélb l tudjuk, hogy a Magisztrátust a behódolás
gondolata foglalkoztatta. Kapitulálni készült. Néhány hetes ostrom után,
1704. június 27-én a Magisztrátus parancsára a besztercei hely rség letette a
fegyvert gróf Teleki Mihály kurucgenerális csapata el tt. Teleki, a gy , a
város piacterén fogadta a káptalan és az önkormányzat h ségesküjét. Johann
Klein von Straussenberg városbíró Telekivel 15 pontból álló paktumot
kötött. Eszerint az egész szász disztriktus és Radnavölgy II. Rákóczy Ferenc
rendelkezésére áll.
Teleki generális mindössze 6 napot tartózkodott Besztercén. Miután
helyettesévé kapitány Pongrác urat nevezte ki, kisebb sereggel Kolozsvár
ostromára indult. Besztercevidék 1705. kés széig kuruc fennhatóság alatt
maradt.
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Teleki Mihály távozása után a kurucok fegyvert, l szert, élelmiszert
és takarmányt foglaltak le a környékbeli lakosságtól, ami érthet módon nem
növelte a kurucok iránti rokonszenvet.
A kuruc megszállás hónapjaiban gyakran ellátogattak, tartózkodtak és
múlattak Besztercén a kuruc sereg tisztjei.
Pekry Lörinc, a kurucok egyik népszer tábornoka, besztercei
várkapitány minden esetben b kez házigazdának bizonyult.
Hogy az eladósodott város sok tartozását fizetni tudja, nagy összeg
kölcsönöket vett fel világi és egyházi személyekt l. A Radna-völgyi román
falvaktól is kért – és kapott – pénzkölcsönt.
Beszterce eladósodásának további eredményeire még visszatérünk.
Egy Sajóudvarhelyr l, 1705. nov. 23-án az ottani katonai táborból
címzett levélben Dietrich von Klöckesberg két besztercei szenátorral akart
egy korábbi megállapodás betartásáról tárgyalni. Követelte, hogy a
Besztercén tartózkodó kurucokat azonnal fogják el és csukják le. Ha a város
feledné esküvel meger sített fogadalmát, vagy ellenezné a kurucok
letartóztatását, Isten megbocsátja majd neki, ha a rendelkezésére álló
ágyukkal és mozsarakkal felgyújtja és lerombolja azt.
1705 tavaszán újabb adóterheket vetettek ki a Szászföld papjaira:
összesen 1000 Ft-ot, 2000 köböl búzát, 3000 köböl zabot, 400 ökröt, 2400
szekér szénát és 500 hordó bort. Leosztás után a besztercei káptalan falvait
274 köböl búzával, két köböl zabbal, 105 szekér szénával és 42
vágómarhával terhelték meg. Mindezt a legrövidebb id alatt kellett
eljuttatni Orbán Elek generális erzsébetvárosi (Szeben mellett) táborába.
A besztercei káptalan elhatározta, hogy kérni fogja az adóterhek
csökkentését. A szépen megfogalmazott folyamodványt (petíció) az
aszubesztercei és tacsi papnak kellett Marosvásárhelyre vinnie és ott átadni
az illetékeseknek.
Még haza sem ért a kéttagú küldöttség, az adófizetési utasítás oly
mértékben módosult, hogy a terményadót csak pénzben kérték. A
Szászföldet 15.000 forint fizetésre kötelezték. Az Erdély-szerte
elégedetlenked tömeg nyomására és a papság er teljes követelésére fels
helyen a pénzbeni adó összegét 5000 forintra csökkentették. A fenti
összegb l Besztercére 938 forintot róttak ki, a régeni káptalan falvait 362
forinttal terhelték meg.
1705. július 4-én a gyulafehérvári országgy lés II. Rákóczi Ferencet
Erdély fejedelmévé választotta. Politikai hatalma és tekintélye ezzel
jelentékenyen növekedett. A gyulafehérvári országgy lésen Besztercevidék
is küldöttséggel képviseltette magát. E küldöttséget Johann Klein von
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Straussenburg, Samuel Bedeus és Todt szenátor, a káptalanét Andreas
Körner törpényi, és Georg Lani petresi pap (utóbbi tizedszed ) alkotta.
Október 26-án, Rákóczi Kolozsvárra érkezésének hírére, Besztercér l
is menesztettek küldöttséget. Kolozsváron a bíró szívélyesen és személyesen
fogadta ket. Barátságos, jó hangulatban telt az id , ám hiába várakoztak: a
fejedelem nem érkezett meg. A látogatás azért maradt el, mert a
fejedelemnek jelentették, hogy Kolozsvár felé császári seregek közelednek.
A Besztercét képvisel k dolguk végezetlenül tértek haza.
Besztercevidék vezet sége úgy gondolta, szerfölött hasznos lesz, ha a
magyar fejedelmet Besztercére hívja ünnepélyes látogatásra. Küldöttséget is
menesztettek az Egerben tartózkodó fejedelemhez. A kétszemélyes
küldöttség tagja Barcsai Mihály, a besztercei hadak kapitánya és Johann
Klein von Straussenburg volt.
1705 szén, a naptárak november 11-ét írtak, - a védekezésre kell en
fel nem készült kuruc hadak Zsibónál csatát vesztettek. Rákóczi kelet felé
menekül hadai a Nagy-Szamos menti Bethlenig jutottak. Itt pár napos
pihen t tartottak. Ez id alatt Rákóczi fejedelem hivatalos, baráti látogatásra
Vicébe érkezett. Ott tartózkodása emlékére 1993-ban a vicei római katolikus
templom el tt, évszázados öreg fák árnyékában szép kivitelezés bronzból
készült életh mellszobrot állítottak.
November közepén, a zsibói csata után, Ditrich von Klöckesberg és
Löwenberg
császárh
generálisok
vezetésével
nagyobb
sereg
Besztercevidék, jelesen Beszterce elfoglalására indult. Beszterce rozzant,
szétl tt falai között csupán 5 századnyi kuruc katonaság tartózkodott.
Hírszerz k jelentették a túlbecsült létszámú császári sereg közeledtét. A
véd k ellenállás nélkül feladták, elhagyták állásaikat és Máramaros felé
húzódtak. A visszavonulásnak a besztercei bíró örült a legjobban, mert a
kurucokkal szembeni er szakos magatartása miatt II. Rákóczi Ferenc egyik
ezredese, Koós Mihály megfenyegette, hogy karóba húzatja.52
1705 novemberében, a zsibói csatavesztés után a császárh sereg
elfoglalta Kolozsvárt. Ez id tájt Besztercén a kurucok oldalán egy 500
nyi, Bonafi vezette francia sereg tartózkodott.53
November 25-én megérkezett a császári Salmian ezred és harc nélkül
foglalta el Besztercét. Az ezred katonáit Besztercén beszállásolták. A
Hannover lovasezred húszárait a környez falvakban pihentették. 600 f nyi
lovasságot rövid ideig Törpényben és Nagydemeteren szállásolták el.
Kétszázadnyi lovasság beszállásolásának Aszubeszterce és Jád lakossága
„örülhetett”. Miután itt minden ehet t-ihatót elfogyasztottak, az élelem
nélkül maradt falvakból elmentek. A Karácsonyt és az Újévet a lakosság
bánatára az egész ezred Kentelkén, Kajlán és Kerlésen töltötte.
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1705. nov. 26-án Herberville, a császári hadak parancsnoka teljes név
szerint védelmébe vette Besztercét és vidékét, felsorolva a Radna - és
Naszód vidéki román falvakat is. Nagylelk sége jeléül mentesítette ket
mindennem büntetés és tartózás alól – azzal a magától értet
feltétellel,
ha megmaradnak a császár h ségén. És meg is maradtak, de milyen árat
fizettek érte? A labancok oly otthonosan mozogtak Besztercevidékén, hogy
kérés és engedély nélkül elvették a lakosság munkaeszközeit, bútorait,
gabonáját, ruházati cikkeit, s ha ilyet találtak – pénzét is.
Klein, a besztercei bíró felháborodottan írta: „egyszer már véget kell
vetni a Klöckesberg-katonák rablásainak és fosztogatásainak” 54
1706. január 15-én Gheorg Eicler Szebenb l, azt tanácsolta, a
besztercei Magisztrátusnak: teljesen a császár felé fordítsák arcukat.
Pekry Lörinc, mintha tudomást szerzett volna a szebeni levél
tartalmáról,
nyomatékosan
figyelmeztette
Besztercét
esedékes
járandóságának törlesztésére. Ha azonban hagyja magát Rabutin által
becsapni és bolondítani – a város biztos vesztébe rohan.
Löwenburg generális is állást foglalt. Utasította embereit, hogy
azonnal gy jtsék be Beszterce és a disztriktus összes fegyvereit. A
parancsnak elég tétetett, csupán Radna kért levélben haladékot, mert házai
nagy területen vannak szétszórva. Kérték, hogy néhány fegyvert
visszatarthassanak védekezés céljából. Tartaniuk kellett holmi támadásoktól,
veszélyes emberekt l és vadállatoktól.
Február 19-i kárörvend tudósítás szerint a begy jtést végz császári
lovasok Makódon csúnyán porul jártak. A történtekért Beszterce nem
okolható és felel sségre sem vonható. Pontosan egy héttel kés bb a
besztercei kádárokról (bodnárok) jelentették, hogy többé nem hajlandók a
császáriak számára hordókkal megrakott szekereket küldeni, ha el re ki nem
fizetik azokat.
Az 1706. esztend tavaszán sem volt minek örülni Törpényen és
Nagyedemeteren. A helybeliek felháborodásával mit sem tör dve, 400 f nyi
katonaság vonult be e falvakba. Tisztjeik a falusiak házaikba osztották be
ket, s mindaddig maradtak, amíg egy kis enni-innivalót maguknak szerezni
tudtak.
Nem katonai vonatkozású eseményr l is beszámolunk.
Ugyanebben az évben járt le Johann Frank, a káptalan dékánjának a
megbízatása. A zsúfolásig telt templomban tartott ünnepi prédikációjában
bátorította a hív ket, hogy ne féljenek azoktól, akik az életükre törnek s a
bibliai Lukács evangéliumából idézett: „Mondom pedig néktek, én
barátaimnak: ne féljetek azoktól, akik a testet ölik meg, s azután többet nem
árthatnak”.55
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Utóda e tisztségben, Johannes Klein, szintén a háború okozta
nehézségekr l, e nehézségek keresztényi alázattal való elviselésér l és a
túlélés fontosságáról beszélt népes hallgatósága el tt.
A nyár elején az osztrák hazának másutt volt szüksége a Salmian
ezredre. Ennek távozásával Besztercevidéken mintegy 300 f nyi katona: 200
„újvári” és 100 gyalogos katona maradt. k is tudták, nem lesz itt sokáig
maradásuk. Attól tartottak, hogy távozásuk után újból kuruc kézre
kerülhetne, és császárellenes er dítménnyé válhatna e város.
Július 23-án Murano kapitány parancsára megkezdték a városfalak
lerombolását. Összeszedték a bástyákban rzött összes fegyvert. Másnap
leveg be röpítették a véd fal déli felét. A város védekezésre képtelenné vált.
A császárh – labanc – seregek ezután Magyarország belseje felé távoztak.
Rabutin f generálishoz kellett csatlakozniuk. Rabutinnak azonban nem
kedvezett a hadiszerencse; noha csatát nem veszített, 50.000 f nyi seregét
Magyarország belsejébe irányították.
Ezzel szemben új er re kaptak Erdélyben a kurucok, akik az er dített
szász városok, Medgyes és Segesvár elfoglalására indultak.
Beszterce újrahódoltatására Jósika Dániel kapitányt küldték 12
zászlóaljjal s egy kis tatár segélycsapattal. Fegyveres harcra nem került sor,
a magát megvédeni képtelen város megadta magát.
1706. szeptember 11-én Pekry Lörinc, Rákóczi f generálisa
személyesen utazott Besztercére, hogy behajtsa a tavalyi 5800 forint érték
szénatartozást. Szorult helyzetében a káptalan minden pénzét összeszedte, s
elküldte azt Marosvásárhelyre, Rhédei Pál erdélyi adóf begy jt nek. A
pénzt a fehéregyházi Jakobus Wasswatter és Simon Feuser adta át a
címzettnek.
November 18-án a kurucok Medgyes és Segesvár ostromával egy
id ben, bontani kezdték városunk még megmaradt falait, bástyáit. A kapuk
védelmét szolgáló három bástyát leterítették. A céhek kérésére a rombolást
abbahagyták: a szászok bástyánként 20 forintért megváltották ket!
A magyarokról általában lesújtó véleményt mondó szászok felsorolták
az 1706-1707. esztend telén ket ért sérelmeket, bántalmakat. Vegyük sorra
ket! A nagydemeteri pap állítása szerint a kurucok a temet t és a parókiát
dúlták, s elvették a szegények segélyezésére szánt 44 forintnyi perselypénzt
is. A nagydemeteri paphoz hasonló panaszt jelentett a törpényi lutheránus
lelkipásztor is, azt azonban még hozzáf zte, hogy a faluházát és a kistornyot
40 forint ellenében megkímélték. A többi 26 faluból panasz nem érkezett.
A szász papok zaklatása Újév utánig elhúzódott, amikor is az 1707.
esztend elején törlesztették a Szászföldre kivetett 700 köböl búza – és 1000
köböl zabadó; besztercei káptalan helységeire es 535 köböl búzát és 175
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köböl zabadót. Mindezt saját szekereiken kellett Marosvásárhelyre
fuvarozniuk. A szállítmányt a pénteki Johannes Schuller és a tacsi Martinus
Nyphaeus tiszteletes urak kisérték. Ezért a káptalan pénztárából 2 ezüst – és
3 rézforint útiköltséget kaptak.
A gabonarakomány kísér i Vásárhelyen elképedve tapasztalták, hogy
az átvev k hamis mérleget használnak. Szerintük a beszterceiek 34 köböllel
kevesebb zabot és 10 köböl búzával kevesebbet adtak át. Emiatt el bb
veszekedés, azután egyezkedés kezd dött, végül a dolog elsimult. Közös
megállapodás született, amely szerint Besztercének további 18 forint
adóhátralékot kellett törlesztenie.
1707. április 5-én, a Marosvásárhelyen ülésez országgy lés II.
Rákóczi Ferencet beiktatta a fejedelmi tisztségbe. A szászok megért en
tudomásul vették e történelmi jelent ség eseményt, de azt már nem, hogy a
kuruc sereg nyári ellátási gondjainak enyhítése végett Erdélyre, és ezen belül
a Szászföldre is nehéz adókat vetettek ki.
1706 nyarán a császári csapatok Bonchidán gyülekeztek. Egy június
27-i dátumú levélb l világosan láthatjuk, milyen is volt a közhangulat
Besztercén és a környez falvakban. A Magisztrátus attól félt, hogy a
kisszámú császári hely rség képtelen lesz megvédeni a várost. A levélíró
Samuel Bedeus besztercei szenátor szerint „a város a félelem és a remény
között tengeti életét. A rebellisek (kurucok) naponta járják a vidéket. Széki
László a város melletti ménesb l lovakat hajtott el. A kurucok el akarják
foglalni a Borgói hágót”.
Amikor Rabutint seregest l Kassa alá rendelték, hozzá csatlakozott a
besztercei hely rség minden katonája s vette-vitte a lakosság minden
fegyverét.
Kaplyonból, az ottani haditáborból Teleki Mihály a bírónak címezte
levelét, melyben értesítette szövetségesét, hogy Pekry L rinc 15.000 kuruc
élén útban van Beszterce felé. Kérte, hogy mihelyt megérkeznek, lássák el
ket szállással, élelemmel, takarmánnyal.
A Magisztrátus el bb puhatolózott: két szenátort menesztett Pekry
Lörinc szamosfalvi táborába – ajándékokkal – hogy kegyeibe fogadja, s
megkímélje Besztercét a katonai – meg – és beszállásolástól. A szenátorok
jelentéséb l tudjuk, hogy Pekry Lörinc nagyon szívélyesen, kegyesen
fogadta ket. Védelmet ígért a városnak, a feleségét pedig Besztercére
küldte, a szenátorok gondjára bízta – s kérte: szép fogadtatásban részesítsék
a nejét.
Szeptember 11-én Pekry Lörinc és kísérete bevonult Besztercére.
Érdekes eseményr l számolt be egy besztercei keresked . Állítása
szerint szeptember 22-én Moldvában találkozott egy török agával és
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kíséretével, aki útban volt II. Rákóczi Ferenchez és a svéd királyhoz. Egy
hónappal kés bb Nagydemeter határában is látták ket. Valószín leg a
poltavai vesztett csata után a török fogságából menekült s álruhát öltött. XII.
Károly svéd király és kisszámú kísérete igyekezett haza.
Három nappal kés bb, szeptember 25-én a besztercei komisszár
(katonai feladatot is ellátó rend rbiztos) Zágrábból küldött levelében
sürgette a besztercei bírót: küldjön delegátusokat, hogy Nagyrebrán, Radnán
és más román falvakban begy jtsék a hozzájárulásokat (pénz, vágóállatok)
és az élelmiszert, mert a katonaság élelmezése nem t r halasztást.
A szászföldi adórovás 9500 rhénus forint, 1400 köböl búza, 250 köböl
zab, és 150 vágómarha volt. Barcsai Ábrahám, a fejedelem kincstárnoka a
szuperintendenshez küldött levelében nyomatékosan kérte, hogy az adót
sürg sen ossza le! Nemfizetés esetére er szakos végrehajtással
fenyeget zött. A levél végén azt is megírta, hogy a fenti összeg felét
terményben is lehet majd törleszteni, tehát ökrök, tehenek, juhok, méz,
viasz, vászon és vaj formájában.56
A gazdasági – és pénzügyi cs d szélén álló Szászföld papjai zsinatot
hívtak egybe. Egyes szász székek, falvak vagy városok az Erdély-szerte dúló
háború miatt nem küldhették el a képvisel ket, ezért az egyházi zsinat
csonkára sikeredett. E csonka zsinaton Besztercevidéket a törpényi Andreas
Körner, a lekencei Johann Lutsch és szászszentgyörgyi Cseff pap képviselte.
A csonka zsinat 1707. május 9-i feliratában kérte a fejedelmet, hogy
csökkentse a szászok elviselhetetlen adóterheit. A fejedelem megértette
kérésük lényegét és hozzájárult a Szászföld adóterheinek csökkentéséhez: a
pénzadó összegét 4500 aranyban állapította meg, a zabkot eltörölte.
A Berethalomra, a püspöknek járó 300 forint elvitelével és átadásával
Lutsch és Cseff papokat bízták meg. Medgyesre másik küldöttséget kellett
meneszteni, hogy ott a katonaság ellátására átadják a 9 vágómarhát és 60
köböl gabonát. E feladattal a dipsei Andreas Göbel és a királynémeti
Valentinus Leps papot bízták meg. Visszatérve jelentették, hogy
megbízatásuknak maradéktalanul és becsületesen eleget tettek. Velük együtt
szerencsésen visszatért a kíséretükben lev két szolga is.
Begy jtötték és Medgyesre el is küldték Rákóczi fejedelem táborába a
226 forint 40 dénár tartozást is. A küldöttség vezetésével Samuel Konrad
városi jegyz t hatalmazták meg.
Augusztus 16-i, a besztercei káptalannak címzett felszólításban a
kuruc sereg élelmezésére 124 köböl búzát és nagyobb számú vágómarhát
kellett átadniuk. Szeptember 11-én a szász papságra kivetett 600 forint
adóból Besztercevidéknek 126 forintot kellett törlesztenie.
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Az 1707. év szén szárnyra kelt a hír, hogy a császári, Rabutin
generális vezette seregek Beszterce felé közelednek. Amikor err l meg is
bizonyosodtak, a kurucok visszavonultak. Távozásukkor, hogy ne kerüljön
az ellenség kezébe, szarvasmarhákat, szekereket, lovakat vittek magukkal. A
visszavonuló sereg túszként magával hurcolta Johann Arels bírót, Michael
Konrád jegyz t és két városi polgárt is.
Az Erdélybe visszatér Rabutin osztrák generális seregeinek
érkezésekor (1707. szept.) Besztercén és vidékén 5 gyalogsági ezred,
lovasság és tüzérségi lövegek vetették meg lábukat.
A november 13. és 1708. január elseje közötti id szakban összesített,
de nem ellen rzött adatok szerint, Földra, Ilva, Les, Kis- és Nagyrebra,
Oláhszentgyörgy és Várorja lakói 787 veder búzát, 2068 veder zabot, 272
mázsa húst és 216 szekér szénát szolgáltattak be a labancoknak.
1707. november 19-én Szebenb l írták s a beszterceiek szemére
vetették, hogy noha ezek h ségesküt tettek a császárnak, ezzel egyid ben
(egyesek) a kurucokkal is együttm ködtek. A császár rosszallását fejezte ki e
kétszín politika miatt. Besztercét és a vidék bíróit feleskették a császár
ségére – erre az erdélyi kormányzat vezet i: Bánffy, Haller István,
Konrad von Heidendorf, stb. is utasították ket. Meg kellett bánniuk a
kurucok miatt elkövetett vétkeiket, s megesküdni: soha a császár
ellenségeivel paktálni nem fognak és felségárulók sem lesznek.
Fischer, a szász író megjegyezte: „Meggy dése, hogy a császár
milíciái er sebben prédáltak és jobban zsákmányoltak, mint a Rákóczipártiak”. 57
1708 májusában Andreas Körner törpényi pap arról számolt be, hogy
miközben a súlyos beteg tábori lelkészt a besztercei korházba vitték, egy
katona véletlenül felgyújtotta az alezredes szálláshelyét. Ezen kívül további
három ház égett le. A szerencsétlenül jártak a helybéli pap segítségét kérték.
Csak nagy nehézségek árán szállásolhatta el ket, hogy legalább fedél
legyen a fejük fölött.
Ugyan írta, hogy a kurucok Nagybánya felé vonultukban magukkal
vitték a pap fekete lovát. Ekkor Besztercér l 3000 f nyi kuruc sereg
menekült el. Amiért befogadta
ket, a labancok 20.000 tallér
pénzbüntetéssel sújtották a szerintük h tlen és szószeg várost.
1708. július 5-én a szászbudaki katonai táborból írta von Grawen
osztrák tábornok, hogy június 15-én Gaurényben két bujdosó kurucot fogtak
el, akik haza akartak jutni. Már korábban megszöktek a Várorja melletti
kuruc táborból.
Augusztus 21-i híradás szerint a Torda melletti Nagycsányon a
császáriak megfutamítottak egy 2000-es létszámú kuruc lovas sereget. Az
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ellenállást tanúsító Szászsebest a kurucok földig rombolták. A
megfélemlített medgyesiek az utolsó emberig ellen akartak állni.
1708 szén – ez már nem rémhír – seregei élén Besztercére érkezett
Grawen császári tábornok. Seregét két lovassági, a Transfeldian és a
Montecuccoli ezred alkotta. Sokat szenvedett az újabb beszállásolástól
Szászbudak, Törpény és Nagydemeter, ahol a parókiát és az iskolát is
megrakták katonákkal. Ezek mellé hamarosan újabb, ezúttal két gyalogsági
század – a Neuenberg és a Piemont ezred katonái érkeztek Besztercére.
Városparancsnok a lutheránus vallású Vobster ezredes, helyettese, pedig egy
Grobner nev tiszt lett.
1709. els tíz hónapjában egyetlen katonai vonatkozású esemény volt,
nevezetesen az, hogy Eck ezredes, a Montecuccoli ezred parancsnoka és
helyettese, gróf Czermini alezredes Besztercére érkezett. Katonáik tartós
beszállásolása rendkívül nagy megterhelést jelentett az egyszer lakosság
számára.
Novemberben Nagydemetert sújtotta a szerencsétlenség: egy egész
regiment (1300 f ) katonát szállásoltak be! E hadm vészeti tevékenység
irányítója gróf Lauthien ezredes volt. Az egész falut, még a papi lakot is
megrakták katonákkal. Az istállóba katonalovakat kötöttek, annyit, hogy a
helybéli pap állatai kinnrekedtek. Katonaság szállta meg Törpényt és
Királynémetit is.
A helyzet könnyítésére a besztercevidéki káptalan az
ezredparancsnoknak egy 28 vedres (280 líra), helyettesének, pedig egy 10
vedres hordó bort ajándékozott. A legfinomabb bor vedrét 90 dénárért
vásárolták a szászszentgyörgyi paptól. A papok testvéri közössége kevesellte
az ajándékot, mondván: „Nagy embernek kis ajándék ez!” Az ajándék
nagyságát és értékét nagy adag zabbal toldották meg.
1710-ben a besztercevidéki parókiák és iskolák továbbra is
laktanyákat helyettesítettek. A szászok kérték szuperintendensük
közbelépését. Intézkedett is, a helyzet azonban továbbra is változatlan
maradt.
A
szászok
kétségbeesésükben
1710
szén
Mattkowski
hadparancsnokhoz menesztettek küldöttséget, t le jogorvoslatot kérve. A
besztercei káptalan által útjára bocsátott küldöttség nem ment üres kézzel.
Ígéretet éppen eleget kaptak, azzal tértek haza a tarsolyukban.
Ugyanakkor a Szamosújvár melletti katonai táborból Andreas Zigler
arról tudatta Besztercét, hogy a labanc sereg két ágra szakadva két irányból
vette üldöz be a kurucokat. Von Grawen Szászbudakot elhagyva seregével
Dés felé vonul, a másik Apahidán át Torda felé marsol.
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1708. április 27-én a kurucok által püspökké avanzsált irca nev pap
a gyulafehérvári román érseki templom számos kegytárgyát elvitte. Werner
bíró és a besztercei Magisztrátus segítségét kérték, hogy a lopott holmikat
megtalálják, és korábbi helyére visszajuttassák,
A nyár folyamán a besztercevidéki kuruc seregek egyre inkább
ösztönösen, fels irányítás nélkül kezdtek tevékenykedni. Kisebb alakulatok
szétszéledtek, mások a túler ben lev labancok el l az ered kbe húzódtak.
Utóbbiak csak a sötétben, az éj leple alatt folytatták tevékenységüket.
Ugyancsak az sz folyamán a besztercei önkormányzat hosszú
levélben panaszolta el Besztercevidéket ért rablást, pusztítást, rombolást. A
panaszlevelet a császári hadparancsnokságnak címezték. Sürg s segítséget,
két ezred katonát kértek a Besztercevidék védelmére és az elpusztított
véd falak újjáépítéséhez. Hogy szavuknak nagyobb nyomatéka legyen azt is
hozzátették, hogy most, amikor a kurucok Máramaros felé vonultak, 142
lovat, 164 szarvasmarhát és sok juhot hajtottak el.
1708. november 13-án a magisztrátus Medgyesre küldött delegációja
az ott tartózkodó lutheránus f intendensnek jelentette, ezúttal a labancokra
panaszkodva, hogy a beszolgáltatáskor lemázsálják (lemérik) a húst; az állat
rét, nyelvét stb. visszaadják a küld nek. A katonák beszállásolása soha
véget nem ér. A lovasság túlon-túl sok lóval van jelen, nem gy zik etetni
zabbal, szénával, f vel. A beszállásolt katonák elviszik a gazda lisztjét,
árpáját, zabját, szalonnáját, ecetét. Mattkowszky komisszár lovai nagyon sok
szénát prédálnak. A komisszáriátus három hónapra el re kéri a katonaság
számára megállapított járandóságot. Ha csupán egy napot is késnek, a
terményt nem fogadják el, helyette pénzt követelnek.
A kenyérsüt pékek munkával agyonterheltek. Nincs t zrevaló fa. A
gabona meg rlését, a liszt átvételét, de még a dagasztást is és a sütést is
beszterceiekkel végeztették el. A hadsereg a város tudta és beleegyezése
nélkül új halastavat létesített, azt a mi halastavaink vizével töltötték fel. A
város halastavai kiszáradtak, a halállomány kipusztulása tetemes kárt
okozott.
A katonák és családtagjaik szekerest l hajtanak be a falusiak
gyümölcsöseibe, zöldségeseibe s visznek, mit kedvük tartja.
A gróf Géczi Sándor vezénylete alatt álló szerb és valah csapatok
egész Szolnok megyéig kalandoztak szekereikkel. Magyarláposig is
elmerészkednek, s ahelyett, hogy az ellenséget üldöznék, a polgári
lakosságtól elhajtott állatcsordákkal térnek vissza s ezeket a szász
mészárosokkal vágatják le.
A katonaság a saját céljára elorozza a mesteremberek szerszámait,
nyersanyagát, s mint sajátját adja el a falusiaknak. Valahányszor a katonaság
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elhagyja Besztercét, a gyalogosok a beszterceiek lovain huszárként
távoznak. A kimerült állatok oly gyengén, sántán térnek vissza, ha
egyáltalán visszajönnek, hogy többé igénybe sem vehet k.
A gyakori vadászatokra a tisztek kihajtják a falvak lakóit. A
vadászokat és kutyáikat a falusi lakosságnak ingyen kell etetnie, itatnia.
Minden aljamunkát a falusiakkal végeztetnek el, még a bakancs és
csizmaszár beszerzését és a lábbeli kivikszolását (bekenését, fényesítését) is.
Sehol az országban nincs annyi beszállásolt katona, mint Besztercén,
mégis csupán mi kell biztosítsuk számukra a teljes hússzükségletet.
A katonalovak lelegelik legel ink füvét, a beszállított szénát útonútfélen elszórják. A keresked k által a piacra vitt, eladásra szánt portékát
(árut) a katonák megdézsmálják. A város lakóit gyakran meghurcolják,
lecsukják, s csak akkor engedik ki, ha az rmesternek fejenként 1-1 tallért
fizetnek.58
A II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharc 1711-ben gyászos véget
ért. Április 29-én a szatmári béke véget vetett a kurucok és a labancok
immár nyolcadik éve tartó harcának. I. József császár diadalünnepet ült, a
szabadságért harcoló fejedelemnek és h séges követ inek el kellett
bujdosnia.
A szászok egyetemes közössége még ebben az évben megfogalmazta
sérelmeit és a császár fenségéhez címzett folyamodványban alázatosan
kérte, hogy a Szászföldön tiltsa meg a magyarok vagy más nációk
letelepedését és azt, hogy ott házakat és birtokokat vásároljanak.
Kifogásolta, hogy a török uralom idején a Szászföldre idegen ajkú
népességek: görögök, örmények, szerbek stb. telepedtek le, akik nem vetik
alá magukat a Magisztrátusnak s idegenek adófizet i.
A magyarokat azzal vádolta, hogy a közterheket nem méltányosan
vetették ki, s ez által a szász nációt megnyomorították, 2 millió forint
adósság alatt nyög! Alázatosan kérte az adósság teljes eltörlését. A
magyarokat hibáztatta amiatt is, hogy könyörtelenül és embertelenül magas,
évi 10%-os kamattal adtak Besztercének pénzkölcsönöket. A szász nemzet
már a rebellió el tt is nehéz, kétmilliós adósság súly alatt görnyedt. Kérik a
kamatláb 5-6%-ra csökkentését.
Végül: a nem szász keresked ket, mesterembereket tiltsák ki a
Királyföldnek is nevezett Szászföldr l.
A fentiekhez csupán azt f znénk hozzá, hogy ennél jobban mi sem
jellemezhetnénk az ellenséges csapatok garázdálkodását.
Helyettünk maguk a szászok fogalmazták meg, milyen jutalmat vártak
császárh magatartásukért.
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Császárh berkekben, régi szokás szerint, meghallgatták a szászok
vélt vagy valós panaszáradatát, segítségre, bajaik orvoslására azonban nem
került sor a kés bbiekben sem.
A bukott szabadságharc túlél i elgondolkodhattak azon, miért maradt
el a jobbágy és f úr által egyaránt óhajtott szabadság kivívása.
A szabadságharc bukásának több oka is volt. Amíg az osztrák császári
sereg katonáit 12 éven át oktatták, gyakoroltatták a hadm vészet
tudományára, Rákóczinak nem állt rendelkezésére hivatásos magyar sereg.
A császári csapatokat képzett, csataterek tapasztalataival büszkélked tisztek
vezényelték. A kurucok jobbágy, szabadparaszt és kisnemes származású
katonáit olyan jó szándékú f nemesek vezették, akik mit sem értettek a
hadtudományhoz. Fegyverzetük szintén elmaradt a császárh alakulatoké
mögött.
A kuruc hadvezetésnek nem volt jól átgondolt, kidolgozott
stratégiaterve. Csupán katonáik lelkesedésére számíthattak. Igaz, ennek
ellenére jó néhány sikeres kimenetel harci akciót is sikerült végrehajtaniuk.
A kuruc seregnek nem volt egységes irányítása. Maga a fejedelem sem
dicsekedhetett alapos hadtudományi, vagy hadászati ismeretekkel.
Bár a nép, az Istenadta nép h ségesen hadakozott, a 8 évig elhúzódó,
rablással, fosztogatással terhes id szak beláthatatlan küzdelmébe belefáradt
és egyre jobban kereste a békés befejezést.
A szászok nemzetük érdekében roppant emberi- és anyagi áldozatokat
hoztak. A közel 200 évig elhúzódó császár- és törökellenes harcok Erdélyt
hadszíntérré változtatták. A gazdasági fejl dést évtizedekkel visszavetette. A
Szászföld lakossága félmillióról 100.000 f re csökkent. Számos faluban
örökre elnémult a szász szó...
A szatmári békekötés hírére a szász szuperintendens utasítására
Erdély-szerte hálaadó istentiszteleteket tartottak (Te Deumot).
A szatmári béke után fellélegzett az ország. Megszüntették az
er szakos katonai beszállásolásokat, radikálisan csökkentették az adókat.
Megkezd dött a háború okozta sebek begyógyítása, a romok
eltakarítása, a falvak és városok újjáépítése.
Utolsóként csupán a királynémeti parókia szenvedett kárt. Karácsony
éjszakáján egy rosszindulatú, valószín leg piromániás katona felgyújtotta
azt.
Egy kis papi krónika
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A háború sújtotta Besztercevidéken a papok buzdították a híveiket
kitartásra és keresztényi alázatra. Ébren rködtek a rájuk bízott eklézsiák és
parókiák fölött. Papcserék, elhalálozások háború idején is el fordultak.
Vegyünk sorra néhányat az egyházközösségek eseményeib l.
1707 nyarán Johannn Frank lelkész, aki 17 éven át szolgálta Istent,
visszaadta lelkét Teremt jének. A gyászszertartást a beseny i Johannes
Klein pap tartotta. A város új papja Andreas Kroner lett. Ezt megel en
Nagydemeteren 16 éven át h séggel és legjobb tudása szerint szolgálta
egyházát. Bandériumok kíséretében hozták Besztercére. A nagytemplom
harangzúgása jelezte érkezését. A nagy eseményt látni kitódult a város
apraja-nagyja. Az egyházi szertartás után a lelkész részére gy jtést
rendeztek, majd a papi lakon a káptalan, a város és a közeli falvak papjai
részére kés éjszakába nyúló asztalozást-mulatozást tartottak.
A következ év márciusában Andreas Göbel gimnáziumi tanárt
(kollaborátort) Beszterce papjává választották. Lekence prédikátorává a
korábban Nagydemeteren lelkészked
Georgius Textoris Webert
választották. A tavasz folyamán Besztercén újból felütötte a fejét a fekete
halál, azaz a pestis. 1708-ban a régeni vagy a dési keresked k hurcolták be.
Sok áldozatot szedett. A dipsei pap családjában pestisben halt meg a feleség
és három gyerek. Gimnáziumi tanuló fia temetési költségeit, együttérzése
jeléül, a püspök fizette.
Májusban Radnán megjelent egy kálvinista, a lutheránusok által
álprófétának bélyegzett pap, aki Evangélium nélkül tartott istentiszteletet,
Karácsonykor pedig Úrvacsorát osztott. Tettéért a káptalan papi tanácsa elé
idézték, megdorgálták és megtiltották, hogy Besztercevidéken prédikáljon.
Június végére Beszterce prédikátorává választották Johann Klein fiát,
Johann Gireschert. A jobblétre szenderült Andreas Göbel lelkész helyét egy
fiatal egyetemet végzett pap, Michael Schuller foglalta el.
A nyár folyamán Johann Klein besztercei lelkész és a nagyon gazdag
Kroner Márta kelt egybe. Az esküv n a püspök szerény ajándékkal lepte
meg a fiatal párt.
1708-1709-ben sok pap esett a pestis áldozatául. Ezen nem is szabad
csodálkozni, hiszen a papokra hárult a feladat, hogy a hozzátartozókat lelki
vigaszban részesítsék és a holtakat utolsó útjukra elkísérjék.
Ugyancsak a nyár folyamán Andreas Körnert választották a káptalan
dékánjává. lett a káptalan jegyz je is.
Utóda a nagydemeteri Johann Decani lett, aki – el ször a káptalan
történetében (nevezték dékánátusnak is), a gy léseken kötelez vé tette a
jegyz könyv vezetését, a jelenlev k név- és méltóságszerinti felsorolásával,
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továbbá a helységnevek feltüntetését, hogy tudják ki, kit (vagy kiket)
képvisel.
A besztercei káptalant – lényegében kollektív vezet szervet – 24
paptestvér alkotta. Esetünkben a papok testvéreknek szólították egymást.
Tekintsük át a káptalan1709. évi hivatalos névsorát:
1. Andreas Körner dékán, Törpény
2. Johann Klein prodékán, Beseny
3. Andreas Kroner senior, Beszterce
4. Johann Lew, Zsolna
5. Andreas Satler hitszónok és divizor, Jád
6. Johann Rohrmann, Vünda
7. Jakobus Nasswetter, Szászbudak
8. Johannes Decani sindicus, Nagydemeter
9. Johannes Schuller, Péntek
10.Johannes Lutsch, Lekence
11.Andreas Göbelius, Dipse
12.Michael Cseff, Szászszentgyörgy
13.Georgius Lani, Petres
14.Johannes Fuhrmann, Aldorf
15.Johannes Gierescher, Királynémeti
16.Andreas Schaller, Aszubeszterce
17.Andreas Steiner, Malomárka
18.Martinus Schwarcz, Szépnyír
19.Simon Fenser, Fehéregyháza
20.Stephanus Keintzelius, Zsejk
21.Georgius Klaus, Kisdemeter
22.Michael Ziegler, Újfalu
23.Martinus Niphaeus, Tacs
24.Stephanus Wellmann kollektor, Vermes
Nem szerepel a névsorban Harina, Csepán papja.
A tisztségekr l csupán annyit, hogy a testület vezet papját, a káptalan
jelenlev lelkészei választották. A prodékán a dékán választott helyettese
volt. Senior jelz vel a legid sebb papot tisztelték. Hitszónok a káptalan
legtehetségesebb szónoka volt, a hitvitákban is részt kellett vennie.
Elküldték olyan parókiára is, ahol a helyi papnak az igehirdetésben
segítségre, támaszra vagy er sítésre volt szüksége. A divizorra hárult a
feladat, hogy a besztercevidéki káptalanra leosztott adó, pótadó, hadiadó
gabona és takarmánymennyiséget tovább ossza a káptalan helységeire.
Figyelembe kellett vennie a település lélekszámát, gazdasági erejét, a
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várható termést stb. A kollektorra hárult a hadipótadóba kért gabona és
takarmány-, továbbá a papi kistízed begy jtése.
1710-ben Georg Lani petresi papot Bátosban lelkésszé választották.
Ellenfele Martin Benjamin, szintén pap, megrágalmazta Lanit, azt állítva,
hogy az semmirekell és képmutató kutya.
Ezt hallva a bátosiak többé nem akarták Lani tiszteletest. A püspök
azonban meger sítette a bátosiak korábbi választását s kötelezte ket, tartsák
tiszteletben korábbi döntésüket, s hogy a szavának nagyobb súlya legyen, 64
forinttal büntette meg az elégedetlenked , zúgolódó egyházközséget. Csupán
a büntetés kifizetése után, július 17-én iktatták be a lelkek pásztorát.
A megüresedett petresi papi állást a szépnyíri Martin Schwarczal
töltötték be. 1710-ben meghalt a zsejkiek jó és nagyra becsült papja is. A
szász pap helyett, Zsejk történelmében el ször, magyar lelkipásztort, a
kiskapusi és halmágyi Komjáthi Mátyás tanítót választották tiszteletes
urukká. Ez szerintünk, annak bizonyossága, hogy Zsejken a szász lutheránus
presbiterek között ez id tájt a magyarok kerültek többségbe. Beiktatása a
tacsi Martinus Niphaeus pap által történt. Az ünnepi szertartást két szász
szenátor is megtisztelte jelenlétével.
Július havában eltemették az sz Johann Leni zsolnai papot, helyébe
Johannes Fuhrmannt választották.
Szeptember végén a besztercei dékán a helyi gimnázium diákját, a
szászsz si származású Johann Dürrt nevezte ki törpényi prédikátorrá.
1712 augusztusában, amikor meghalt a lutheránus püspök, a
besztercei káptalan oly szegény volt, hogy nem tudott küldöttséggel jelen
lenni a gyászszertartáson.
1717-ben a jádi Johann Herman prédikátort felfüggesztették állásából
– elvették a palástját, mert szentül meg volt gy dve arról, hogy
csodatevésre képes.
1718-ban csoda Aldorfon történt. A falusiak csupán azon
csodálkoztak, hogy tanítójuk a román fiatalok egy csoportjával verekedett és
ezt ép b rrel megúszta. A verekedés miatt 6 forinttal büntették meg, kés bb
azonban ebb l 4 forintot elengedett a káptalani testület.
Az 1718. évb l ránk maradt a papi állás elfoglalásáért kiírt
vizsgatantárgyak jegyzéke. Eszerint a Szentírásból, Istenr l, a
Predesztinációból, a Szent sákramentumokból és az Anyaszentegyház
témaköréb l kellett vizsgázniuk. Az els , ránk maradt jegyz könyv tanúsága
szerint Johann Lutsch senior (Lekence), Michael Cseff (Beseny ), Johann
Fuhrmann (Nagydemeter), Andreas Steinert (Törpény) és Johann Rekrer
(Aldorf) tiszteletes urak vizsgáztattak s mindkét jelölt sikerrel levizsgázott.
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Elég gyakoriak voltak a Szamos-völgyi román- és besztercevidéki
szász falvak közötti súrlódások. Ez évben a jádi pap bepanaszolta a
besztercei önkormányzatnál Földra és Nagyilva lakóit, mert román tettesek
er szakkal elvették és elvitték a jádi határból a tizedbúzát. Amint ez várható
volt, a két falut megbüntették és az okozott kár megfizetésére kötelezték.
1724-ben egy Gerardian Leopold Auer nev szerzetes azzal a kéréssel
fordult a besztercei magisztrátushoz, adjon a város egy házat a kolostor
számára. A kérést teljesítették és kiutaltak egy a minorita kolostor udvarán
lév kertes házat.
1731-ben a besztercei káptalan meglep ítéletet hozott: megbüntették
a besztercei Andreas Schaller dékánt és Samuel Schuller sindicust, mert az
adóból visszamaradt pénzt (néhány garasról volt szó) nem a káptalan
paptestvérei között osztották szét, hanem megtartották azt maguknak.
Négy évvel kés bb sötét fellegek tornyosultak a beseny i Michael
Cseff lutheránus lelkész parókiája felett. A papot, mivel hosszabb ideje
viszonya volt egy sófalvi magyar lánnyal, s ezt többszöri nyomatékos
figyelmeztetés ellenére sem szakította félbe, a káptalan ítél széke elé
idézték. Kínos és nehéz pernek néztek elébe. Az ügyet bonyolította s egy
„Cseffet” sem tette könnyebbé az a tény, hogy a szóban forgó lelkész
korábban besztercevidéki szász nemzetiség lutheránus papi közösség
prodékánja: helyettes vezet je is volt. A ki- és meghallgatás el tti feszült
percekben sokak érzelmét fogalmazta meg Samuel Teutsch prédikátor, az
ítél bíróság egyik tagja: „Jobb szeretnék most innen száz mérföldre lenni”.
A kihallgatás a tanúk vallomása és a szembesítést követ en hosszas
tanácskozás után született meg az ítélet. A Venerendum Capitulum a szokott
pénzbírság kétszeresével, 128 forinttal büntette meg a megtévedt papot.
1738. március 28-án immár harmadszor idézték a káptalan fegyelmi
bírósága elé Johann Cseff dipsei papot. A helybeli tanító azzal vádolta, hogy
2-3 hetenként csak egyszer megy templomba, akkor sem prédikálni. Nem
öltözik papi ornátusba, hanem civil ruhában ül be a hív kkel a padba. Egy
ténymegállapító vizsgáló bizottságot küldtek a helyszínre. A háromtagú
bizottság: a királynémeti és a lekencei lelkészekb l, továbbá a besztercei
önkormányzat egyik szenátorából állt. A kivizsgálás igaznak találta a
felhozott vádat. Megállapították, hogy a pap szegény, felesége és gyermekei
nyomorban teng dnek, s még a pénzbüntetést sem lenne mib l kifizetnie.
Az ítélet: a 12 forint érték pénzbüntetést sszel, borban kell
törlesztenie, a híveit l nyilvánosan bocsánatot kell kérnie, s a jöv ben jobb
munkát kell végeznie. Megjavulásának nyomon követése az aldorfi Johann
Strauss lelkészre hárult.
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Nem sok víz folyhatott le a dipsei Fehérvíz patakán, mert két év
elmúltával Johann Cseffnek újból meggy lt a baja a lutheránus testvérek
közösségével. 1740-ben jegyz könyvbe foglalták, hogy ideges és civakodó
természet , ráadásul összeférhetetlen is. Immár harmadszor vádolták
szolgálati hanyagsággal. A püspök szerint javíthatatlan ember. Az utolsó
ítélet súlyos volt: 5 napon belül el kellett hagynia a parókiát. Az 54 forintnyi
összes perköltség felét neki, felét pedig a dipsei hív knek kellett kifizetnie.
1743-ban mély gyászba merült Fels újfalu. Javakorabeli papja,
Johann Ziegler meghalt. Hét kiskorú, nyomorban teng
gyereket hagyott
maga után. A presbiterek megígérték, hogy ha lehet, 8 napon belül
beüvegezik a parókia ablakait.
A Budaki patak vizét Malomárkán zavarták és egyre gyakrabban.
1749-ben a malomárkai hív k és a helybeli pap közötti nézeteltérések
elmérgesedtek. Ennek az volt az oka, hogy a hív k nem akarták fizetni az
egyházi adót. Többen más (ortodox) vallásúnak nevezték magukat. Ez annak
bizonyítéka, hogy Malomárkán a 18. század közepén a lutheránus hív k
kisebbségbe kerültek.

Örmények, görögök, zsidók és cigányok
Erdély háromszín , nemzetiség térképén az örmény sajátos színfoltot
jelentett.
shazájuk a Kaukázus égbenyíló hegyei közé ékel dött
Örményországban volt. Lakossága a török és orosz elnyomás miatt egyaránt
sokat szenvedett. Az örmény kivándorlás már a 16. század els felében
megindult, s a század második felében Erdély-szerte megjelentek az örmény
szórványok.
1672-ben Barcsai Ákos fejedelem a Moldvában megtelepült
örmények mintegy 2000 f nyi keresked t és iparos csoportját hívta
Erdélybe. Els telepeik f leg a határ menti városokban és falvakban
létesültek. Eddigi ismereteink szerint Beszterce lett az örmények gazdasági
és vallási központja. Nagyrészük óhit ortodox (keleti görög) volt. Az
örmények egy része püspökük, Oxendie Verzirescuval (Verzán) az élen
megszervezte önnön egyházát. Ez pedig vérig sértette a lutheránus hit
besztercei szászokat. Az is nyugtalanította ket, hogy az örmény keresked k
náluknál ügyesebbek, vállalkozóbb kedv ek, jobbak és eredményesebbek
voltak, s mint ilyenek, a szászok legfontosabb vetélytársaivá váltak. (A
Besztercér l elszármazott szamosújvári 18 marhakeresked 1740-ben 3690
ökröt hizlalt eladásra!)
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Az összeférhetetlenség másik oka az volt, hogy nem járultak hozzá a
közterhek viseléséhez. A kincstárnak családonként 10 forint cenzust, az
állami adóba, pedig további 5 forintot fizettek. A városnak – hrénus semmit!
Falusi keresked ik szatócsok vagy b rfelvásárlók, a szászok konkurensei
voltak. A szász kézm vesek és keresked k igen kellemetlen vetélytársai
lettek. Csak az alkalomra vártak, vagy ha úgy jobban tetszik, az ürügyet
keresték, hogy megszabaduljanak az örményekt l. Ennek els jelei 1709-ben
mutatkoztak, amikor Besztercén felütötte fejét a pestis. A „fekete halál” nem
lünk indult, hisz Erdély-szerte több ezer ember halt meg. Az, pedig
bizonyos, hogy az els áldozatok 11 besztercei örménycsalád tagjai voltak.
Úgy hírlett, hogy Désr l k hurcolták Besztercére e gyógyíthatatlan
járványos betegséget. Összesen 121 áldozatot követelt a pestis.
A besztercei Magisztrátus hosszas tanácskozás után úgy döntött, hogy
kitoloncolja ket – a város falain túlra.
1712-ben az örményeket kiráncigálták házaikból, szekerekre rakták
kis vagyonukat s a helybeliek kárörvend helyeslése közepette a Kórház
kapun át nyugat felé hajtották. Összesen 131 örménynek kellett távoznia.
A sors üldözöttjei a Kis-Szamos menti új vár tövében kaptak
letelepedési engedélyt. Így vált Szamosújvár az erdélyi örmények
városává. Oxendius Virzirescu örmény püspök hiába tiltakozott a
császárnál a besztercei szászok embertelen cselekedete ellen. Igaz, a császári
udvarban meghallgatták panaszát, de az örményeket ért jogsérelmet nem
orvosolták.
A görögök csupán, mint keresked k jöttek Besztercevidékre. Nagyon
jó kapcsolataik voltak a törökkel és az itáliai városokkal. Mozgó bankoknak
nevezték ket, mert a sokféle forgalomban lev pénznem bármelyikét kis
kamat felszámolásával átváltották a kívánt „valutára”. Ismer seiknek,
megbízható üzlettársaiknak hatalmas pénzösszegeket kölcsönöztek évi 5 %
kamattal. (nem elírás!).
Els képvisel ik a ma Görögország egy részét képez Makedóniából
jöttek Erdélybe. F központjuk Brassó lett. 1768-ban a 122 brassói
keresked
l 11 szász, 31 görög, 80 bolgárszegi román volt.
A zsidók a 20. századig a történelem hazátlan árvái voltak.
shazájukat, a mai Izrael és Palesztina területér l az i.sz. 70. szept. 26-án
véget ér Jeruzsálem ostroma és a zsidó háború befejezése után kellett
elhagyniuk. A zsidók h sies ellenállását a Vespasianus, a Római Birodalom
császára (69-79) törte meg. A zsidó lakosság egy részét fogolyként Rómába
küldte, a többieket szétszórta a Római Birodalom egész területén. A
keresztény középkorban lenézték, megvetették és üldözték ket, sokuk
máglyán fejezte be életét. Közel 2000 éven át a zsidókat nem tekintették
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keresztényeknek, mert másként értelmezték a Szentírást és k voltak azok –
a Biblia szerint – akik halálra ítélték és keresztre feszítették Isten egyszülött
fiát, Jézus Krisztust.
A városokból és falvakból elkergették ket, csak a településen kívül
lakhattak. A tévhit szerint nagy keresked k voltak. Ezt az is cáfolja, hogy
csupán a szamosújvári örményekre 1723-ban 500, az erdélyi zsidókra
összesen 80 hrénus forintadót vetettek ki.
A társadalom perifériáján tengették életüket, földm veléssel,
mesterségek zésével és jövedelmez nek alig nevezhet kereskedelemmel
foglalkoztak. Bárhol éltek vagy jártak, mindenütt ellenségesen vagy
gyanakvóan fogadták ket. A középkor, évszázadaiban egészen 1848-ig
Besztercén zsidó nem lehetett egyetlen céh tagja sem. A városban nem
lakhatott, nem alhatott. Az éj beállta el tt el kellett hagynia a várost. Ha
err l megfeledkezett, a besztercei rend rei kitoloncolták.
A cigányok a mai India területér l vándoroltak nyugat felé. Sok-sok
kisebb-nagyobb csoportot alkotva több szakaszban jöttek Európába. 1480ban már Spanyolország nyugati részéig jutottak. Alapnyelvük az si, a hindu
papok által szentnek nevezett szanszkrit volt. Az évszázadok során,
vándorlásuk és megtelepedésük folyamán számos nép nyelvéb l
kölcsönöztek szavakat. Önmagukat gáboroknak, azaz Gábor nem(zetség)
tagjainak nevezik. si mondáik szerint a vándorló, majd a honfoglaló
magyarokkal együtt jöttek a Kárpát-medencébe, mint kovácsok,
nyeregkészít k, üstösök stb. Szibériában, Novoszibirszk környékén a
cigányok ma is beszélik a magyar nyelvet.
A középkorban k is a megvetett jövevények csoportját alkották. Sem
a falvakban, sem a városokban nem telepedhettek meg. Putrikban laktak.
Besztercén a cigányegyed a városfalakon kívül, a ma is Hrubenek
nevezett negyedben volt, a két sportpalota környékén. Téglavetéssel,
kéregetéssel foglalkoztak. Hóhérmunkát is vállaltak. Nagyrészük nomád
vagy félnomád életet élt.
Az erdélyi cigányok (vagy vándorcigányok) ügyes kézm vesekként
mindenütt a többségi lakosság mellé lapultak, megtanulták annak nyelvét.
Saját nyelvüket, szokásaikat ma is rzik. A cigányok másik csoportja a
dögev ké. A gáborok lenézik és megvetik ket, mert nem dolgoznak. Nevük
is jelzi, mib l élnek.
Besztercén a céhekbe a szászokon kívül más nemzetiség eket 1784
augusztusáig nem vettek fel, városi megtelepedésükre alig van példa. Ekkor
II. József osztrák császár és kalapos király (1780-90) kötelezte a szászokat,
hogy céheikbe, helységeikbe magyarokat, románokat és másokat is
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fogadjanak be. Úgy t nik, további 64 évnek kellett eltelnie, hogy a szászok
si, bevett szokásaikon, régi törvényeiken változtassanak.

Egy falu városra költözése
Amikor 1224-ben II. András királyunk adománylevele a Királyföldet
a szász népközösség közös tulajdonába adta, megvonta annak határait. Az
észak-erdélyi szászok nyugati településláncolata a Mellyes és a Lekence
folyók vonalát követte. Ett l keletre, a Kárpátok vonulatáig oly er s és népes
szász falvak jöttek létre, amelyekb l id vel kisebb-nagyobb csoportok a
Szászföldön kívülre rajzottak s ott telepedtek meg. E falvak szász lakói az
erdélyi átlagot jóval meghaladó életszínvonallal, jóléttel büszkélkedhettek.
Nem volt azonban világosan meghatározott jogi helyzetük. Igaz
ugyan, hogy a Királyföld egésze a szászoknak jutott közadományt képzett,
amelyen senki nem sajátíthatta ki magának a közösség földjeit, így nemesek
és jobbágyok sem lehettek. Csakhogy a Szászföld elfogadott és tiszteletben
tartott határain kívül megteleped szászokra, nem vonatkoztak az
Aranybullában megfogalmazott kollektív jogok. Mátyás király kiterjesztette
ugyan az Aranybulla által el írt jogokat az összes erdélyi szászokra, de
halála után a nemesek err l egyre gyakrabban megfeledkeztek. Ezt
bizonyítja Szásznyíres esete is.
Az erdélyi Mez ség nyugati oldalán, a Kis-Szamosba torkolló Bandó
patak bal felén, 2000 hektárnyi mez gazdasági területen jött létre egy nyírfás
ligetben, a szomszédok által Nyíresnek nevezett falu. Lakóit a szentbenedeki
gróf Kornis család jobbágyaiként tartották nyilván. A falu nagykiterjedés
tölgyessel, bükkössel és gyertyánerd vel rendelkezett. A megélhetés
szempontjából nélkülözhetetlen, külszíni fejtésre alkalmas sóhegyei és
sóskútjai voltak. Déli fekvés domboldalain kit
min ség sz
és bor
termett.
A török-tatár és osztrák seregek gyakori átvonulási területévé,
fosztogatók, gyújtogatók célpontjává vált. A középkori büntet , megtorló
hadjáratok, aszályos évek és sáskajárások s az ezzel járó éhínség miatt a falu
lakossága szinte teljesen kipusztult.
A 15-16. században a megüresedett jobbágytelkeket Kornis grófék
örömére szász családok foglalták el. Id vel úgy elszaporodtak, hogy a
szomszédfalubeliek a Szász jelz t illesztették a falunév elé. 1456-ban Nyíres
már Szásznyíres formájában fordul el . Állati- és mez gazdasági termékeik
kit
min sége miatt jól ismerték ket Szamosújvár, Dés, Retteg és
Beszterce piacán. Szásznyírest l Beszterce esett a legtávolabb. Még a 20.
139

század elején is a falusiak, ha hétf n napnyugtakor kelet, azaz
Bálványosváralja felé elindultak, áruval megrakott ökrösszekereikkel, kedd
reggelre megérkeztek a besztercei vásártérre. Itt pihentették az igavonó
ökröket vagy lovakat estig, amikor is a megvásárolt olcsó iparcikkekkel
hazafelé indultak.
Ezt az apróságot azért toldottuk be a szövegbe, hogy érzékeltessük, a
szászok állandóan tartották egymással a kapcsolatot.
Visszatérünk Kornis gróf ténykedésére. A 17. század harmincas
éveiben a méltóságos gróf úr egyre jobban nélkülözte az ingyen jobbágy
munkaer t. A szászokat minden eszközzel jobbágysorba akarta süllyeszteni.
k szabad emberként nem voltak hajlandók err l még tárgyalni sem.
Amikor megfenyegették, hogy er szakkal kitoloncolják a faluból, dönteniük
kellett. Felvették a kapcsolatot a Magisztrátussal, hogy fogadja be ket
Besztercére. Kérésüket örömmel teljesítették, mert mindnyájan egy nyelvet
beszéltek, azonos volt a történelmi tudatuk, azonos az evangélikus
lutheránus vallásuk. Az is szerepet játszott a pozitív döntésben, hogy ez id
tájt, az 1602-es katasztrófa óta, még mindig sok lakatlan ház, romladozó
épület volt a városban.
1633 szén, a termésbetakarítás után a szásznyíresi összes szászok
papjaikkal, és iskolamesterükkel az élen felkerekedtek, családjaikat és
mozdítható vagyonukat szekérre rakták. Búcsút intve szül földjüknek
napkelet felé indultak. Átkelve a Bálványosváraljai dombok tekervényes
útjain, át a Mellyes, a Sajó és a Beszterce vizén, megérkeztek új
szálláshelyükre és választott szül földjükre.59 Az eltávozott szászok házaiba
Kornis gróf román jobbágycsaládokat telepített…
Elhagyott szül falujuk neve: Szásznyíres, ma is rzi emléküket.
Egykori jelenlétüket, 360 év után is bizonyítja a falusiak, magyarok és
románok által egyaránt használt két határrész: a Szászrét és Szászkút
valamint a Berg (hegy) neve is.
Valószín síthet , hogy magukkal vitték a templom két harangját is. A
református templom ma is meglév két harangja közül a régebbit 1666-ban
öntötték. A szájhagyomány szerint lehozták a toronyból mindkét harangot,
elvinni azonban nem szándékoztak, vagy nem tudták. Mindkett t felvitték a
falu feletti Szászkútig, majd leengedték a kút fenekére. Tették ezt azért,
hogy visszatértük esetén újból kivehessék és használhassák.
A néphit szerint a Szászkútba süllyesztett harangok minden hetedik
évben egy csendes, csillagos nyári ékszakán megszólalnak s hívó hangjukkal
régi Nyíres szász lakóit, vagy azok szellemét találkozóra hívják.
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Siheder koromban több nyíresi barátommal gyakran felmentem
magam is a Sz k alatt található kúthoz s csendbe merülve figyeltük, nem
fog-e megszólalni a szászok földbe, vízbe rejtett harangja?
A városba költözött szászok beilleszkedtek a helység egyhangú és
rideg világába. Nem egy besztercei viszonylatban is ismert – elismert és
megbecsült személyiség lett.
Így még 1811-ben is találkozunk Michael Nierescher (Nyíresi)
nevével.60 Els alkalommal írásban kérte a besztercei Magisztrátust, hogy
kerítse be, sáncolja körül a parókia mögött található Paprétet. A tömör válasz
így szólt: ez nem a Magisztrátus, hanem a szomszédok feladata. 15 évvel
kés bb, Karácsony nagyhetén, pedig meghalt a mindenki által tisztelt
lelkész, és a besztercei káptalan választott vezet papja, dékánja.

Élet-halál harc a lelkészi tízedért
A keresztény egyház folyamatos tevékenységét a hív k anyagi- és
erkölcsi támogatása biztosította. A h bérrendszerben a kegyurak gazdag
adományai és az egyszer hív k fizette papi tízed tette lehet vé az egyház,
mint intézmény, és az ezt kiszolgáló papság fennmaradását. A
középparasztok, jobbágyok, zsellérek, mesteremberek és egyszer
városlakok egyaránt fizették a tízedet, azaz a betakarított termés egy tízedét.
Külön fejezetet érdemelne az egyházi adó problematikája.
A jobbágyok, zsellérek, stb. terményadójából az egyház, a papság és a
kántor tartotta fenn magát. Minél gazdagabb volt a falu, a termés, minél több
lakosa volt, annál nagyobb lett a tízed mennyisége és a pénzben kifejezhet
értéke.
A tízednek, mint err l már korábban szóltunk, két fajtája volt,
mégpedig a nagy- és a kistized. A kedvez adottságú, gazdag falvak a
nagytizedet, a többiek a kistizedet fizették.
A tizedfizetés egyhangúságát 1580-ban Báthory Kristóf fejedelem
azzal zavarta meg, hogy elvette a papság f megélhetési forrását, a papi
tízedet. Ezt a fejedelem jövedelmi forrásai gyarapítására akarta fordítani.
Igaz, megígérte, hogy a lutheránus egyház papjainak a tízed helyett bérleti
díjat fog fizetni. A fejedelmi intézkedés viharos elégedetlenséget váltott ki a
papság körében. Ezt lecsillapítandó, a nagyságos fejedelem Szabó Miklóst,
bizalmi emberét küldte, hogy kössön megállapodást a sértett féllel. A
megkötött megállapodásban írásban rögzítették: a fejedelem a nagytized
csupán egynegyedét veszi át, a fennmaradó háromnegyed rész a lelkészeké
marad. A kistized egészével a papság kedve szerint rendelkezhetett. Az
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önkormányzat kérésére Beszterce, Péntek, Aszúbeszterce, Szépnyír, Tacs és
Zsolna helységekben a fejedelem lemondott a tízed bérbevételér l.
Csakhogy... visszaélések mindig is voltak, így Petresen is. 1582-ben
ugyanis a petresiek a fejedelemnél bepanaszolták saját tizedszed papjukat,
mert az uralkodónak járó részb l egy negyedet jogtalanul elsajátított és ezt
rhelyen egy cs rben elrejtette.
A tizedfizetés körül nem is támadt vita az 1761 esztend augusztus
21-ik napjáig. Ekkor történt, hogy fels bb utasításra a Magisztrátust
vádlottként a kolozsvári fellebbviteli bíróság elé idézték. Az önkormányzatot
azzal vádolták, hogy a neki alárendelt 23 román faluból nem szedte a
paptizedet. Vádolták a lekencei lelkészt is, mert megtagadta a kukorica- és
juhtized fizetését. Mindkét felet elmarasztalták, ám ezek az ítéletet nem
fogadták el és fellebbeztek. Ezzel kezdetét vette egy hetvenöt évig elhúzódó
pereskedés...
A tízed bérl i számos visszaélést követtek el. A véget nem ér
panaszlevelek hatására 1769-ben a fejedelem lemondott a tízed
bérbeadásáról. 1770-ben a fejedelem Besztercét felmentette a bárány- és
juhtized fizetése alól. 1786-ban kényszervégrehajtással fenyegették a
káptalan papjait, mert a kistized hátralékából az 1776. és 1785. közötti
id szakról nem számolt el. A káptalan ügyét a marosvásárhelyi ügyész,
Kölesi váltotta fel. Gazdag ajándékkal terhelten utazott Bécsbe. A császár
audiencián fogadta. Megígérte, hogy a fenti ügyet kedvez en fogja elbírálni.
Egy 1786. június 3-án kibocsátott császári pátensben maga a császár kérte a
kényszervégrehajtás elhalasztását, hogy a papok igazoló iratokat mutassanak
be. Aztán, mintha mi sem történt volna, ugyan , II. József császár, sszel
elrendelte minden tartozás sürg s behajtását, f leg a bárányokét – és, hogy
fizessenek pénzbüntetést a késedelemért!
1787-ben a besztercevidéki káptalantól – a hátralékkal együtt nem
kevesebb, mint 22.000 forint kifizetését követelte az adóhatóság. A tizedper
új fordulatot vévén a káptalan felhatalmazta és Bécsbe küldte a dipsei és a
szászszentgyörgyi papot. A május 11-i indulás és augusztus 19-i visszatérés
közötti id szakról ránk maradt a kiadási nyilvántartási naplójuk. Összesen
712 forint elköltésér l számoltak be. F bb kiadási tételek: utazás
Besztercét l Debrecenig 26 forint, Debrecen-Pest: 54 forint, Pest-Pozsony:
43 forint, Pozsony-Bécs: 4 forint. A hintóra 30 forintot költöttek, el re
megállapított napidíjuk 1,50 forintot tett ki. A küldöttség f érdeme, hogy
sikerült kijárnia a hátralék eltörlését.
1787 áprilisában Szebenb l küldött levelében a Kereskedelmi
Felügyel ség közölte a besztercei káptalannal, hogy a kistized („Kleine
Lehute”) fizetési pert megnyerték. A levélben arról is tudósítottak, hogy a
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Kereskedelmi Kamara vissza fog fizetni a káptalannak 150 forintot. Korai
volt az öröm, mert a döntést fels bb szinten megfellebbezték.
Mindent elölr l kellett kezdeni. 1791 júliusában a Besztercevidéket
képvisel taláros testület elhatározta újabb küldöttség Bécsbe menesztését. J.
Emerick Dekani besztercei és Johann Rührig szászbudaki pap Bécsbe
utazott, hogy II. Leopold császárnak (1790-92) elpanaszolja a papok
siralmas helyzetét és a kistized perben kérjék jóakaró támogatását. A két
küldött papi ornátusban jelent meg az audiencián. Mindenki rájuk figyelt s a
sor végér l el re tessékelték ket. A császár kegyesen, színlelt
udvariassággal végighallgatta a panaszsirámot. „Ami biztos, az biztos”
alapon a császárnak átadták a panasz írásban foglalt mását. A császár
felsége megígérte az ügy kivizsgálását és sürg s elintézését. A kihallgatási
terem ajtajában megállította és kifaggatta ket idejövetelük céljáról I.
Ferenc, fiatal trónörökös is. Miután t is b kez en megajándékozták,
közbelépésér l és segítségér l biztosította ket, majd szépen kérte:
menjenek nyugodtan haza. Csupán mellékesen említjük meg, hogy 1791.
július 7 – szeptember 20 közötti küldetés során összesen 847 forintot és 1
krajcárt költöttek.
Szegény papok! Álmukban sem sejtették, hogy az ígéreteken kívül
semmi jóval nem büszkélkedhettek! Mi is történt valójában? Csupán csak
annyi, hogy 1792. június 28-án reggelre jelentették érkezésüket a
kényszervégrehajtók. A papok pedig irigylésre méltó gyorsasággal
értesítették egymást és a hív ket, hogy mindnyájan jöjjenek el a
kényszervégrehajtók fogadására, és közös er vel akadályozzák meg ezeket
átkos szándékuk véghezvitelében.
A jelzett id pontban a káptalan összes papjai a helyszínen voltak.
Több száz, ha nem ezer ember botokkal, villákkal, cséphadarókkal
felfegyverkezve türelmetlenül várta a sokszor elátkozott végrehajtókkal való
találkozást, s ha lehet, - a leszámolást. A káptalan udvara zsúfolásig megtelt
a veszekedésre, civakodásra, de verekedésre is kész tömeggel.
Reggel 7 órakor meg is jelent Andreas Horvatovics pénzügyi
komisszár. Nem jött egyedül. A környez 10 faluból összeszedett egy 200
nyi csapatot. A tömeg fegyveresen elé állt, Horvatovics és kísér i egyetlen
tapodtat sem tehettek. Amikor megbizonyosodtak szorongott helyzetükr l,
visszavonultak. A feldühödött tömeg valah nyelven lehurrogta és
szidalmazta a távozókat.
Mindenki tudta, hogy a tizedperben semmi sem d lt el, lesz folytatás.
Az ügy megnyugtató rendezése végett a káptalan újabb küldöttséget
menesztett, ezúttal nem Bécsbe, hanem Kolozsvárra. Most sem hiányzott a
nagyon finom borajándék és a korai zöldség. Úgy t nik, ezúttal eredménnyel
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járt a Kolozsvárról visszatér
küldöttség. A káptalan, de egész
Besztercevidék örömére a kistized pert megnyerték. A kistized ezután senki
másé, csak övék lesz. Végül – s ennek örültek a legjobban – kötelezték a
fiscust, hogy 9 évre visszamen leg fizesse vissza az okozott kár értékét!
A hitetlenked beszterceiek gyanút fogtak, s elhatározták, hogy a
törvényszéki ítélet meger sítése végett Bécsbe, a császárhoz fordulnak.
1795 januárjában a káptalan vezet papja, Dekani dékán vezetésével
útra is kelt a küldöttség. Indulás el tt, nem lévén elég pénzük, Dekani saját
felel sségére a városi pénztárból 1500 forintot vett kölcsön évi 6 százalékos
kamatlábbal. Akkor senki sem gondolta volna, hogy Bécs ostroma miatt
csak másfél év múlva fognak visszatérni.
1796 júniusában a Berethalomban pappá szentelt Mathias Ohler
besztercei pap olyan ajándékot hozott, amellyel megörvendeztette a
lakosságot: 3000 forint lapult a tarsolyában. Ennyit ajándékozott a szászok
legfels vezet szerve, az Universitas, hogy ebb l a káptalan kifizethesse a
fiscussal szembeni adóhátralékát.
A tizedhátralék miatt folytatott perlekedés újból napirendre került
1801-ben. A káptalan ezúttal saját emberét, Vitéz Józsefet kérte fel, hogy
utazzon Bécsbe, lépjen közbe a fenséges császárnál és a kistized per
végleges lezárását sürgesse. Vitéz József úgy intézkedett, ahogyan lehetett.
Hosszú id be került, míg a császári udvarban megtalálták az általuk
benyújtott panaszleveleket. 1803. április 29-én Vitéz József értesítette
Dániel Konnert beseny i lelkészt, a káptalan vezet dékánját, hogy a 20. éve
elkezdett per anyaga még mindig az államtanács asztalán hever, a per
folytatásához és lezárásához sürg sen, adjanak be egy kérvényt a
császárnak. Az immár 20. éve várt per végére 1806-ban tettek pontot.
Augusztus 12-én Vitéz József levélben értesítette Michael Bruckhental szász
comest, hogy a per véget ért s a papok nyertek. Gyorsan intézkedtek, hogy
az immár ket illet 1776. és 1785-1806. évi tizedhátralékot begy jtsék. Itt
sem ment minden simán. Mivel a tizedhátralékot készpénzben kellett
behajtani, a lakosság elégedetlenkedett, helyenként megtagadta a fizetést.
Végül a dolgok elrendez dtek.
A káptalan dékánja örömmel közölte, hogy a fiscustól visszakapandó
pénzösszeg 78.254 forint és 23 és fél dénárt fog kitenni. Ekkor ugyan
javasolta, hogy a peres ügy f referensének, Cserei tanácsosnak hálából
adjanak egy mázsa (100 kg) kit
min ség „Újlaki” dohányt. Klein a
könyvel 300 forint ajándékot kapott.
Július 14-én a káptalan két küldötte: a dipsei és a fehéregyházi pap
Szebenben készpénzben felvette a fent említett teljes pénzösszeget és
szerencsésen haza is hozta. A kiadások számbavételekor kiderült, hogy a
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perköltségek 20.000 forintot tettek ki. A megmaradt pénzösszeget
leosztották, kiadták és ki is fizették a káptalan falvait képvisel papoknak.
Bedeus besztercei papnak tekintélyes összeg jutott. 1173 forintot vehetett
át. A legtöbbet Dekaninak a káptalan papjának fizettek: 14.423 forintot.
Dekani a per folyamán egész vagyonát pénzzé tette, kölcsönt is vett fel a
várostól. Ezért honorálták a csínos összeggel.
1806 és 1823 között minden ment a megszokott módon. 1823-ban
ismét sötét fellegek gyülekeztek a besztercevidéki klérus egén. A kistized
fizetés elmaradása miatt a kolozsvári székhely Forum Productione elé
idézték ket. Ügyük igazának bizonyítása céljából igen tekintélyes magyar
nemesek bizalmába férk ztek. A tárgyaláskor gróf Kemény Miklós és
Simon, továbbá báró Wesselényi József elvállalta a szászok védelmét.
Jeleskedtek Beszterce megbízott véd i is. Így a kistized perben az
ítélethirdetés a klérus javára történt.
A lelkészi tizedfizetés utolsó eseménye az 1848-49-es magyar
forradalomhoz és szabadságharchoz f dik. A forradalmi magyar kormány
els intézkedése a jobbágyság és a jobbágy – meg egyházi kötelezettség
eltörlése volt. Csakhogy: a Királyföldön létrejött Szász territórium és
önkormányzat a forradalom ellenségei, az osztrák fegyveres er k mellé állt.
A forradalom leverése után a szászföldi lakosságtól – mintha mi sem történt
volna – tovább szedték a kis- és nagytizedet, azaz az egyháznak járó
terményadót.
1852-ben, miután a szász lakosság – a magyar parasztokra hivatkozva
– megtagadta a tízed további fizetését, az evangélikus lutheránus egyház
egész Erdélyben lemondott a papi tízedszedés t megillet jogáról.
A klérus fizetését külön törvényben szabályozták.
Parókián kívül és belül
Eseménytörténetünk bár az evangélikus lutheránus papokról szól, nem
egyháztörténet. Nem akarunk egyházi ügyekbe beavatkozni, hogy mégis
innen ihlet dtünk, ez azért van, mert a 18. század második felét l kezd
és egy évszázad eseményeit számba vev próbálkozásunk f szerepl i az
egyes egyházközségek élén álló, egyházuk és népük iránt egyaránt felel s,
olykor esend emberek voltak.
Egy 1767. elején Szebenbe küldött jelentésb l megtudhatjuk, hogy
Nagyfalunak 1603. vagy 1604. óta nem volt lutheránus papja. Az 16021604-es szörny aszály, sáskajárás és a török, tatár, osztrák és erdélyi hadak
közötti véres leszámolásoknak a falu egész lakossága áldozatul esett. Más
vidékr l szászok többé ott meg nem telepedtek.
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1767 februárjában Újfaluban az okozott bonyodalmat, hogy elhunyt
egy Radnáról jött n . Az elhunyt hozzátartozói felkérték Hegyi András
mez bodoni református papot, hogy végezze el a gyászszertartást. Hegyi
András tiszteletes úr becsülettel eleget akart tenni a felkérésnek, de Samuel
Bedeus besztercei lutheránus pap ebben megakadályozta. Azzal érvelt, hogy
ez nem tartozik Hegyi tiszteletes úr hatáskörébe, ez a helybéli Lukas Wester
lelkész feladata. A jobblétre szenderült református n t végül is lutheránus
szertartás szerint, lutheránus pap temette el.
1780-ban rendellenességet jeleztek Szásztörpényb l, ahol Simon
Müller volt a prédikátor. Amiatt indult ellene vizsgálat, mert csecsem je
fölöttébb gyanús körülmények között halt meg.
1780-ban Andreas Funk püspök elrendelte, hogy a papválasztásokon
nemcsak a Magisztrátus tagjai legyenek jelen, hanem a káptalan összes
alkalmazottjai is, és mindnyájan szavazzanak!
Öt évvel kés bb császári parancsra birodalom szerte népszámlálást
tartottak. E felel sségteljes munkába mindenütt bevonták a papokat. Mivel
az akciót jó el re „beharangozták”, sok faluban a népszámlálás idejére a
lakosság jó része az erd kbe, a hegyekbe költözött.
1787-ben Besztercén felszentelték a romjaiból újjáépített római
katolikus templomot. A Kórház utcai szertartáson részt vett a Besztercén
tartózkodó II. József császár és kalapos király is (1780-90). Ezt az eseményt
a templom homlokzatán olvasható felírat, örökítette meg: „Deo uno et trino
has aedes posuit Jozefus II Rom. Imp. MDCCLXXXVII”. Magyar
fordításban: „E templomot az egy Isten és Szentháromság tiszteletére II.
József, a Német-római Szent Birodalom császára emelte 1787-ben”.
Az eladósodott besztercei káptalan, hogy tizedtartozását kifizesse,
eladta a parókia szomszédságában lev egyik házát.
1788-ban a besztercei magisztrátus nevében Nathaniel Regius bíró
arra kérte a káptalan papságát és személyesen Johann Emmanuel Decani-t,
hogy a jöv ben vegyen részt a papszenteléseken, s a nagy eseményekre hívja
meg a teljes jogú egyházi személyeket.
Következ eseményünk színhelye Királynémeti. Itt 1790. június 28-án
papválasztást tartottak. A város és a Magisztrátus által támogatott jelöltet,
mint meg nem felel t, a káptalan nem fogadta el. Ezt a magisztrátus
kategorikusan
visszautasította:
kiváltságjogainak
megsértésével,
törvénysértéssel és er szakos, belügyekbe való beavatkozással vádolta a
káptalant. E súlyos és igaz vádak hallatán a káptalan képvisel i visszavonták
korábbi állításukat („curokkoltak”).
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Mivel többen is kértek fizetésemelést, gróf Révai Péter a gubernium
képviseletében a besztercei káptalan tudomására hozta, hogy a most
érvényben lev fizetések módosítása szigorúan tilos.
1790-ben Tacson is betöltötték a megüresedett papi állást. A káptalan
takarékossági okokra hivatkozva – ne kelljen a papoknak Tacsra utazniuk –
javasolta, hogy a beiktatási szertartást Besztercén tartsák meg. A szebeni
székhely lutheránus püspök emlékeztette a besztercei káptalant Báthory
Gábor fejedelem (1608-13) restitution edictumára (1612), melynek
értelmében a szász papok kötelesek saját fogataikkal 24.400 font (1 font kb.
50 dkg) súlyú fegyver- és l szer szállítására Gyulafehérvártól le a
Vöröstoronyi szorosig – s ez ma is érvényes!
Egyházi, ezúttal kegyeleti szertartással kapcsolatos a besztercei
önkormányzatnak (Magisztrátus) a káptalanhoz küldött utasítása. A papokat
figyelmeztették: a halottat addig ne emeljék fel, amíg azt koporsóba nem
tették és le nem szegezték! Csak ezután keríthetnek sort a temetésre!
Az Úr 1792. esztendejében, tavasz havában megtartották az esedékes
választásokat a káptalani testületben. Az új dékán Nathaniel Traugott Regius
lekencei pap, a malomárkai Dániel Bertleff pedig kollektor lett.
1792. szeptember 9-én teljesen szokatlan, hallatlan esemény színhelye
volt Lekence. Máig tisztázatlan okok miatt – valószín leg féltékenység –
Michael Binder, helyi kántortanító párbajban?! – lel tte Martin Kleintzel
iskolamestert. A gyilkos fejének testét l pallossal történ elválasztásával
kellett volna b nh dnie. A hosszas kivizsgálás azonban megállapította, hogy
nem történt gyilkosság, csupán egy meggondolatlan, gyenge pillanatban
elkövetett cselekedet. Az ítéletben kimondták: a kántor köteles az
iskolamester szüleinek kártérítést fizetni, az áldozat hozzátartozóival és
rokonaival keresztény szellemben kibékülni és végül, egyszer s mindenkorra
eltávolítják állásából.
Bírósági ügyet tárgyaltak ez évben Fehéregyházán is. Itt az
iskolamestert az isteni törvények (Mózes 3. k. 20, 10.) áthágása miatt
pallossal kellett volna lefejezni. A vádlott hozzátartozói, rokonai, a falu
lakossága azonban a büntetés enyhítéséért esedezett. Az ítélet szerint ki
kellett fizetnie a perköltséget, továbbá 40 forint pénzbüntetést. Két évig fel
függesztették állásából. A tartozás kifizetéséig pincébe zárják...
A falu népe összefogott, hogy a szimpatikus iskolamestert
kiszabadítsa. A besztercei önkormányzattól pénzkölcsönt vett fel s azt a
káptalannak ki is fizette. A káptalan a kapott pénzt mosollyal nyugtázta..., a
tettes azonban továbbra is áristomban maradt.
1795-ben meghalt a vidék legöregebb papja, Johann Fr. Klein von
Starussenberg, aki 58 éven át h ségesen szolgálta Urát, egyházát és népét.
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Ugyanebben az évben a nagydemeteri Andreas Lani, káptalani
prodékán vizitációt tartott Csepánban és Bilakon. Különösebb
rendellenességet nem tapasztalt.
1796 februárjában nagy megtiszteltetés érte Andreas Ephraim Scwarz
kisdemeteri lelkipásztort. A császári udvarból érkezett magbízásnak kellett
eleget tennie: a bukovinai Fr utzba költözve ott evangélikus lutheránus
egyházközösség létrehozásán kellett munkálkodnia. A káptalanhoz küldött
levelében kérte, hogy az abban betöltött tisztségét visszatérte esetén tartsák
meg.
1797. május 1-én a káptalan dékánja két és félévi kényszertávollét
után hazatért a franciák által ostromlott Bécsb l.
Visszaindulása el tt II. Ferenc császár audiencián fogadta t. A
császár kegyesen megígérte, hogy a franciákkal kötend béke után
megnyugtatóan rendezni fogja a besztercevidékiek tizedhátralékét.
A következ évben a Szászföldet forrongásba hozta a szuperintendens
azon kísérlete, hogy tartalmában új egyházi énekeskönyvet vezessen be. A
nép vehemensen tiltakozott, helyenként felbujtók is akadtak. Ezt már nem
lehetett figyelmen kívül hagyni. Újból beindult az új énekeskönyv
bevezetése melletti kampány. Mindenütt azzal érveltek: „Nem lehetünk mi
okosabbak, mint a berliniek!”61 Ez nagyon meggy
érvnek t nt – s a
lutheránus gyülekezetek mindenikje elfogadta az új tartalmú énekeskönyvet.
1808. május 5-én Johann Gottlieb Schallert választották f bíróvá.
Ünnepi beszédében megígérte, hogy a kusmai birtokán, saját pénzén és a
hív k segítségével a lutheránusoknak templomot fog építtetni.
1813-ban az erdélyi gubernium közölte a papokkal, hogy csupán egyegy katonaköteles szolgát tarthatnak maguk mellett. Ha több szolgájuk van,
választaniuk kell, mert csak egyet fognak felmenteni a katonai szolgálat alól.
Május 5-én Besztercére érkezett Den Georg Neugeboren
szuperintendens. Ellen rz körútján meglátogatta a káptalanhoz tartozó
falvakat. Mindenütt ellen rizte az egyházi íratok állapotát, s azt siralmasnak
találta.
A besztercei tanácskozáson elhangzott az a javaslat is, hogy
szervezetté és rendszerezetté kellene tenni a levéltári tevékenységet.
Birodalmi szinten levéltáros képz iskolákat kellene létesíteni. A javaslatot
megszívlelték. Minden falusi papnak két-két tanulót kellett a fennemlített
iskolába küldenie.
A szabad papválasztás körüli vita 1819-ben újból feléledt. Most
azonban a korábbiaknál is nagyobb méretet öltött. Neugeboren
szuperintendens ugyanis megtiltotta a helyi önkormányzatnak, hogy a
papválasztásba beavatkozzon. A Magisztrátus úgy vélte, hogy a püspök
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korlátozni akarja jogainak gyakorlásában. A város konokul kitartott a
szabad papválasztás mellett. Ezért történhetett meg, hogy a Magisztrátus
utasítására, a káptalan jóváhagyása nélkül, papválasztást tartottak
Királynémetin és Szászszentgyörgyön.
A káptalan írásbeli panasza eljutott Bécsbe is. Az ügy kivizsgálása
után érvénytelenítették a fenti falvak papválasztását. 1820-ban új választást
kellett tartani. Besztercén május 5-én a gubernium küldötte megtiltotta az
önkormányzatnak, hogy a jöv ben bárminem
lelkészválasztásba
beavatkozzon. Új szervezési-vezetési intézményt hoztak létre, a Dominical
consistoriumot, tagjai közé felvettek – kinevezés alapján – három egyházi és
3 világi férfit.
Három
nappal
kés bb
a
Szászszentgyörgyön
tartott
consistoriumválasztó gy lésen három papi személy közül Johann Michael
Decani 125, a fehéregyházi pap 30, a harinai 3, a többi három egyetlen
szavazatot sem kapott.
Az els consistoriumnak 7 tagja volt: egy elnök (Decani) a falvakért
felel s villicus egyben bürgermeister is, egy jegyz , egy prodékán, egy
dékán, a senior (legöregebb pap) és egy szenátor.
A királymenti papválasztásra benevezett az aldorfi, szépnyíri, zsolnai,
petresi, az aszúbesztercei pap és Johann Székely prédikátor. A
szavazatszámláláskor kiderült: Michael Fogaraschira 42-en szavaztak.
Ennek ellenére visszalépett s átadta helyét az utána következ nek.
Papválasztást tartottak Bilakon is, 1821. január 18-án. Az eset azért
került bele a város évkönyvébe, mert 300 év óta el ször fordult el , hogy
egy ilyen nagyfontosságú eseményen világi férfi - a Magisztrátus küldötte
nem vehetett részt.
1825-ben többhetes püspöki vizitáció volt. A meglátogatott
egyházközségek Aldorf, Jád, Aszubeszterce, Szépnyír, Törpény,
Nagydemeter és Csepán voltak. A püspök úr mindenütt javasolta kölcsönös
segélynyújtási egyletek megalakulását. Kezdeményezte templomi énekesek
(canto et musica) szervezett kiképzését. Kötelezte a tanítókat, hogy
falvanként 4-6 gyereket képezzenek ki e célra. Ha a tanítók elmulasztatták e
cselekvést, 10-10, a kántorok 5-5 forint pénzbüntetést fizessenek!
Csepánon évek óta felszült volt a légkör, az egyházközség és annak
papjai között. A püspök azért utazott oda, hogy a szembenálló feleket
kibékítse. A kibékítési próbálkozás nem járt sikerrel. Petrus Fuhrmann
lelkészt pár évvel kés bb felfüggesztették állásából.
1827-ben, mivel az erdélyi püspökség elhanyagolta, a harinai
templom olyan rossz állapotban volt, hogy összeomlással fenyegetett. A
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harinaiak felkérték a szebeni püspököt, szíveskedjék érdekükben eljárni a
gyulafehérvári f papnál.
1829-ben a lutheránus egyház temetési gyakorlatába új elemek
kerültek. A városi önkormányzat közölte a lelkészeknek címzett guberniumi
utasítást: tilos a halottakat a templomba vinni s ott felravatalozni. A
kiszabott büntetés 12 botütés, nemesember esetében pénzbírság.
Feszültség forrása lett a papok szolgáinak besorolása katonának. Sok
pap olcsó munkaer l esett el, bárha meg is hagytak nekik 1-1 szolgát, azt
kevesellték. Eme ket ért sérelem miatt a magisztrátust feljelentették a
guberniumnál. Ott is tiltakoztak az önkormányzat által okozott
törvénytelenség miatt.
1837-ben a besztercei káptalan 2300 forint érték segélyalapot hozott
létre, hogy abból a papok özvegyeit és gyerekeit segélyezzék. Ehhez minden
papcsaládnak 200 forinttal kellett hozzájárulnia. Ez összesen 7100 forintot
tett ki, amib l évente 100 forintérték segélyt osztottak ki a rászorulóknak.
A császári udvar a hozzájárulási alapot évi 300 forintra emelte. Ett l a
segélyt l elesett a kisdemeteri, a szászszentgyörgyi és a szászbudaki tanító.
Mindhármukat erkölcstelen életmód miatt távolították el állásából. A
besztercei gimnázium igazgatóját szolgálati hanyagság miatt állásából 6
hónapra felfüggesztették (1839).
Az 1839. évben a zsolnai presbiterek 6000 forint jóváhagyását kérték
a parókia épületének megjavítására. Hozzáf zték azt is, hogy az egész
pénzösszeg rendelkezésükre áll, s azt az egyházközség pénztárában rzik.
Véleményünk szerint Zsolna nem is volt oly szegény, ha e hatalmas összeg
birtokában építkezni akart.
1840-ben a lutheránus püspök ellátogatott Nagydemeterre. A püspöki
vizitáció jegyz könyvébe beírta, hogy a templom az összed lés el tt áll.
Javasolta a templom bezárását.
Márciusban a káptalani testület jóváhagyta a zsolnaiak kérését. A
munkálatok elvégzését egy Lindörfer nev vállalkozóra bízta, ezt azonban
hevesen ellenezte a besztercei k
ves céh. Mindhiába.
Az aszúbeszterceiek a templom b vítéséhez és toronyépítéshez kértek
engedélyt. Malomárkán el zetes jóváhagyás nélkül fogtak az új iskola
építéséhez.
1841-ben Újfalu is hallatott magáról: a püspök rendeltére káptalani
vizitációt kellett tartani az ottani fegyelmezetlen és engedetlen kántortanító
ügyében.
1843. június 15-én meghalt Georg Paul Gross besztercei pap.
Tisztességgel el is temették – azután pedig bevett szokás szerint kit zték a
papválasztás id pontját. A templomban tartott választási gy lésre a 73
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szavazati joggal rendelkez pap közül 11-et közeli rokonság miatt – nem
engedtek be. A sértettek a szebeni püspöknek panaszolták el a rajtuk esett
sérelmet és jóvátételt, azaz a választás érvénytelenítését kérték. A püspök úr
helyt adott a fellebbezésnek s a papválasztás megismétlését rendelte el
ugyanazon jelöltekkel. A szavazás eredményével elégedetlenked k újabb
kontesztációt nyújtottak be. A püspök nem adott nekik igazat. Fellebbeztek a
császári udvarba, de még a császár fenségéhez is. A várva várt válasz
1844. szeptember 17-én érkezett meg. A császár jóváhagyta Michael Fr.
Müller pappá választását. A császári üzenet zárómondata úgy hangzott:
„Újabb választások pedig nem lesznek!”
1845-ben Michael Fogaraschi törpényi pap végrendelkezett: a
káptalan özvegyeinek megsegítésére 1000 ezüst forintot hagyományozott.
Új id k jele is található krónikánkban. Bilakon, mint még sok helyütt
– megkezdték a szétszórt földparcellák egyetlen birtoktestbe való
tömörítését. A tagosítás ürügyén gróf Lázár Móric jelent s egyházi földet
bekebelezett.
Tiltakozása jeléül a helybeli pap benyújtotta lemondását.

Világjáró besztercei Joachim Bedeus, a reformer
Besztercevidék személyiségei között több olyan is található, akinek a
neve az id múlásával nem ment feledésbe. Ezek egyike a gazdag patrícius
keresked családból származó Bedeus. sei mintegy száz éven át tagjai
voltak a besztercei önkormányzatnak, vagy Magisztrátusnak, s mint ilyenek,
felel s döntéseket hoztak városunk vezetésében.
Joachim Bedeus a 18. század második felében magas m veltségi
színvonalával, kit
megfigyel képességével és szintetizáló-kombináló
tehetségével messze a kortársak fölé emelkedett.
Sikeres kereskedelmi vállalkozásai tették lehet vé, hogy
megforduljon Európa számos országában, hogy a Balti-, az Adriai- és a
Fekete tenger határolta térségben otthonosan mozogjon. Jó kapcsolatai
voltak az osztrák és a porosz szakmabeliekkel is. Mindig azon törte fejét,
hogyan lehetne Erdély, és sz kebb pátriája, Besztercevidék gazdasági
elmaradottságát felszámolni és a korszer gazdálkodás útján elindítani.
Nézeteit többször is népszer sítette s id vel eljutott a császári udvarba is.
A 18. század második felében Erdély súlyos gazdasági válsággal
küszködött. A régi, elavult h béri termelési viszonyok az iparban és
mez gazdaságban egyaránt a társadalmi haladás fékez jévé váltak. Az új, a
kapitalista rendszerre való áttérésnek még nem voltak meg a feltételei.
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A gazdasági válság a Habsburg birodalomban akut pénzhiányt idézett
el . A császári udvar azon próbálkozása, hogy a gazdaság terheit a
kegyetlenül elnyomott jobbágy- és szabadparaszti tömegekre hárítsa, mind a
Szamos-völgyi, mind pedig a mócvidéki lakosság fegyveres ellenállásába
ütközött.
A bécsi székhely
Kancellária és az erdélyi Gubernium
kétségbeesetten próbálkozott menekülni a kátyúból és az új úton akart
továbblépni. A 18. század gazdasági zsenijét, Joachim Bedeust is felkérték:
nyújtana be egy Cselekvési programot a Bányffy György vezette Operatív
Komissziónak megvitatás és esetleg, jóváhagyás végett. Ugyancsak
megbízást kapott Türi László is, igaz más témakörben: a bírósági szervezetet
és a büntet törvénykönyvet kellett megreformálnia. Összesen hét
rendszeresen ülésez bizottságot hoztak létre.
Mi most a francia felvilágosodás eszméin nevelkedett Joachim
tevékenységét szándékozunk felvázolni.
Bedeus egy terjedelmes gazdaságpolitikai reformjavaslatot terjesztett
el . F helyet a gabonatermelés növelésének kérdésköre foglalt el. A
gabonatermelés növelésére javasolta, hogy a földm vesek javítsák a talajt és
használjanak az eddigieknél jobb, nagyobb terméshozamú vet magvakat.
Úgy vélte, hogy a búzatermelés iránt azért csappant meg az érdekl dés, mert
a falusi lakosság rászokott a kukoricatermesztésre, s ezt kenyér helyett, de
állati takarmányként is használja. Drasztikus eszközökkel – a karhatalom
igénybevételével, vélte lehetségesnek a kukorica vetésterületének
minimumra csökkentését.
Felismerte a burgonya népélelmezési és állati takarmányként történ
felhasználásának fontosságát. Szorgalmazta a burgonya és a f zelékfélék
termelését. Mivel a gyümölcstermesztést, akkoriban teljességgel
elhanyagolták, javasolta, hogy ennek miel bbi elterjesztése érdekében
alkalmazzanak hatósági kényszert. Nagy figyelmet fordított a gyümölcs- és
bortermelésre. Gyümölcsösök telepítésér l álmodott. Mindkett t a jöv
legfontosabb mez gazdasági kiviteli cikkének tekintette.
A gazdasági életben nélkülözhetetlen két ipari növény, a len és kender
termelését minden er vel fejleszteni akarta. A hatóságokat is be akarta vonni
a selyemhernyó tenyésztésbe és az exportképes, jó min ség
dohánytermesztésbe. Csupán mellesleg jegyezzük meg, hogy 1846-ig
Erdélyben teljeséggel ismeretlen volt a mez gazdasági terület trágyázása.
Korszer , ma is megszívlelend
módszereket ajánlott az
állattenyésztés fellendítésére. Javasolta a legel öntözését, és a belterjes
gazdálkodás irányába mutató lóheretermelést. A lóherét tápdús és nagy
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term képesség növényként jellemezte. Száraz évszakban háromszor is
lehet lóherét kaszálni, füvet viszont csak egyszer.
A mez gazdasági hozamok növelésének egyik útját a falusi
gazdaságok és birtokok tagosításában látta; a sok kis parcellát egyetlen nagy
vagy nagyobb birtokba akarta tagosítani – azaz, hogy minden családnak egyegy tagban legyen a mez gazdasági területe (=határrendezés).
A háziállatok közül a lovakat tartotta a legfontosabbnak. Elgondolása
szerint a jobbágygazdaságokban kötelez vé kellett volna tenni a kancatartást
és fajtanevelést.
A lótenyésztésben a spanyol lovakat részesítette el nyben. Külön
javaslatai voltak a korszer csikónevelés megvalósítására.
A szarvasmarha-tenyésztésben a bikanevelést, a marhák csordákban
tartását, ésszer takarmányozását és itatóhelyek kiépítését szorgalmazta.
Voltak elképzelései az állatállományt gyakran pusztító marhavész
megfékezésére is.
A juhtenyésztésben a hazai fajták külföldi kosokkal való feljavítását
ajánlotta.
Csökkenteni akarta a transzhumáns pásztorkodást: a télen, sík
vidéken, nyáron, havasi réteken legeltetést – a gyapjú min ségének javítása
céljából.
Külön figyelmet fordított a kecsketartásra, a kecske b rét és faggyúját
értékes ipari nyersanyagnak tartotta.
Részletes programban foglalkozott a méhészet fejlesztésével, s
javasolta: biztosítsák a méhészek mozgásszabadságát, csökkentsék a viasz
exporton belül a nyersviasz arányát és növesszék a viaszból készült cikkek
kivitelét.
Javasolta, hogy a tutajozást szervezzék meg az Olton, le a Dunáig.
Szorgalmazta a mez gazdasági oktatás megszervezését- és mez gazdasági
iskolák létesítését.
Támogatta a vasbányászat, kohászat és üvegcs rök magánkézbe
adását. Erdély ásványkincseinek és növényvilágának kutatására, feltárására
és hasznosítására állami támogatással természettudományi társaságot
szeretett volna létrehozni.
A céheket még fenntartaná, ezeket azonban bevonná a céhen kívül
tevékenyked mesterembereket is. Úgy vélte: szabad teret kell biztosítani a
munkamegosztáson alapuló, gépeket nem használó, tehát kézi er vel
köd manufaktúrák és gyárak alapításának. Támogatta a hazai termelés
fokozását és a külföldiekkel szemben véd vámok alkalmazását. Javasolta:
minden eszközzel segítsék az olyan manufaktúrák létrehozását, amelyek a
külföldi áruk behozatalát feleslegesé tennék. Korlátozná az importot, amely
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lehet vé tenné a kereskedelmi deficit csökkentését és végül annak
megszüntetését. Külön taksával sújtotta volna a külföldr l behozott állatokés hal behozatali vámját, s ett l a hazai álltatenyésztés fellendülését kellett
elvárnia.
A pamutipar fejlesztése érdekében csökkenteni akarta a nyersgyapot
behozatali vámját s nagyobb vámot vetett volna ki az osztrák tartományból
importált textilnem kre. Növelné a kendertermelést, szabaddá tenné a
posztógyártást. A posztókészítéshez szükséges gyapjúfonalat dologházakban
állítaná el . A 18. században – és kés bb is – a javítómunkára ítélteket és a
munkakerül ket dologházaknak nevezett büntet intézetben foglalkoztatták.
Szorgalmazta a vajdahunyadi kaszagyártást. A jó kaszák iránt óriási
volt a kereslet bel- és külföldön egyaránt. Elképzelése szerint több üvegcs rt
kellene létesíteni, hogy az exportra termeljen. Az általa megvalósíthatónak
vélt hazai cukorgyártás beindítása céljából Erdélybe cukorgyárat akart
építeni.
Csökkenteni szerette volna az örmény és görög keresked k számát.
Az így feleslegessé vált munkaer t a kézm iparban akarta foglalkoztatni.
A központi kormányzat áttanulmányozta s meg is vitatta ezt a
grandiózus gazdaságfejlesztési programot, úgy találta azonban, hogy mindez
az Osztrák Birodalom viszonyaira nem alkalmazható. Ezzel a sz klátókör
döntéssel lényegében további 200 évre változatlan maradt a gazdasági
fejl dés. Ha viszont hozzáfogtak volna eme gazdasági – társadalmi
elképzelések gyakorlati átültetéséhez, az Osztrák Monarchia, s ennek
részeként Erdély is, Közép-Európa legfejlettebb térségévé válhatott – volna!
Sajnos, ezúttal is, mint már annyiszor, odafent rosszul döntöttek s így
maradt minden, mint régen volt.62
Ami a krónikából kimaradt
Bármennyire is igyekeztünk minden hozzáférhet
anyagot
felhasználni, egyes információk valahogy kiszorultak. A következ kben
szeretnénk egy csokorra valót átnyújtani az olvasónak.
1367-ben a besztercei önkormányzat szabályozta a borimportot. Bort
vagy sz t csak az hozhatott – nagyobb tételekben – Besztercére, akinek
saját sz je és bora is volt.
1470-ben a genovai tanács a miatt kért elégtételt a magisztrátustól,
mert a hatáskörébe tartozó havasokban ismeretlen tettesek egy kaffai
keresked t megöltek. Az áldozat 14 rabszolgája a kísér kkel együtt
megszökött vagy elt nt.
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1523-ban három Radna-völgyi pap azzal a kéréssel fordult a
Magisztrátushoz, hogy engedélyezze Hordó és Telcs között egy kolostor
építését.
1534-ben a céhek határozatot hoztak, miszerint a halottasházból a
koporsót 8 fiatal vigye a templomba, majd onnan a temet be. Ha valaki a
koporsóviv k közül késne, büntetése 1 font legyen.
1547-ben olyan b séges sz termés volt, hogy az egész mustot nem
tudták elraktározni, a kádárok túlterheltek lévén, nem vállaltak rendelést.
1552-ben Besztercén a gyerekek és ifjak örömére egész napos
ágyúl
versenyt rendeztek. A nálunk készült ágyúkat a város ércbeöntött
címere és a bíró neve ékesítette.
1555. december 15-én a császár politikai számításait áthúzó
Martinuzzi Fráter Györgyöt felbérelt gyilkosok megölték 365 ablakos
alvinci kastélyában.
Egy lekencei szász 1566-ban a börtönben öngyilkos lett. Lányát 9
hónappal korábban élve eltemették.
1591-ben a petresi parókia kertjében elültették az els diófákat.
1620-ban ugyanott beoltották az els vadalmafákat. Ez a gyümölcsfa
nemesítés kezdetének tekinthet .
1635-ben a besztercei kéthetes hadgyakorlatot sokáig emlegették. A
gy ztes apja, a törpényi pap, az esemény tiszteletére nagy mulatságot
rendezett, amelyre hivatalos volt a városi önkormányzat és a Százak
tanácsának minden tagja.
1638. szept. 19-én országgy lési végzést hoztak az erdélyi
szombatosok (nem azonos a szombatista felekezettel) vallási irányzatának
felszámolásáról.
1639-ben egy vündai szász a városi önkormányzatnál bepanaszolta a
szomszédját. Azt állította, hogy annak méhei „nagy er vel veszettül
támadtak a saját méhkasaira és megölték 14 méhkas méhét”. A szomszédot
megfenyegették: ha még egyszer el fordul, varázslókkal való
együttm ködés vádjával bíróság elé fogják állítani! (1678 februárjában:
Szebenben egyetlen napon 6 „varázslót” máglyán megégettek!)
1666-ban Besztercét mindkét oldalról magas és finom sz ültetvények vették körül. A Rajna és a Mösel vidékér l hozott értékes
sz fajták 1868-ig b ségesen teremtek. Ekkor a peronoszpóra, tíz évvel
kés bb a filoxéra miatt teljesen elpusztultak.
A 17. században Besztercén 10 alkalommal volt sáskajárás.
Bánffy György Erdély kormányzója 10 %-os kamattal 18.000 forintot
kölcsönzött Besztercének. Ezen felül, a megegyezés szerint évente még 150
kaszásnak kellett 6 napon át dolgoznia, hogy lekaszáljanak 5000 kalangya (1
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kalangya = 31 kéve) búzát, továbbá 30 sz munkást, és végül 24 lóval és
12 szolgával 50 hordó meszet fuvarozzanak.
1768-ban Erdély-szerte megkezd dött az anabaptista (kés bb baptista)
telepek er szakos felszámolása és a hív k katolicizálása.
1788. május 7-én Beseny n minden ház porig égett.
Az 1792. január 28-án tartandó I. Ferenc császár (1792-1835)
koronázási ünnepségére egyaránt hivatalos volt a káptalan (=dékánátus) és
az önkormányzat (=Magisztrátus) vezet sége. Nagy érték ajándékkal
akartak kedveskedni. Elhatározták, hogy minden pap, tisztségvisel évi
jövedelmének 5 %-ával járuljon hozzá az akció sikeréhez. A ránk maradt
kimutatásból tudjuk, milyenek voltak a korabeli fizetések és jövedelmek. A
besztercei Johann Dekani 350, a beseny i pap 500, a jádi és a dipsei 450450, a szászszentgyörgyi 500, a királynémeti és a vermesi 350-350, Fogarasi
József (Zselyk) 200, a tacsi Georg Kleinmann 100, Mathias Oller
gimnáziumi igazgató 150 forint után fizetett ajándékpénzt.
1809. ápr. 12-én Löwenthal f ítél mester kérte, hogy a dékánátus
hirdesse ki a templomban: a trónörökös a nevét visel szász zászlóaljat akar
táborozni, önkéntesek jelentkezését várja.
Június 15-én Törpény 148 háza a t z martaléka lett. Odalett a pap
6000-7000 forintérték vagyona is.
1813-17-ben az elhúzódó éhínség miatt szenvedtek az emberek. Az
állatállomány megcsappant. Sok éhez család Moldvába emigrált.
1830-ban a nagy éhség enyhítése végett Jósika báró kérte Johann G.
Lani ítél mester helyettest, segítsenek az éhez kön. Lani a papság segítségét
kérte...
1832-ben a kolerajárvány sok áldozatot szedett Borgóprundon,
Kissajón és Makódon. Ugyanekkor a besztercei piactéren (ott, ahol az
országzászlótartó áll) gimnáziumépítéshez kezdtek. Sok és szép beszéd
hangzott el. A tíz szomszédos falu 40 veder bort adományozott az ünnepség
céljára. Pincérruhába bújtatott tanulók szolgáltak ki a tömeget.
1833. dec. 5. Az új iskola ünnepélyes felszentelése és átadása.
Beszédek. Evés-ivás. Díszlövések mozsárágyúból is. Trombitaharsogás.
Dobpergés!
1836. Három hétig tartó kolerajárvány Besztercén. Karl Dekani
szenátor három gyereke egy napon halt meg.
1838-ban Kornis gróf a Gubernium nevében kérte Besztercét: segítsék
a pesti árvízkárosultakat!
A megáradt Duna 2281 házat elpusztított, elsodort 327 kertet, sok
kultikus épületet, megszámlálhatatlanul sok embert. 827 ház összeomlással
fenyegetett...
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1838 májusában Jádon a t z pusztított. Megsegítésükre Erdély-szerte
gy jtést rendeztek.
1841. Ebben az évben a termés szokatlanul korán megérett: a
kukoricát szeptember elején szedték le, a sz t október 1-én szüretelték.
1842. szeptember 5-én leégett a Kispiac, a Magyar-, Fered - és
Monostor utca 34 háza.
Végül egy jó hírt is közreadunk. Az 1843. év es kkel, villámlásokkal,
dörgésekkel kezd dött. Február elején beköszöntött a tavasz. Az emberek
szántottak, vetettek, a folyóban fürödtek. A cipészek a kéregmalomnál lev
pályán tekéztek. Hosszú volt az sz is.

A királyföldi román szabadparasztok
A többnemzetiség Erdély lakosságának tekintélyes részét románok
alkották.
Amikor a 12. században a magyar királyok elhatározták, hogy a
gyéren lakott vidékre szászoknak nevezett lakosokat telepítsenek, a
letelepítésre szánt területekr l kitelepítették a lakosságot. Így etnikailag
egynem , összefügg szász települések jöttek létre, olykor román, magyar
vagy székely, már meg lev helységek és közösségek közé ékelve.
A következ évszázadokban a különböz nyelv , szokású, vallású és
kultúrájú lakosság együttélése eredményeként egyre er teljesebb lett a
kölcsönhatás.
A Szászföldön csak kevés másajkú embert t rtek meg. Jogukban állt a
betelepülni szándékozóról személyenként dönteni. A Királyföldön román
mez gazdasági dolgozókat szolga, cselédként alkalmaztak, akár a szászok
jobbágyai is lehettek.
A Szászföld szomszédságában, kezdetben román szabadparasztok is
éltek. A h bérrendszer általánossá vállalásával sokhelyütt a szabadparaszti
tömegeket jobbágysorba süllyesztették.
Különleges helyzete volt a Nagy-Szamos fels szakasza, a Radna és
Naszód vidékén él románoknak. A szászok besztercevidéki betelepítése
után normális, együttm ködési kapcsolatok jöttek létre a helybeliek és az
újonnan érkez szászok, a szász, román és magyar falvak között. Történt ez
annak ellenére, hogy más-más nyelven beszéltek, mások voltak szokásaik,
egyházi ünnepeik és eltér volt identitásuk.
Az igazságnak tartozunk azzal, hogy elmondjuk: id nként, ritkán,
közöttük határvitákra, kölcsönös acsarkodásra és személyes konfliktusokra
is sor került, de nem ez volt a jellemz !
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Egész Erdély, ezen belül Besztercevidék történelme is sok konfliktusestet ismer magyar-magyar vagy román-román falvak között is.
Az addigi Doboka megyéhez tartozó Fels -Szamos vidéki, Radnavölgyi, túlnyomórészt románok lakta 21 falut Mátyás király 1475-ben
Beszterce joghatósága alá rendelte. Ett l kezdve e falvak lakói királyföldi
román szabadparasztok lettek, legf bb uruk a Grundherr-nek is nevezett
városbíró lett (grund: beépített terület, herr: úr).
A szabad parasztokhoz hasonlóan éltek a román papok is. Egy 1714es adat szerint a besztercei Magisztrátus joghatósága alá tartozó román
falvakban 82 lelkész volt, ebb l csupán 5 görög katolikus. Összesen 299
ökrök, 171 tehenük, 136 lovuk, 1009 juhuk, 354 sertésük és 351 kaptárnyi
méhük volt. Egyházközösségeik 61 kataszteri hold szántó és 56 szekérnyi
szénát adó kaszáló tulajdonosai voltak. 63
A szászokra kirótt adókat nekik is fizetniük kellett. Volt azonban az
egyházi tízednek egy sajátosan fonák felhasználási formája. Míg a többi
vallásfelekezeti (bizánci rítusú) papok nem részesülhettek bel le. Az a
felettébb furcsa helyzet alakult ki, hogy az ortodox hit falvak által
el állított tizednyi termékrészt lutheránus lelkészek szedték be és saját
jólétüket szolgálta, miközben – hacsak vajmi keveset nem juttattak ortodox
paptestvéreiknek is, ezek nyomorban teng dtek. Pénzadójukat a városi
pénztárba fizették be.
Mivel hosszú évszázadon át a föld képezte a legf bb értéket, az volt a
legfontosabb termel eszköz, érthet , hogy helyenként megpróbálták – a
szomszéd falvak rovására – saját faluhatáraikat kiterjeszteni. Ez azonban
határvitákhoz, nemegyszer felgyújtáshoz vagy emberöléshez vezetett.
A határviták megoldása, a rendezés három úton-módon volt
lehetséges.
A magyar nyelvterületen minden év tavaszán a falu apraja-nagyja
bejárta (körbejárta) a határt, hogy mindenki emlékezetébe vésse annak f bb
pontjait. Helyenként a gyerekeket meg is vessz zték, nehogy elfeledjék, hol
is történt mindez. Ha két szomszédos falu vitatta a helység határát, a
királyhoz, a vajdához, vagy a fejedelemhez fordulhattak: tegyen igazságot!
a saját embereit küldte ki, s miután a falvak öregeivel együtt a
határt körbe járták, azok újra kit zték a határjeleket s azt írásba is foglalták.
Ebb l is látható, hogy a falvak lakói, évszázadok folyamán kialakult
tartós gazdasági- és rokoni közösségek számára életfontosságú volt a jól
ismert határok meg rzése. Minden önkényes módosításnak kisebb, olykor
súlyos következményei lettek.
1451-ben a Kolozsmonostori Konvent bizonyítja, hogy küldöttei
eleget téve György erdélyi alvajda parancsának, a szomszédos falvak
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küldöttségeivel megjárták a Nagydemeter-i és Tkerpen-i királyi szászok
Chege, Bochonya, Fatha és Thewkes (az utolsó négy ma már nem létezik)
nev prediumainak (fekv birtok, uradalom) határát. A határjelek közt
említik a Szamos folyó kapuját, a Kékk t, a Kóthátot, a Bojor (Bajor)
hegyet, a Pünkösd-pataka medrét, a Köves erdei utat, az Egyház hegyét, a
Hegyet, a kerek Agyagf hegyét, a Nyergeshát hegyét, a csepáni birtokot, az
Oroszösvény hegyét, a Kecske-völgyet, a Sóspatakot és a Rozva patak vízét.
A dolog érdekessége, hogy a fenti határjelek mindenikje nem dák, nem is
német, hanem szép magyar néven szerepel a latin nyelv jegyz könyvben.64
A Runk és Szálva közötti határvitát a leger sebb férfiak párharca:
verekedése döntötte el. A szálvai gy zött, falujuk tekintélyes területet nyert.
Szálva új határát Runk faluvégét l mindössze k hajtásnyi távolságra vonták
meg.
A Jád és Péntek közötti határvitában a péntekiek a falujukhoz,
közeled jádi határk viv embert lel tték. Nem lévén, aki a határk vivést
megismételje, a lel tt ember által elejtett k helyén húzták, meg a két falu
közötti mezsgyét s ásták a földbe a követ.
Runk és Romoly közötti határvitákban a szomszédos S cele falubeli
öregembert tanúsították, hogy a mezsgye a régi helyén van, s hajdanában
sörösüvegeket helyeztek el alatta. A hitetlenked k elképedésére a
bizonyítékok el is kerültek.
A népi bíráskodás történetében külön színfoltot jelent a Naszód és
Szálva közötti határvita végkifejlete. A naszódiak panaszára, hogy ti. A
szálvaiak titokban Naszód felé vive és elásva a két falu határát elválasztó
nagy követ, t lük jogtalanul nagy földterületet oroztak el, a hatóságok
határrevíziót rendeltek el.
Az esemény színhelyén megjelent mindkét falu apraja, nagyja. A
panaszos, azaz sértett fél jogán el bb a Naszódot képvisel bikaer s férfit
szólították: vigye a vitatott határkövet Szálva felé. Amikor a nehéz súly alatt
görnyed férfi egy id után a válláról leejtette azt, a szálvabeli következett:
vigye a követ vissza Naszódra! A népi emlékezet szerint egy óriástermet
mutuj (tk. néma, de együgy is) vette a követ s gyors léptekkel haladva esze
ágában sem volt letenni azt. A kétségbeesett naszódiak sírtak, jajveszékeltek,
átkozódtak, de mit sem használt: a nehéz k nem állt meg... Amikor a
szálvai bajnok elérte Naszód szélét, egy fiatalasszony elébe állt és felemelte
a szoknyáját és meztelen alsótestét mutogatva a mezsgyeviv felé
közeledett... Amaz a nem mindennapi látványon elvigyorgott, a követ a
válláról ledobva a fiatalasszony felé futott...
Ahol a követ ledobta, ott húzódik ma is a két helységet egymástól
elválasztó határ.65
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Arról, hogy a királyföldi román szabadparasztoknak, milyen
kötelezettségei voltak, a kés bbiekben egy panaszlevél alapján fogunk
beszámolni.
A besztercevidéki román szabadparasztok életében jó háromszáz évig
említésre méltó esemény nem is volt. Azt el sem kell mondanunk, hogy az
Erdélyt dúló, pusztító tatárok, törökök, osztrákok és magyarok ket sem
kímélték. Szerencsésebb helyzetben csupán azok lehettek, akiknek a házai,
nyári szálláshelyei a folyók feletti hegyekben szétszórtan, egymástól
nagyobb távolságra voltak. k idejekorán értesülhettek az ellenséges hadak
felvonulási mozdulataitól s akár az erd ben is elrejt zhettek.
A gyakori katonai beszállásolások, az egyre növeked adóterhek meg
a meg-megismétl
aszályok sok jobbágy meg szabadparaszt – családot
késztettek arra, hogy szül földjüket elhagyva Moldvába emigráljanak.
1738-ban csupán a besztercei Magisztrátus joghatósága alá tartozó
falvakból 15 család távozott gyermekest l. 174ö-ben a kivándorlók száma
elérte a 184-et: Majorból 9-en, Óradnáról 32-en, Lesr l 14-en, Rebráról 9en, Naszódról 11-en, Hordóból 10-en, Telcsr l 18-an, Bükkösb l 11-en, a
Zágra melletti Ciblesfalvról 8-an, Pojényb l 16-on, Zágráról 10-en, Runkról
16-on, Szamosmakódról 14-en, Oláhszentgyörgyr l pedig 16-on vettek örök
búcsút szül földjükt l.66
1746. június 14-én a párvai Maftei Ordache azt nyilatkozta a
besztercei Magisztrátusnak, hogy juhai legeltetése közben múlt pénteken egy
nagy embercsoport közeledtére lett figyelmes. Vezet jük a tóháti Gheorghe
bíró volt. 300-an lehettek, 102-nek puskája volt, másoknak kaszája, villája.
Moldvába igyekeztek, mert többé nem tudták elviselni a nehéz
jobbágyterheket. Sok lovat és szarvasmarhát vittek magukkal. 200 f nyi
szerb katona a nyomukban volt.
1760. június 8-án 600 f nyi „bezsenár” (bujdosó) felfegyverkezve
Csepánon gyülekezett. Állításuk szerint újabb csoportok érkezésére vártak.
A 18. század közepén Beszterce keleti felén, a véd falakon kívül
számos román család telepedett meg. A magisztrátustól több ízben is kértek
templomépítés engedélyezését, de az minduntalan visszautasította az
engedély megadását. Az 1760-ban adott válasz híven tükrözi a szászok
románokkal szembeni magatartását.
Elutasítja a románok azon kérését, hogy a véd falakon kívül
templomot építsenek, mert „az Approbate Constitutiones 1.rész 8.cím 1.
szakasza értelmében”67 a valahokat minden polgári jog gyakorlásából
kizárja. k a falakon kívül is csupán megtért csavargók, akiknek sosem volt
joguk és semminem tulajdonuk. Ha ezeknek a megfékezhetetlen
parasztoknak (r. prostime) nem engedélyezték templom építését a
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külvárosban, annál nagyobb b n lenne engedélyezni templom építését a
városban, mert a szász nemzet tisztaságának rovására étvágyuk gerjedne,
hogy itt más házak tulajdonosaivá váljanak.68
Csupán 1786-ban engedélyezték egy fatemplom építését messze a
várostól, a Demeteri hegy alján, a Marhavásártér közelében.
A falvak, akárcsak Magyarországon, Ausztriában, de másutt is, az
erd t oszthatatlan egységében használták. Ezt nevezték a falu erdejének.
Paraszti a magántulajdonban erd k nem lehettek, mivel az erd
tulajdonjoga egyedül a földesurakat illeti... A paraszt földet nem bírhat.69
A havasok roppant kiterjedés erd rengetegei szintén osztatlan
közerd k voltak. A határ rkatonáknak is volt néhol külön erdeje. Többségük
írni-olvasni tudott, s mint ilyenek gyakorta több füvet-fát kaptak a közb l.
A határ r parancsnokság Naszód térségében, de még a Székelyföldön
is igen nagy kiterjedés határszéli közföldet vett birtokba s azon nemritkán
rablógazdálkodást folytatott. Mária Terézia császárn (1740-80) nem tudott
megbékélni azzal a ténnyel, hogy a Szászföld lakossága széleskör
autonómiával rendelkezett, minden igyekezete azon volt, hogy azt csorbítsa,
jogkörét sz kítse s kés bb meg is szüntesse.
Besztercevidéken a szászok közigazgatási és vallási autonómiáját
alattomosan támadta meg. Megtiltotta, hogy bárki, lett légyen az f nemes
vagy egyszer paraszt, áttérhessen a római katolikus vallásról a protestáns
hitre. Aki a római katolikus egyház tagja akart lenni, számos
kedvezményben részesült.
A lutheránus szászok önérzetét vérig sértette azzal, hogy Beszterce
ítél mesterévé egy római katolikus rmestert nevezett ki, jegyz egy r.k.
alhadnagy, városi levéltáros, pedig egy istállószolga lett.
1754-ben a császárn utasítására a Radna-völgyében megkísérelték a
jobbágyi kötelezettségek bevezetését, közötte a fejadót (Höringen Kopftaxe)
is. Minden családot összeírtak, általánosossá és kötelez vé tették a család- és
keresztnevek használatát. A családnév választásakor több f csoportot
jelöltek meg: földrajzi származás (N udean), nemzetiségi eredet (Ungur,
Sas), foglalkozás szerint (Me ter, Cioban), utónévb l képzett (Ionescu),
esetleg az átlagtól eltér testi jellegzetesség (Stângaci) valamint a b r színe
szerint, stb.
Az osztrák hatóságok er szakos ténykedése addig nem tapasztalt
felháborodást váltott ki. A Gubernium, hogy egy felkelés kirobbanását
megel zze, három köztiszteletben álló f urat küldött a helyszínre, név
szerint gróf Bethlen kancellárt, Michael von Bruckenthal szász concest és az
olasz Ferrai rnagyot. A szabad román falvak ellenállását nem sikerült
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megtörni. A jobbágylisták összeállítása és véglegesítése szinte lehetetlenné
vált.
1754-ben az osztrák császárn római katolikus hit német
emigránsokat küldött Besztercevidékre, hogy a szász nemzet befogadja ket.
A bevándorlók 15 évre szóló felmentést kaptak a tízed fizetése alól.
Amikor a hatóságok a Nagy-Szamos völgyében a parasztoktól be
akarták hajtani az új addig ismeretlen adót, a Radna-völgyi falvak
megtagadták az engedelmességet. Korabeli híradás szerint a felkel falvak
élén Szamosmakód állott. A város f bírója, Joakhim Klein von
Straussenberg, a besztercei rend rkapitányt küldte er s fegyveres kísérettel –
közöttük volt a rögtönítél bíró is – hogy rendet teremtsen és a tetteseket
kézre kerítse. Az utasítás szerint a f kolomposokat vasra verve kellett volna
Besztercére kísérni, a ki nem fizetett kilenced értékében pedig
szarvasmarhákat behajtani. A parancs végrehajtása csak részben sikerült,
ugyanis az elfogott két makódi férfit a falu végén, a folyóhídnál, a
feldühödött tömeg, kiszabadította. A hatóság emberei, hogy életüket
mentség, kereket oldottak. A menekül k közül a leggyorsabban a
rend rkapitány futott, noha hatalmas pocakja akadályozta a futólépésben.
A besztercevidéki 23 román falu, köztük Nagyfalu és Szentiván,
panaszlevelet jutatott el a császárnak, amit aztán Besztercére küldtek s 1758.
május 24-én ki is kézbesítettek. A panaszlevélb l kiviláglik, milyen jogaik
voltak, s milyen új terheket róttak rájuk. Elpanaszolták, hogy a szászok
immár 5. éve súlyos adókkal terhelik ket, noha nem jobbágyok. Heti
kétnapi robotra (Frondienste) kényszerítik a falvak lakóit. A város részére
épületfát kell szállítaniuk, s t a városban építésre is befogják ket. Nem
engedélyezik a szeszesital f zését („vinars” és ser). Kénytelenek drága
pénzért, a kocsmából vásárolni a szeszes italt, a kocsmák, pedig a város
tulajdonában vannak. Hozzá kell járulniuk a város kiadásaihoz
(adó+hátralék). A város számára zet és vaddisznót kell vadászniuk. Ha a
fentieket valaki nem tudja elvégezni, köteles egy dukát pénzbüntetést fizetni.
Végül kérték: a császár tegyen róla, hogy régi jogaikat tiszteletben tartsák!
1761-ben a Gubernium beperelte a besztercei önkormányzatot, mert a
disztriktus 23 faluja nem fizette ki a kilencedet és a lelkészi tízedet.
Erdély katonai f parancsnoka, Nicolaus Freicher Buccow generális a
maga módján érvelt: ha nem akarnak fizetni termékkel és pénzel, akkor
fizessenek a vérükkel! Az
ötlete volt, hogy Erdélyben állítsanak fel
határ rezredeket. A császárn 1762-ben örömmel fogadta a javaslatot, s
megbízta Buccowot: lásson munkához!
Beszterce is benyújtotta a Guberniummal és a Szász Egyetemmel
szembeni követelését. A törvénytelenül elvett román falvak miatt évi 7315
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forint adóveszteség érte, s ezt a fenti hatóságok térítsék meg! Mondanunk
sem kell, hogy mindkét hatóság túlzottnak min sítette e követeléseket.
Február 5-én Schröder vezérezredes személyében hívatlan vendég érkezett
Besztercére. Nem is sejtették, mi a célja e látogatásnak. A kíváncsiskodó
szenátoroknak csupán annyit mondott: szeretné bejárni Radna-völgyét,
ismerkedni a lakossággal. Kérte, hogy útján a város két szenátora
(tanácsosa) kísérje el. Sorra járta a Nagy-Szamos menti román falvakat.
Bejárta Nagyfalut és Szentivánt is. Végül titokzatosan távozott.
Május 9-én a Szász Universitas utasítására a besztercei bírót fegyveres
kísérettel Szebenbe vitték. Itt tudta meg, miért „hívatták”. Legnagyobb
elképedésére közölték vele: a román falvak lakói azt írták Bécsbe, hogy
készek a császárt fegyverrel szolgálni. A szász nemzet pedig, nagylelk sége
jeléül, a Radna-völgyét a császárn nek ajándékozza. Felkérték a
Magisztrátust, írjon egy adománylevelet, hogy azt Bécsben felmutathassák.
Hiába makacskodott a besztercei bíró, hogy látni akarja az ominózus levelet,
kérését nem teljesítették. A legjobb akarattal sem tudták volna felmutatni,
mert ilyen tartalmú levél nem létezett! Az egész kitaláció volt, de célját
elérte.
1762-ben Bécs már hivatalos leiratban közölte Besztercével, hogy a
Radna-völgyet lecsatolta a szász disztriktus testér l, s hogy a döntésnek
nagyobb nyomatékot adjon, a várost számos, nem létez , csupán kitalált
adósság fizetésére kötelezte. Szép összeget tett ki a Besztercével szemben
támasztott kártérítési igény is.
Amikor egy évvel kés bb megkezdték a Naszód központú valah
(román) határ rezred szervezését, a leend határ rezred tagjai csak úgy
akartak katonáskodni, ha Erdély határain túl nem fogják bevetni ket. Ezt
könny volt megígérni. Amikor aztán 1763. május 10-én megtudták, hogy a
határokon túl kell katonáskodniuk, Szálván a katonai eskütétel el tt a
románok közül többen is eldobálták a fegyvereiket, s megtagadták az
engedelmességet. A dühöng , lázadó tömeg fennhangon követelte, hogy
csatolják ket vissza Besztercéhez! A történelem kerekét azonban nem
lehetett visszafordítani. Az eskütételre meghívott Buccow generális és Petru
Aron püspök a helyszínr l gyáván megfutamodott!
Az erdélyi határ rvidék kiterjedt a megyék közül Fehér 4, Doboka 11,
Hunyad 39, Kolozs 3, Torda 2, Fogaras-vidék 39; a székely székek közül
Aranyos 6, Csík 51, Háromszék 91, Udvarhely 19; a szász közigazgatási
területek közül Szászváros 1, Szeben 4, Brassó-vidék 2, Besztercevidék 29
községre. Vagyis a székely székek 160, a vármegyei terület 98, és a szász
székek 36 falujára.70)
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A katonáskodás gondja nem terhelte a szászokat. Gondjuk volt arra is,
hogy új falvakat létesítsenek. 1787-ben alapították a Kelemen-havasok
lábánál Kusmát. A nagyon vagyonos Schaller Freiherr von Löswelthal szász
családot
telepített
Mez újlakról,
Szászújfaluból,
Poszmosból,
Kolozsnagyidáról és Debráról.
Általában véve, Erdélyben a szászokat soha nem fenyegette a
túlnépesedés veszélye. Alig gyarapszik a lakosság. Ha van is ilyen, ez f leg
bevándorlóknak vagy beköltöz knek tulajdonítható. 1784-ben Besztercének
4630 f nyi lakosa volt.
Tekintsük át az adózó, és az adómentes családok helyzetét is. 1791ben Besztercevidéken a mágnások és a többtelkes nemesek közül senki nem
adózott. Taksafizet (taxalista) nem volt.
A szabad magyar családok száma 2703 volt. A szász közösséghez
nem tartozó szabad szász család nem szerepelt a kimutatásban. Csupán 243
szabad német család élt Beszterce vidékén; román mindössze 12.
jobbágycsaládot 254-et írtak össze. Zsellér család nem volt a disztriktus
területén. Volt viszont 93 kóborló, 41 bányász; görög és zsidó egy sem,
cigány 255, aranymosó 14. Összesen 4497 család.
Tizenegy évvel kés bb a következ változásokat rögzítették:
egytelkes nemes vagy jobbágy nem volt, volt azonban 457 zsellér, 3797
szabadparaszt, 783 taxalista, 118 bányász. Más kategóriába 535 családot
soroltak. 71)
A naszódi román határ rezred
Az 1763. évi május havi zavargások miatt a határ rezred szervezése
nehézkessé vált. A katonák eskütételét annakidején a Szálva környéki 120
éves aggastyán, T nase Todoran akarta megakadályozni. A katonákhoz
intézett gy lölett l izzó szavaiban sérelmezte, hogy az osztrák hatóságok
megfosztották ket évszázados jogaiktól. Az ígéreteket nem teljesítették, a
helyzetük azóta mit sem javult, ellenkez leg: csak romlott. Az eskületétel
el tti percekben arra buzdította a leend gyalogezred katonáit, hogy tagadják
meg az engedelmességet. Ne esküdjenek h séget a szószeg császárnak, s ne
álljanak a császár kétfej sasos zászlója alá. Emlékeztetünk: az eskütétel
felemásra sikeredett!
Az osztrák hatóságok azonnal közbeléptek T nase Todorant és 19
társát letartóztatták, s nehéz vasra verve a besztercei börtönbe szállították,
majd bíróság elé állították. Az elrettent ítéletet Besztercén mondták ki, s azt
a besztercei hóhér hajtotta végre. T nase Todorant kerékbe törték, három
társát felakasztották. A többieknek tízszer kellett a 300 f
l álló katonák
sorfala között meztelenül elhaladnia, miközben a sorfalban állók
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puskacs tisztító vaspálcáikkal ütlegelték ket. Ez az ütlegelés, a halálra
vessz zés, vessz futás néven ment át a köztudatba.
A könyörtelen megtorlás mintegy el revetítette a mócvidéki, 1784-es
parasztfelkelés vezet inek, Horeanak és Clo canak a mártírhalálát.
Tévedés volna azt hinni, hogy a naszódi véres megtorlás elszigetelt
eset volt. Szigorú büntetés járt már a parancsvégrehajtás megtagadásáért is.
1779-ben a háromszéki székely határ rezred katonái nem voltak hajlandók
külföldön harcolni. A menetoszlop Marosvásárhelyr l visszafordult. Véres
megtorlást írtak el : „Kett felakasztassák, kett nek a feje vétessék, s
amellett jobb kezek elvágottassanak, és azután a fejek az elvágott kezekkel
együtt kerékre tétessenek. Ismét ketten meglövöldöztessenek, s 17-nek 10szer kell vessz futást végigszenvednie. Az említettek vagyonát is
elkobozták. A kisebb pártüt k közül 15-nek hatszor kellett a 300 katona
pályázását elviselnie, 214-nek a büntetése: 50 kemény pálcázását elviselni”.
72)

A lázadási, felkelési készség vagy a forrongás is véres megtorlásba
torkollt. 1799-ben a lázadó katonák közül hatnak a kezét vágták le, 50-et
halálra vessz ztek, 214-re 50-50 botütést mértek, 30-nak minden vagyonát
elkobozták. A halálra vessz zés az osztrák hadseregben általános gyakorlat
volt. 73)
Mivel a hadseregbeli véres fegyelmezés mindennapos volt, érthet ,
hogy a felesküdött katonák miért teljesítették vakon tisztjeik parancsát.
1764. március 16-án Mária Terézia császári pátensben szabályozta a
határ rkatonák jogait és kötelezettségeit. Két évvel kés bb, 1766-ban,
ugyancsak
felsége parancsára kidolgozták a határ rezred császári
szabályzatát. Ezzel a gyalogezred felállítása végleges befejezést nyert.
Noha a Radna- és Naszód-vidéki falvakat kivonták Beszterce
joghatósága alól, egész sor probléma megoldatlan maradt. Egész sor
kérdésre nem kaptak megnyugtató választ. A panaszlevél-váltások egymást
követték. 74)
Von Sinkowits báró, táborszernagy felszólította a Magisztrátust:
tisztázza és foglalja írásba a szász- és román falvak tizedkötelezettségét.
Válaszában Beszterce vezet sége, a Magisztrátus, leszögezte: a szász és a
román falvakban a tizedszedés a lutheránus hit lelkészek kiváltságjoga.
(privilégiuma).
A legszegényebb falvak: Péntek, Aszúbeszterce, Szépnyír, Tacs és
Zsejk egész tízedet fizetnek. A falvakból a papi tízed háromnegyed része az
egyházé, a fennmaradó negyedet a fiscusnak adják át. Ez utóbbiból még
átadnak egy bizonyos, kis részt a marosvásárhelyi református kollégium, és
a kolozsvári Jezsuita-rend számára.
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1764-ben Beszterce a Szász Egyetemmel szállt perbe. A Radna-vidék
elvétele miatt 38.431 forint 43 dénár kártérítést követelt.
1765. április 30-án a Guberniumtól érkezett levélben közölték
Besztercével, hogy a Radna-völgy lecsatolása miatt keletkezett károk
jöv beni kifizetését magára vállalja. Egyel re 6000 forint készpénzt adnak, a
többit kés bb megállapítandó ütemterv szerint, részletekben fogják
törleszteni.
Sinkowits táborszernagy ismételt sürgetésére a besztercei
Magisztrátus 1766. január 9-én végleg lemondott a Radna-völgyi falvak
birtoklásáról. A hivatalos okmányt a városi önkormányzat minden tagja
aláírásával hitelesítette, és a város pecsétnyomtatójával megpecsételte azt.
Az els aláíró Johann Fr. Klein von Straussenburg, volt, hivatalos
min ségben: judex primarius.
Ez év tavaszán osztrák sürgetésre a Magisztrátus elrendelte az összes
szász és magyar családok sürg s kitelepítését a határ rezred felügyelete alá
tartozó falvakból. A megüresedett gazdaságokba más falvakból – Beszterce
városából is, csupa román és görög katolikus vallású családokat telepítettek.
Korabeli kimutatás szerint Besztercér l 178, Kisdemeterr l 66,
Szászújfaluból 46, Szépnyírr l és Vermesr l 24, Aszubesztercér l 18, Jádról
15, Törpényr l 12, túlnyomórészt román, kismértékben szász családokat
bocsátottak a határ rezred rendelkezésére.
Összesen 505 családdal lett gazdagabb az új közigazgatási egység.
Sajnos, nincs tudomásunk arról, hogy szám szerint hány szász és
magyar családot telepítettek ki onnan, a Petres melletti Szászújfaluban.
A határ rfalvakban minden férfit 18. éve betöltése után besoroztak
katonának. A szolgálati id 8-10 esztend volt. Nagyon nehéz, és fizikailag
kimerít kiképzésben részesültek. A kiképzés, vagy mozgósítás, hadba
vonulás esetén napi 3 krajcár zsoldot kaptak. Az élelmiszerellátásuk
fölöttébb hiányos volt – és kevés. A katonáknak gyakorta hazulról hozott
élelmet kellett fogyasztaniuk.
Mivel a császári ezred, el irányzott létszáma 3000 f volt,
szükségessé vált újabb falvakat is bevonni a határ rezred hatáskörébe. Így
1763-ban a Sajó-völgyi Nagyfalut és Szentivánt, 1783-ban pedig a Borgóvölgyi Oroszborgót, Alsóborgót, Középborgót, Fels borgót, Borgóprundot,
Borgótíhát és Marosborgót, a Sajó völgyében pedig Nagyfalut, Szentivánt.
Marosfalvát, Gledényt, Monosfalut és Marosoroszfalut a Naszódi Katonai
Körzet joghatósága alá rendelték. Hasonló sorsra jutott Cosna is. A naszódi
határ rezred így összesen 44 faluból toborzott katonákat.
A határ rezred megszervezésében fontos szerepet vállalt Bethlen és
Lázár gróf.
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A naszódival egyid ben szervezték az orláti román gyalog-, a
Csíkszereda és Kézdivásárhely székhely
székely gyalog- és a
Sepsiszentgyörgyr l irányított székely huszárezredet. Végül 1768-ban a
Bánságban is felállítottak egy román határ rzászlóaljat.
Saját felszerelésükkel, az államtól kapott puskákkal gyakorlatoztak és
katonáskodtak, masíroztak és háborúztak. A határ rezred tisztállománya
kezdetben 44 f t tett ki.
Az osztrákok abbeli félelmükben, hogy a román, illetve magyar
nemzetiség katonákból nemzeti érzelm hadsereg kovácsolódhatna össze, a
kiképz - és vezényl tiszteket idegen nemzetiség ek, f leg olaszok közül
válogatták össze. A hadseregben a beszélt nyelv, kötelez módon, a német
lett. A századokat kezdetben nem sorszám, hanem az azt vezényl tiszt neve
szerint tartották nyílván. Az ezredes évi fizetése 850 forint volt.75)
Az osztrákok 1774-ben Naszódon, a határ rezred keretében tisztképz
iskolát szerveztek. Ugyanott német oktatási nyelv lányszakiskola is
beindult. Kezdetben Naszódon, Oláhszentgyörgyön, Monorfalván, Telcsen,
Zágrán és Borgóprundon, a német nyelvterületen is bevált három éves
id tartamú „triviális” iskolát létesítettek, továbbá minden határ rfaluban
német nyelv iskolát, összesen 44-et hoztak létre. Ezekben csupán három
tantárgyat tanítottak: írást, olvasást és számolást. 1846-ban ezekben az
iskolákban 6274 tanuló tanult.
Amikor II. József császár erdélyi körútján, 1778-ban ellátogatott
Naszódra, tudva, hogy a románok latin eredet ek, így köszöntötte a
fogadására megjelent tömeget: „Salve Romuli parva nepos” (Üdvözlégy
Romulus kis unokája). E szavakat az olasz származású Comiselli százados, a
határ rezred tisztje, úgy örökítette meg, hogy néhány falu nevét
megváltoztatta a következ képpen: Lunca Vinuluiból Parva, Várorjából
Neposz, Stâmbaból Romului lett.76)
A naszódi határ rezredet 1778-ban el ször vezényelték a határon
túlra. 1778-ban részt vett az osztrákok Poroszország elleni háborújában.
1788-91 között osztrák oldalon a törökkel és a tatárral, 1792-1815 között a
franciákkal háborúzott. A Poroszország elleni háború h si halottainak a
számát nem ismerjük. A török ellen 1218, a franciák ellen vívott harcokban
1534 román katona esett el. A sebesültek a fenti számok több mint
kétszeresét teszik ki. Ezeknek legalább a fele kés bb belehalt a kapott
sebekbe.
Vérzivataros években, bármennyire nem füll tt a szászok foga, maguk
helyett zsoldosokat is fogadhattak,
k is kénytelenek voltak
katonamundérba, azaz angyalb rbe bújni. Így 1806-ban a franciák elleni
háborúra a szászoknak 2000 f nyi katonát kellett küldeniük. Érdekes a
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hadbavonult zsoldos katonák nemzetiségi összetétele: 98 román, 29 szász, a
többi székely volt!
A határ rezredet 1851-ben oszlatták fel. Fennállásának 88 éve alatt,
az osztrák császári seregek kötelékében, 20 hadjáratban, 133 csatában és
ütközetben vett részt. H siességével és kemény helytállásával 1796-ban, az
olaszországi Arcole nev helység hídjánál a Bonaparte Napóleon által
személyesen vezetett rohamozókat közelharcban feltartóztatta. A hidat nagy
véráldozatok árán, három napon át elszántan és h siesen védte.77)
A határ rezred 1848-49-es szerepér l és tevékenységér l a
szakemberek véleménye megoszlik. A forradalomban való részvételére még
visszatérünk.

Királyok barátja, császárok vendége
A történelemben járatos ember tudja, hogy sem Magyarország, sem
pedig Románia történelmét nem lehetne a bethleni gróf Bethlen család
mell zésével megírni. Az is igaz, hogy a mai Beszterce-Naszód megye
területén, immár több mint hatszáz éve él Bethlenek, mint gazdálkodók,
politikusok, történetírók, hadvezérek vagy m vészek, tevékenységükkel
minden téren maradandót alkottak.
A 19. század legkalandosabb, nagy és ellentmondásosabb alakja a
kerlési gróf Bethlen Lajos meggy déses császárpárti konzervatív f úr
volt. Harcolt a császár és Kossuth Lajos seregében. Kétszer ítélték halálra, és
kétszer kegyelmeztek meg neki. 85 évet élt, soha senkit l elismerést nem
kapott. Királyi és császári kapcsolataiból hasznot nem húzott. Nemcsak
szerepl je, hanem történelmünk alakítója is volt. A Bethlen-rokonság
szerteágazó birtokai közül neki Kerlés jutott.
Saját pénzén lebonttatta a minden szabályt mell zve épült házakat és
új falut építetett. Széles utcáit, ízlésesen épült házait, katonás rendben tartott
udvarait sokan megcsodálták. A régi udvarházat lebonttatta és olasz
épít mesterekkel „olasz mintájú” palotát építtetett. Ez utóbbira 100.000
forintot költött. Palotája számára Bécsb l rendelt faragott bútort és mitikus
alakokat ábrázoló szobrokat. Az udvarház el tti k sziklákat, szenvedélyes
kertész lévén, gyönyör sziklakertté varázsolta. Családi sírboltját és pincéjét
sziklába vájt 40 öles hosszúságú alagút végén alakította ki. Zenél kútját a
székely ezermester, Bodor Péter készítette.
A család borgói birtokát 70 évig bírták. A határ rezred felállítása után
elvették t lük és a Bánátban adtak helyette másikat, bonifikációként.
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Bécsi mulatózásai idején anyja beleegyezésével, még fiatal f vel, a
megszorult I. Ferenc császár számának 20.000 peng forintot (csupa arany,
ezüst) ajándékozott.
Közeli rokonsága: Bethlen János Árokalján, Miklós, Dániel és Sámuel
Nagyfaluban, testvére, Elek, Kerlésen élte le életét.
Saját költségén 250 lovas katonát fogadott fel, és azokkal 9 hónapon
át el rsi szolgálatot teljesített a bukovinai határ mentén. Csontfagyasztó
kemény télben, deszkabódékban húzták meg magukat. Borgóprund,
Aszubeszterce és Jád vidékét is felügyelték. Miért tette? Hazafiúi
meggy désb l, nehogy a birodalom ellensége, az orosz sereg behatoljon
Erdélybe.
Szolgálati útjának egyikén az aldorfi mez n szétszéledt,
engedelmességet megtagadó, 2250 f nyi „hóbortos székely lovast” terelt
össze. A székely lovasok azért tagadták meg az engedelmességet, mert több
hónapja nem kaptak zsoldot. A lázadókat bekísérte Marosvásárhelyre. A
fegyelmezetten bevonuló székely lovasokat a lakosság nagy ovációval
fogadta. A császári tisztekkel szemben fegyveres er szakot alkalmazva
elérte, hogy adott szavát betarthassa, a katonák megkapják járandóságukat, s
végül békével hazabocsássák ket. Itt egy f tisztekkel lefolytatott maratoni
kártyapartin – bár világéletében rossz játékos volt – 16.000 forintot, 4 angol
telivért, egy hintót és egy Gáspár nev kicsist nyert. A parádés lovakat t le
kés bb gróf Teleki Ádám 40.000 forintért vette meg. A megegyezés szerint
10.000 forintot készpénzben, a többit részletben kellett törlesztenie. Évek
múlva, legnagyobb ámulatára gróf Teleki öt, zsákokkal megrakott szekér
rézkrajcárral törlesztette a hátralékot.
1809-ben az aldorfi rétr l – ahol katonai kiképz tábor volt, 600
fegyelmezetlen székely katonát tartoztattak fel. A székelyek Nagysajó és
Szászlekence irányába akartak menni, s onnan haza, a Székelyföldre.
A vezetése alatt álló lovascsapattal Bethlen Lajos a távozó
székelyeket visszakísérte a besztercei táborba. Itt rögtönítél hadbíróság
nyilvános tárgyaláson a katonaszökevények közül 40-en agyonlövésre
ítéltettek. Császári kegyelem révén a halálos ítéleteket 10 esztendei rabságra
mérsékelték. Kés bb amnesztiával szabadultak.
Dornavátra vidékén700 bukovinai és galíciai rebellist fogott össze. A
rongyos, félmeztelen, kiéhezett szerencsétlen „foglyokat” Gyulafehérvárra
kísérte. A kemény hidegben 120-an megfagytak az úton.
1815-ben, a bécsi kongresszus hírére, legszebb hátaslovával,
lovasfogataival és parádés kísérettel Bécsbe ment. A birodalmi f város
utcáin az osztrák, orosz és porosz császári udvari fogatokkal versenyzett.
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Vendége volt gróf Széchenyi Istvánnak, Eszterházy hercegnek.
Szabad bejárása volt az orosz cár, Ferenc császár, a dán és a bajor király
bécsi szállására.
Négy legszebb hátaslovát, hámos lovait a császár, négy pejlovát pedig
a bajor trónörökös vásárolta meg 30.000 forintért.
A drezdai szász király istállómesterét megvesztegetve, megvásárolta a
négy legszebb egérsz
óriáslovát. Bajos volt ket elhozni, mert ezeket a
franciáktól zsákmányolták.
1817. augusztus 14-én Galícia fel l jövet I. Ferenc császár és neje,
Karolina, fényes kíséretével Besztercére érkezett. Császároknak kijáró
ünnepélyes szertartással fogadták. Délután audienciát tartott. Mélységes
hódolata jeléül elébe járult a káptalan és a város vezet sége. Az est
beálltával a város fényárban úszott a nem mindennapi díszkivilágítás miatt.
Egy hatalmas transzparensen hízelg feliratot olvashatott: „Lámpásnál
fényesebben ragyog már / Neved, Ferenc császár!”
A látogatás második napján a piarista és a lutheránus templomban
istentiszteleten vett részt. Nagy kedvét lelte a lutheránus gimnáziumban
tartott el adásban. Felkapaszkodott a toronyba, s onnan gyönyörködött az
alatta elterül város, és a környez vidék erdeiben, a sz i leny göz
látványában. Tiszteletére a torony mindhárom harangjával egyszerre
harangoztak. A hatalmas k építmény ingamozgást kezdett végezni.
Aznap ellátogatott a városházára is. Minden termet bejárt, megnézte a
városi levéltárat. A városi börtönbe is bemerészkedett.
A harmadik napon a császári fenség Naszódra utazott. Megjárta a
határ r-stáb állomását. „A császárné Besztercén maradott az alatt az id
alatt, de unván ezen örökös unalmasságra condemnált várost, tudakozá, hol
volna egy szép falusi táj, melyet meglátogathatna. A városi tanács tagjai
kerlési lakomat és kertemet javasolták, mely ajánlást a fenséges császárné el
is fogadott... Mely szándékát a fenségnek nékem rögtön megüzenve és hat
helységnek tudtára adtam, ... hogy ment l többen és tisztábban másnap
reggel Kerlésen legyenek, falusi id töltéssel kívánván a felséget mulattatni.
Egész nap és éjjel mértem, udvarom, helységem dekorációjával valék
foglalatos... önmagam ékszeres gyönyör Miska nev paripámon több
kétezer ember tömegébe várám a felséget és kísér it a helység végén, a falu
végén lev dombot megrakva töltött mozsarakkal, fegyverekkel.”78)
A készület hiábavalónak bizonyult. Lajos gróf rosszakarói a már úton
lev el kel vendégeket, és a népes kíséretét eltanácsolták az út
folytatásától, így ezek Beseny n megálltak. A császárnét több szász házba is
beinvitálták, amit kegyesen el is fogadott. Még az est beállta el tt a
menetoszlop visszatért a biztonságos Besztercére.
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A méltóságos gróf úr ekkor határozta el, hogy néhány jó barátjával a
császárt elkíséri 5 hetes útján. A császárlátogatás f bb állomásai: BethlenDés-Kolozsvár (itt 14 napig múlattak)- Szeben-Brassó-SepsiszentgyörgyCsíkszereda-Déva-Vajdahunyad-Szármiszegetúza-Hátszeg-Vaskapú-Bánát.
Bánát határában Ürményi ezredes a tisztikarával és 24 határ ri kucsmás,
fahátkondrás lovas román plájás határ rz vel fogadta a 6 lovas császári
hintó utasait és lovas kísér it.
Hazatérve, Kolozsváron tiszti párbaj miatt 15 hónapra Munkácsra
szám zték. Munkácson ismerkedett meg a román Ispilanti herceggel és két
öccsével. Véget nem ér kártya partikkal ütötték el a lassan múló id t.
Nagyon jó barátok lettek.
Munkácson a véletlen összehozta a cári udvar szolgálatában álló
lengyel f nemessel, Sobieszkivel is, aki 30 hordós szekérrel és 30
vadászkutyával borért Tokajba igyekezett. Elkísérte, visszatérte után együtt
múlattak és vadásztak az Északi-Kárpátok feny rengetegében.
Jó barát lett az orosz Schönborg herceggel is, aki közelebbr l is
megismerte a kerlési grófot. El bbi horribilis összeg fizetés ígéretével
akarta rábírni, hogy álljon az orosz cár szolgálatába. Bethlen Lajos azonban
ezt a nem mindennapi ajánlatot is szerényen visszautasította, s amilyen
gyorsan csak lehetett, Kerlésre sietett.
A Doboka megyei Debreken tartott medvevadászat befejeztével a
résztvev k borg zös fejjel meghányták-vetették a világ dolgait, beleértve az
egyre er sebbé váló monarchiaellenes hangulatot is. A Mikes Benedek gróf
vendégei között több ellenzéki beállítottságú f úr is jelen volt. Lajos gróf a
helyzet ismeretében, mint igaz hazafi haragtól fellobbanva esküt teve, hogy
a konzervatív nemesség ellenségeit megzabolázza. A Kerlésre összehívott
gy lés résztvev i Lajos grófot támogatni meg nem sz ntek. Csakhogy
kevesen voltak és határozatképtelenek. Ezért új gy lés összehívását
javasolták. Tervüket a Gubernium elnöke, Jósika báró is támogatta. Az új
gy lés színhelyéül Bonchidát jelölte meg. „Mely gy lés kihirdetvén én
kétszáz magyar és oláh nemesekkel Bonczidára menék gy lésbe”79) Sok
lelkes szónoklat hangzott el az unió megvalósításának szükségességér l, de
Lajos gróf csökönyösen kitartott császárpárti meggy dése mellett. A vita
hevében össze is verekedtek. „Volt ott lármás kardzörgés, bot, k felemelés,
néhány szónoknak megdúzolása”.
Bár meggy déses monarchista és antireformista volt, az is maradt
1848-ig, amikor a forradalmi események sodrában, 67 éves korában beállt
közlegénynek Bem zászlói alá.
Ehhez azonban elevenbe vágó, véres, sorsdönt eseményeknek kellett
bekövetkezniük.
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
besztercevidéki eseményei
A 18. század második felében és a 19. század elején, a gépek
feltalálása, és az ipari termelésben történt alkalmazása – Angliában – ipari
forradalom kibontakozásához, az ipari termelés megsokszorozásához, új
társadalmi tényez k: gyárosok, bankárok, magas szakképesítés
szakemberek, valamint a munkásosztály megjelenéséhez vezetett.
Az 1789-es francia forradalom eszméi: a szabadság, testvériség,
egyenl ség – gyorsan terjedt, Európa szerte forrongásba hozták, majd
mozgásba lendítették a leigázott népeket.
Számos nép, így a magyar, a lengyel, az olasz, a román, idegen
elnyomás alatt sínyl dött. Ehhez hozzá kell tennünk, hogy Közép- és KeletEurópa államaiban a f termel tevékenység megvalósítói, a földm vesek
milliói nem voltak szabadok, a nemesekt l függtek és jobbágysorban éltek.
A társadalom vezet osztálya, a nemesség (h bérurak, bojárok) nem
dolgozott, a jobbágyok és a zsellérek munkájából élt, f kötelessége a
katonáskodás volt.
A mondottak alapján érthet , hogy a szabadság, az egyenl ség és a
testvériség eszméje népszer vé vált, s csak a megfelel alkalomra vártak,
hogy azok megvalósításáért a tömegek harcba lendüljenek. Minden
gazdasági, társadalmi, nemzeti vagy vallási elnyomás megszüntetését
akarták, hogy ne legyen úr és szolga, mindenki szabad, s egymásnak testére
legyen.
Az 1848 februárjában kirobbant 2. francia forradalom híre futót zként
terjedt tova. Március 13-án Bécsben, 15-én Pest-Budán és Poroszországban,
június 11-én Bukarestben tört ki a polgári forradalom.
A forradalom kezdetén a magyar nemzeti érzelm , liberális nemesség
lemondott birtokainak túlnyomó részér l. Vagyonát, erejét és eszét a magyar
forradalom, majd a szabadságharc szolgálatába állította.
Sajátos volt Erdély helyzete, ahol a magyar, a román, a szász, és az
osztrák nemzeti érdekek keresztezték egymást. Az osztrákok egymás ellen
uszították ket, s végül mindnyájan összefogtak – a magyarok ellen. A
helyzetet bonyolította Erdély sok évszázados kusza közigazgatási beosztása,
amely szinte lehetetlenné tette az együttm ködést és a gyors cselekvést.
Erdélynek 1847-ben kilenc vármegyéje volt: Alsó-Fehér, Bels Szolnok, Doboka, Fels -Fehér, Fogaras vidéke, Hunyad, Kolozs, Küküll és
Torda.
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Ehhez hozzá kell számítanunk a hét, kiváltságjogokkal rendelkez
székely széket: Aranyost, Háromszéket, Marost, Udvarhely- és Csíkszéket.
A szászok még a 13. század elején (1224.) András királyunk óta,
királyi földön (a király birtokán) éltek, széleskör
autonómiával
rendelkeztek. Szimbolikus érték adót fizettek, pár száz katonát adtak a
királynak vagy az erdélyi fejedelemnek, amiért ezek védelme alatt álltak,
saját törvénykezésük, bíráskodásuk volt, tevékenységükben senki sem (ha
csak nem volt ellenség!) merészelte befolyásolni vagy zavarni ket. A 11
szász székben – Besztercevidék, Brassó vidéke, K halom, Medgyes,
Nagysink, Szeben, Segesvár, Szászsebes, Szászváros, Szerdahely, Újegyház
– biztosítva volt anyanyelvük használata és vallásuk szabad gyakorlása,
zavartalan élete és fejl dése. Ez az intézmény a világ els és
leghosszabbélet autonómiája volt, fennállásának 700 esztendeje alatt
uralkodók nem háborgatták. Fejl dését csupán a küls ellenség és a
természeti katasztrófák fékezték. Ezzel kapcsolatos példákkal az el
fejezetekben találkozott az Olvasó.
Külön három megyéje volt a Részeknek, azaz a Partiumnak. Ezek
Közép-Szolnok Kraszna és Zaránd. Felsorolásunkból nem hagyhatjuk ki az
50 mez várost sem, továbbá a három magyar jelz vel illetett nemesi várost:
Dést, Nagyenyedet és Tordát.
Erdélyt tehát összesen 118 kerületre, azaz közigazgatási egységre
osztották föl. Még lejegyezni is sok lenne!
A 17. század vége óta, amikor Magyarországon, így Erdély-szerte is –
a török elnyomók helyét az osztrákok vették át, Ausztria császára, egyben
Magyarország királya, Erdély nagyfejedelme, és a székely székek f ispánja
lett.
Hogy az áttekintés még nehezebbé váljék, el kell mondanunk, hogy
1763-ban Mária Terézia osztrák császárn jóváhagyásával Erdélyben öt, a
császárnak alárendelt határ rezredet hoztak létre. Az észak-erdélyi
határ röket – Naszód székhellyel 44 faluból, a parasztok soraiból
toborozták, akiket felmentettek a jobbágyi kötelezettségek alól. Komoly
német mintájú és nyelv kiképzésben részesültek, a vezénylés nyelve is
német volt. Végül azt se feledjük, hogy Erdély 12 várában és városában az
osztrák katonaság tényleges megszállóként viselkedett, s t: garázdálkodott.
A határ r alakulatok, valamint az Erdélyben állomásozó osztrák
csapatok Szebenben székel f parancsnoksága, a General Commando, a
bécsi udvarbeli haditanácstól kapta a legfels rendelkezéseket. Külön kell
hangsúlyoznunk, hogy az erdélyi görög katolikus egyház, akárcsak az
ortodox, szorosan együttm ködött az osztrákokkal. Ez utóbbiak, hálájuk
jeléül nagy birtokokat adományoztak az unitusoknak is nevezett görög
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katolikus püspöknek. A nagyváradi unitus püspökség birtoka 80.000 hektárt
tett ki. Ezt az osztrák császár a h tlen magyar nemesekt l kobozta el. 1738ban a Habsburg uralkodó – VI. Károly császárról van szó – a balázsfalvi
görög katolikus püspökségnek adományozta a kegyvesztett Apafi fejedelemi
család több ezer hektárnyi elkobozott birtokát és gyönyör palotáját.
Érdemes azt is megjegyezni, hogy Erdély társadalmi szerkezete sem
volt szokványos. A román és magyar parasztok magyar nemesek birtokain
dolgoztak. Román kisnemesek (szegénynemesek) ugyan szép számban
voltak, f nemesei család viszont egy sem. A szászoknál er s közösségi
rendszer lévén, nem voltak sem földesuraik sem jobbágyaik. A
Székelyföldön alig volt földesúr és jobbágy. A lakosság túlnyomó része
szabad földm vel , határ r és kézm ves volt. A határ rcsaládok száma
megközelítette a 26.000-et.
Erdély-szerte 24 bárói, 23 grófi, 320 f úri és mintegy 1600
középbirtokos magyar nemesi családot tartottak nyilván. A fentiekb l is
kit nik, Erdély lakóinak nem voltak, nem is lehettek azonos érdekei még a
forradalom napjaiban sem.
Hogy az osztrákok szabadon uralkodhassanak Erdélyben – és másutt
is – egyre szították a nemzeti ellentéteket. Wlasish osztrák kormánybiztos
már 1833-ban a császár értésére adta, hogy a császársággal elégedetlen
magyarok ellen a románokat kellene felhasználni.
Báró Wesselényi Miklós már 1842-ben figyelmeztetett, hogy
számolni kell a románok nemzeti érdekeivel, amelyet Moldvából és
Havasalföldr l szüntelenül táplálnak, s hogy szláv felkelés esetén a
románság a szlávok (tk. oroszok) mellé fog állni.80)
Az osztrákok magyarellenes politikáját helyeselte és támogatta az
1050 ortodox és az 1510 román unitus pap is, aki Erdélyben tevékenykedett.
A forradalom napjaiban a következ szavakkal uszítottak a magyarok ellen:
„Isten és a császár parancsa, hogy magyar legények többé ne legyenek”
(„Porunca lui Dumnezeu i împ ratului,/ ca feciori unguri s nu mai fie”).
A 11 szász szék területén, f leg városaikban a szász városok
jobbágyaként, mintegy 30.000 magyar is élt. E városok jólétéhez, a „Szász
Universitas”-nak alárendelt 75, nagyobb részben román, kisebb részben
magyar lakosságú falu népe is hozzájárult.
A polgári fejl dés elkerülhetetlenné tette Erdélynek Magyarországgal
való egyesülését. 1541-ben a török darabolta fel az addig egységes magyar
államot, s mintegy 300 éven át török, majd osztrák érdek volt
megakadályozni egy er s Magyarország létrejöttét.
1845-ben báró Wesselényi Miklós hívására Kossuth Lajos,
Vörösmarty Mihály és Deák Ferenc Kolozsvárra utazott. A tiszteletükre
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rendezett összejövetelen Deák Ferenc poharát az unióra, a magyar
kormányért, Széchenyi István és Kossuth egészségére ürítette. Ebb l is látni,
hogy a haladó magyar értelmiségnek a forradalom el tt három évvel már
pontos elképzelései és tervei voltak a jöv t illet en. A pozsonyi
országgy lésen is egyre er sebben hallatta a hangját a magyar
reformmozgalom. Követeléseit is megfogalmazta.
Amikor 1848. március 15-én Pesten kitört a forradalom, a magyar
forradalmi ifjúság 12 pontban foglalta össze programját, amelyben szerepelt
az Unió is Erdéllyel.
A március 21-i, kolozsvári 100 tagú tanács ülésén javasolták, majd
megszavazták az erdélyi országgy lés összehívását, s hogy t zzék
napirendre a két haza egyesítését, azaz uniót, a törvény el tti egyenl séget, a
közteherviselés bevezetését és a sajtószabadság megadását.
Május 29-én, Kolozsváron a Redut karzatos nagytermében ült össze
az utolsó, sorrendben a 254-ik országgy lés (az erdélyi Diéta). Izzó
hangulatban folyt a vita az unióról. A szászok vonakodtak a helyeslést l, a
románok is feltételeket szabtak, de egy nappal kés bb, május 30-án a 288
jelenlev egyhangúan elfogadta a Magyarország és Erdély uniójáról szóló
törvénycikket. A 8 tagú román küldöttség vezet je, Ioan Lemeni püspök is
felszólalt, s áldását adta az unióra.
is igennel szavazott. A jelenlev k
vastapssal jutalmazták.
A román értelmiség vezet i 1848. május 13-15-én Balázsfalván
gy ltek össze. Itt saját programtervezetet dolgoztak ki. Ezt a
marosvásárhelyi, kolozsvári, abrudbányai és a nagyszebeni ifjúság gy lésein
kiegészítették, kérve a következ ket: a román nemzetet ismerjék el negyedik
nemzetnek a magyar, a székely és a szász mellett; az ortodox vallást
ismerjék el törvényesnek; az ország diplomáciai nyelve a magyar legyen; a
hivatalnokok jól tudjanak románul, a kérvényeket románul is lehessen
el terjeszteni; a püspökök a maguk közti levelezésben a román nyelvet
használják; az elemi iskolák nyelve ezután is a román legyen, s az állam
támogassa azokat; a balázsfalvi román f gimnáziumban létesítsenek német
és magyar katedrát; a törvény ne tegyen különbséget a nemes és nemnemes
között, a közterheket egyenl en viseljék; a jobbágyokat állami megváltással
szabadítsák fel.
A végleges, 16 pontos követelésben kérték még, hogy csökkentsék a
szarvasmarhacsordák gazdáinak és a bányatulajdonosok adóját, a román
papok javadalmazását az állampénztárból fizessék, új alkotmányt Erdély
számára, s végül: az erdélyi országgy lés ne tárgyaljon Magyarországgal az
Unióról.
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Az erdélyi román nemzeti mozgalom ügyeinek intézésére 25 tagú
román „comite”-t választottak, elnöke Andrei aguna ortodox püspök lett. A
májusi nagygy lésen mintegy 20.000, mások szerint csupán 400 ember vett
részt. A magyarokkal nem akartak tovább tárgyalni, s a magyarok elleni
védekezésre buzdítottak. „Er sítsétek meg magatokat, fegyverkezzetek,
védekezzetek ti, kiknek egy a véretek és a nyelvetek!” – kiáltották világgá.
A szászok az unió ellen ténykedtek, s gy zködték a románokat is az
unió hátrányairól: „A szász nemzet a Magyarországgal való egyesülést a
jelen körülmények között üdvösnek, és szükségesnek nem tartja”. Hivatalos
jelentésben áll, hogy a szászok a Magyarországról érkez rossz híreknek úgy
örvendtek, mint koldus a garasnak.
Báró Wesselényi Miklós Jósikához írott levelében az unió lényegét és
célját fogalmazta meg: „Nincs semmi, mit inkább kellene teli torokkal
kiáltani, mint azt, hogy kell az unió, mert a román s a magyar paraszt
egyszerre szabaddá leendenek... s az egyszerre olyan jogokkal fogunk
rendelkezni, melyek eddig csak a nemeseké volt..., az egyik vallásbelinek, s
egyik nemzetfiának szintannyi leend, mint a másikból valónak”.
Erdély-szerte népszer sítették és terjesztették a balázsfalvi kiáltványt,
miszerint csak a magyarok betöréséb l származik minden baj, hogy az unió
által a magyarok az összes nem magyar népeket el akarják enyészteni, s
végül: nem kell jobbágyfelszabadítás, ha a magyaroktól jön.
Papiu Ilarian szerint, amikor Balázsfalván e beszéd elhangzott, ... a
nacionalisták sírtak örömükben, az unió hívei viszont megnémultak, a
renegátok versengve jöttek, hogy magukhoz öleljék a nacionalistákat, és
bizonyították, hogy k is románok. A nagygy lésen Dákóromániát, Traianus
és Ferdinand császárt éltet transzparenseket helyeztek el (megfeledkezve
arról, hogy a dákokat legy
és kiirtó római császár akkor már 1730 éve
halott volt!). Osztrák, orosz és más, sokféle zászlót lehetett ott látni, csak
magyart nem.
Tették ezt akkor, amikor – Wesselényi Miklós levele szerint – aguna
és Lemeni püspök, Constantin Papfalvi f esperes és Boh el ügyvéd hosszas
tárgyalás és egyeztetés után, az ünnep el tti napon, a magyar vezet kkel
megegyezett abban, hogy támogatni fogják az uniótörvényt.
A magyar kormány megvizsgálva a románok követeléseit, azokat
nagyrészt jogosnak és helyénvalónak találta, elkészült a törvénytervezet is,
de a kirobbantott, magyarok ellen irányuló harc, a fegyveres védelem nem
tette lehet vé annak megszavazását.
A székelyek a szászok közvetlen szomszédjaiként sokat perlekedtek
és szenvedtek. Perlekedésük f oka a szászok folyamatos földfoglalása volt.
Példaként álljon itt Brassó szász vezetése, amely a környez tíz magyar falu
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40.00 hektár erdejét orozta el.81) A lakosság nagy tömegei egyre kisebb
területeken éltek, egyre sz kült az életterük. A túlszaporodás miatt csak úgy
lehetett volna megvalósítani a jobbágyfelszabadítást, ha elegend
földterülettel rendelkeznek. Mivel ez lehetetlen volt, Kossuth Lajos a
székely vezet kt l kért megoldási javaslatot.
Komolyan fontolgatták annak a lehet ségét, hogy a székelyek nagy
tömegeit áttelepítsék Beszterce vidékére és Magyarország belsejébe. A
háborús események miatt késéssel szabadították fel a jobbágyságot, s a
székelyek áttelepítésére nem került sor.
Az erdélyi szászok Nagyszebenben kénytelenek voltak létrehozni az
Oroszlán nevezet
zászlóaljat. Egy puska véletlen elsülése miatt
fegyvereiket eldobálva hanyatt-homlok menekültek a Vöröstoronyi
szorosba. A szorosbeli keskeny sziklaúton eszeveszett torlódásukkal
parancsnokukat is az Oltba ugratták... A brassói szászok önkéntes csapata
1848. karácsony szombatján egy román sereget vezetett a hétfalusi védtelen
magyarságára, s csak „távolból nézték, hogy a szegény, éjnek idején
meglepett magyarokat miként gyilkolják, onnan gyönyörködtek a rémletes
illuminatioban, melyet a felgyújtott falvak lángözöne terjeszte szét a
vidéken”.82)
A demokratikus forradalom békés folyamatát az 1848. május 2-i
fegyveres összecsapás szakította meg. A Nyugati Szigethegységben,
Mihálcfalván sor keült az els román-magyar konfrontációra. Több falu
román lakossága megakadályozta a hatóságokat, hogy e falvakba
bemehessenek. Rátámadtak az egy századnyi székely határ rre. Ezek
parancssztó nélkül a többszász f nyi támadókra l ttek.
A hatóságok ankétot rendeltek el, töbszáz embert hallgattak ki. A
vallomásokból kiderült, hogy a Román Nemzeti Komité bújtatta fel ket.
Err l, a ma is rzött jegyz könyvek tartalmáról mindmáig hallgat a román
történetírás.
Ezt követ en Jánk Ábrahám (Avram Iancu) több abrudbányai
polgárnak nyilatkozta, hogy a magyarhoni egyesítésb l semmi sem lesz,
mivelhogy k azt románként mindvégig ellenezni fogják, s a Mihálcfalván
történtekért a magyarok vérrel kell fizessenek. Ugyan Topánfalván
dobszóval hírdette ki, hogy a magyarok és a székelyek el akarják pusztítani a
románokat, s fegyverbe szólította a román lakosságot.
A szervezett román, és a szervezetlen szabad csapatok f célja a
rablás, a falvak és a városok magyar lakosságának kiírtása volt. Ezt a
sajnálatos Fehér-megyei vérengzések, és tömegmészárlások is bizonyítják.
Voltak itt józan hangok is. Kossuth Lajos, a magyar forradalmi
kormány elnöke, hogy a románokkal pacifikációra léphessen, Drago
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bölényesi román képvisel t küldte a békülésre. A románok részér l volt is
erre hajlandóság, de Hatvani magyar parancsnok meg sem várva Drago
visszatérését és jelentéstételét, 1849. május 6-án az Abrudbányán lév
román tábort – a kötött fegyverszünetet semmi véve – álnokul megtámadta,
a városból kikergette, Buteanu prefektust elfogatta, majd megölette. Innen
Abrudbánya magyar foglyait akarta kiszabadítani, de kísérlete irtózatos
mészárlást eredményezett. Aztán, mintha a pokol szabadult volna el, a véres
leszámolásnak többé útját állani nem lehetett. A Nyugati Középhegységben
a román-magyar fegyveres leszámolásnak sok ezer ártatlan áldozata lett.
Kanyarodjunk vissza sz kebb pátriánkba, s kövessük nyomon a
forradalom és ellenforradalom besztercevidéki eseményeit.
A történelem fintora, hogy Kerlésen a véres eseményeket egy magyar
úr által rendezett nagyszabású román-szász népünnepség vezette be.
Szebenb l, 1848. augusztus 27-én keltezett levelében Macedon Pop
vikárius beszámolt a kalandos útjáról. Azért utazott Szebenbe, hogy
engedélyezzék Bécsbe utazását. A császárnak akarta átadni a határ rezred
petícióját.
1848. szeptember 13-án, a Besztercén tartózkodó Koncz János
komisszár azt jelentette az erdélyi Guberniumnak, hogy napok óta több száz
román halad át a városon, s mindnyájan Naszódra igyekeznek. Ugyanakkor
Urban alezredes, a 2. román határ rezred parancsnoka, a Naszódon tartott
gy lésen az odacs dített tömeg el tt kijelentette, hogy megtagadja az
engedelmességet a magyar kormánynak, s hogy a magyar kormánynak nem,
a császárnak pedig igenis fognak katonát adni.
a független magyar
minisztériumnak engedelmeskedni nem fog, a parancsot továbbra is Bécsb l
várja. Felszólította a férfi lakosságot, jelentkezzen Naszódon sorkatonának,
hogy felesküdjék a császár h ségére, és a kétfej sasos császári zászlóra.
Nyomatékosan kérte a két román határ rezred kivonását a magyar kormány
joghatósága alól, s követelte a magyar nemzet rök között kiosztott
fegyverek visszavételét.
Egy nappal kés bb Urban, hogy megtörje az uniót, 100.000 román
felfegyverzését jelenti be, és azt, hogy a falvak küldöttei felesküdtek a
császárra, a román nemzetre, és a naszódi ezred zászlajára. A százezer
román felfegyverzése mer képtelenségnek t nik, ugyanis a naszódi
fegyverraktárban nem tároltak sok fegyvert.
Máramarosszigetr l (szept. 17) Mihály Gábor kormánybiztos
figyelmezette a naszódi ezredparancsnokot, hogy szigorú büntetés vár
azokra, akik nem engedelmeskednek a forradalmi magyar kormánynak.
Urban azonban a maga útját járta. Urban alezredes vakon hitt az újonc
sorkatonáknak. A felesketettek mindenikét a kétfej császári sast ábrázoló
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jelvénnyel jutalmazta. Ezek visel i intézték pár nap múlva az els
támadásokat a magyar polgári hatóságok, földesúri kastélyok és udvarházak,
a magyar papok, és általában az erdélyi magyar értelmiség ellen. Szeptember
közepén – a tények bizonyítják – az erdélyi románok tömegest l
kapcsolódtak be az ellenforradalmi eseményekbe.
Vay Miklós kormánybiztos Kolozsvárról küldte levelét a magyar
miniszterelnöknek, amelyben jelenti: „a felb szült oláhság ezrenként áll még
mindig együtt Orláth vidékén, mivel Balázsfalva is egy roppant néptömeg
vészjósló gy helye”. 83)
Urbán alezredes nem önfej leg, hanem fels utasításra cselekedett.
Egy Kolozsvárról kapott, 1848. szept. 17-i jelentés szerint, az erdélyi
szászok október 2-án emlékiratukban kérték a Fölséget: az általuk lakott 200
négyzetmérföld (1 mérföld 8354 m2) területet szakítsa ki Erdélyb l s emelje
azt Márkgrófságra. si törvényeink e földet fundus regiusnak, terra regionak
nevezték, Saschenlandnak sohasem!
Két héttel kés bb Urban Naszódról, a f hadiszállásról azt jelentette,
hogy a határ rezrednél csend van. A széleken - ti. a határ rezred
tevékenységi területével szomszédos falvakban - magyar agitátorok
tevékenykednek, a lakosság körében félelmet keltenek. Ugyaninnen Urban
október 3-i jelentése szerint Luska, Priszlop és Csepán (ez utóbbi
többségben szász nemzetiség volt) lakói t ostromolják, vegye fel ket a
határ rezred soraiba. 84)
Kolozsvár a magyar kormánytól kért oltalmat Urban császári és
Puchner hadparancsnok er szakoskodásai ellen. A kérés szövege szerint a
magyar nép saját hazájában vált földönfutóvá, fegyvertelenül és védtelenül
maradt, míg az oláhokat a szebeni kormány fegyverrel és zsarolási
felhatalmazással látta el. A balázsfalviak és Urban ellen mindeddig semmi
erélyes lépés nem történt, a garázdálkodás háborítatlanul folytatódik.
Október közepe táján forrongott a Mez ség. Az els fegyveres
konfliktus érdekes módon a kerlési görög katolikus templom szentelését
követ asztalozás, éjszakába nyúló mulatozás végén robbant ki, gróf Bethlen
Lajos udvarházában. A méltóságos gróf saját költségén el bb a lutheránus
templomot tataroztatta. Ezután kerített sort az unitusok templomának
kib vítésére, és újjávarázsolására. A folytatást Önéletrajzából idézzük: 85)
„Ekkor 15-ik október 1848-ban már a szépen elkészített olá
templomot a maga rendin felszentelni kívánván, a környék olá papjait erre
felszólítottam. Egész tisztelettel, ezek meg is jelentek, engem betegen egy
karosszékbe az olá ecclésia els bbjei a templomba vittek, ott ezer meg ezer
áldást reám Istent l kérve a megújított templom fel vala szentelve... A papok
mind vélem ebédelének, az ecclesia minden tagja küludvaromban terített
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asztalnál ettek, itták boraimat víg kedvvel, gyermekeiket el mbe hozván,
hogy áldanám meg ket... Miután minden elemene haza, én is csendesen
lefekvék ágyamba... Egy órát ütni hallám még, mid n az ebédl
nagytermébe rettenetes ropogást, ablaküvegek összetörését hallám, ... tolvaj,
gyilkos csorda lepte meg udvaram, házam.
Hírtelen felszöktem ágyamból, gagyába, ingbe, és az ágyam felett
lév töltött angol mordályom jobb kezembe, egy nagy magyar ezüstkápájú
pistolyt balkezembe vévén... a gyenge holdvilágnál látván a tolvajbanda
sokaságát, mordállyal kil ttem közikbe. Ki volt találva, nem tudom. Azzal
egy lántsavágás a fejem meghasítá, a vér ellepé képem... a nagy pistolyt
mejjére tevém gyilkosomnak, és reá sütém, de csak a kapsli pattant el, mert
még a templomban voltam, háládatlan gaz legényem, Gabrilla, minden
fegyveremb l a töltést kivette volt... De nem sülvén el a pistoly a hohér
szász Gubás Hanzi mellén, a pistoly ezüst nehéz gombjával úgy ütém a
szászt, hogy leesett hálószobám közepén, engemet magával lerántatt, én a
fejét a földön mind összevertem, hogy a ház az én és a szász vérével eltölt.
Ezen tusakodásba lántsával ágyékom alatt mindjárt a földhöz
szegeztek, más döféssel a combomat keresztülverték, megl tték, végre egy
kaszával egyik csíp l a másikig keresztülvágtak... Rettent vérfolyások
közt lábaimra nem állhatván, a tornác k oszlopát megragadtam, de egy olá
.... fejszefokával karamat és két ujjamat kettétörte, és akkor lerogyottam és
úgy a földön hurcolának a küls udvarom felé.. Itt egy olá fejszével nyakba
üte, mely ütésre eszémet elvesztém.”86)
Folytassuk? A sok sebt l vérz grófot a császár nevében társzekérre
dobták, hogy vigyék Galacfalvára, a román táborba, s ott akasszák fel több
elhurcolt magyarral. Adi, h leánya párnát, pokrócot vetett a szalmára s
elkísérte apját Szentjakabig. Útközben a párnával, a feldühödött tömeg 52
lándzsadöfését hárította el. Több százan körülvették, és rettent insultaciok
közt vitték Lekencére.
Lekencén a falusi bíró megállította és bebocsátani nem akarta a
szekeret. Megfenyegették, hogy felgyújtják a falut. Amikor meghallotta
Urbánék jelszavát: „Porunca Împ ratului” (a császár parancsa) engedett.
Galacfalván több száz f nyi tömeg állította meg a menetet. Irtózatos
lárma közben a cinterem ajtajához vitték, hogy arra akasszák fel. Itt egy
Mikás nev román tiszt parancsot adott a továbbmenésre, hogy vigyék Idára
és ott a gróf Kornis udvarháza el tti nyírfára kössék fel. Itt azonban
szerencséjére, egy alsóbalázsfalvi volt román pap továbbmenést parancsolt,
hogy az ítéletet Teke végin, a nagy román táborban hajtsák végre. Itt
mintegy 4000 ember várt a további utasításra. Tekén állomásozott a naszódi
román határ rezred Arsinte vezette zászlóalja is.
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Tekében sem kerítettek sort az akasztásra. A végkimerüléssel határos,
szenved , súlyosan sebesült grófot Szászrégenbe küldték, hogy minden
magyar fogolynak ott legyen felakasztása. „A szegény nemes urakat, írja a
gróf, az egész úton a vitáz, tolvaj katonái Urbánnak, verték, szurkálták
id töltésb l”.
Egy fogadóba terelték a foglyokat, és fegyveres rizet alá helyezték.
„Azonban még 42 úri nemesek hozattak bé azon szobába 12 rkatonával,
összeláncolva, szekérköt láncokkal”.87)
Régenhez közeledve májor Hedfalusi úr parancsára levették róluk a
vasakat. Amikor megérkeztek Urbán katonai táborába, ahol 30.000 (a gróf
becslése) román népfölkel is jelen volt, Urban meglátva a félig holt grófot,
megirtózott s a spitálba vitte, lovait, szekereit a fogadóba küldte. A sebeit
bekötözték. Urban két nap múlva Kolozsvárra, kórházba akarta vitetni, de a
gróf inkább Besztercére vágyott, itthon szeretett volna meghalni. A régeni
kórház zsúfolásig tele volt tifuszos és kolerás katonákkal. Éjszaka volt,
amikor felt nés nélkül megérkeztek Nagysajóra. A faluban a román
határ rkatonák és a sajói szászok raboltak, fosztogattak.
Sajótól északra, félórás utazás után egy nagy erd n kellett
áthaladniuk. Az erd ben mintegy 600 szász felkel tartózkodott, a tüzek
mellett hevertek. Észrevették a szekeret, körülfogták ket. A kíséretül adott
katonák azt mondták a szászoknak, hogy Urbán parancsára a grófot
Naszódra viszik, hogy ott felakasszák. „Erre a tolvaj szászok Urbán célzatát
éljenezék és elbocsátának” – írta a gróf visszaemlékezésében. Besztercén
újrakötözték, Kotzka seborvos sebeib l megcuralta (tk. meggyógyította)
Bethlen Lajos gróf id vel gyógyultan távozott – igaz, nyomorék újakkal,
rettent forradásos testtel, örökös f beli fájdalmakkal.
A gróf Kerlésen maradt gondnokát is elfogták, és kifeszítették a
málékasra, egy román lövész céltáblának használta, de nem találta el. Ezt
isteni csodának vélve, a gondnoknak megkegyelmeztek, de t magát és
feleségét is a román pappal románnak keresztelték, s román öltönyt adtak
rájuk.
Szentjakabon a helyi „tolvaj szászok” megtámadták Kendefi Lajos
udvarházát. Az üldözöttek Lekencére futottak. Ott egy császári lovas század
lévén, Eisler kapitánytól kértek segítséget. Egy tiszt vezette lovascsapat
Szentjakabra ment. Az életveszélyben lév Bethlen gróf vejét, családtagjait
– és zongoramesterét kiszabadította a szászok fogságából.
A háborús rettegésben él besztercei szászok egy alkalommal
félreverték a harangot s fegyvert ragadtak egy csorda marha közeledésére,
melyet a toronybeli megfigyel k ellenséges magyar csapatnak látták.89)
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Október 18-án egy Csicsógyörgyfalváról küldött levélben Urbant arról
értesítették, hogy Szászrégenben, a helyi román csapatok mellett több ezer
felfegyverzett paraszt tartózkodik. A hónap 24. napján naszódi hír szerint
Bukovina er s katonai megszállás alatt áll. Az odáig elmerészked székely
határ rezred el rseit Borgóprundig nyomták vissza. 82)
Bels -Szolnok és Doboka vármegyében, tehát a Mez ség nagy részén
sem volt rózsásabb a helyzet: „Doboka megyének fels Sajó vize melletti
azon része, mi Beszterce városát és vidékét környezi, teljes fellázadásban
vagyon, könnyen lehet a fellázadt paraszttömeget százezerre számítani
hiteles szemtanúk állítása szerint, ide számítva Bels -Szolnok megyét l nem
messze fekv , alig 48 órák alatt kitört falvait is” – jelentették írásban a
Besztercére menekült földbirtokosok és tisztségvisel k.
Október közepén az Avram Iancu által román néptribunnak kinevezett
szászfellaki román pap vezetésével nagy felkel sereg rohanta le
Apanagyfalut, feldúlták a földesúri udvarokat. A birtokosok idejében
elmenekültek. Fels oroszfaluban kifosztották a Bánffy udvart, a gazdatisztet
szekér után kötve, folytonos ütlegelések között vitték a tekei táborba.
Kételyben egy birtokost és leányát a volt jobbágybíró felesége és két társa
verte agyon. Mez veresegyházán a portyázó csapat 25 magyar polgári lakost
fogott össze. Felszólították az almásmálomiakat, hogy uraikat k is fogják
el, de k elmenekítették, és elrejtették a falu földesurát. A vajdaszentiváni
református pap csak nagy nehezen menekülhetett a naszódi táborból
visszatértek dühét l. Új sön Szalma János református lelkész halállal
fizetett, mert nem teljesítette a lázadók követelését. (Fejét sarlóval vágták
le!). Kés bb a fiát is megölték. Fel n a református kántorral végeztek.
Debreken Mikes Benedek családját ölték meg, tiszttartóját és kertészét
karóhoz kötözték, s éhen-szomjan tartották két napig. Ceg telkén László
Dávid ref. lelkészt gyilkolták meg, levágott fejét az úton ide-oda rugdosták.
Galacfalván a templomban öldösték halomra a magyarokat.
Október 20-án Kornis gróf, nyugalmazott rnagy, 200 dési
nemzet rrel Debrekbe ment – honvédek is csatlakoztak hozzá – s szétverte a
lázadók népes csoportját és felgyújtott 7 házat. A templomi könyveket is
széttépték. A gróf t zet vezényelt az egybegy ltekre. 90)
Bethlenben a románok bekerítették a falut. A nemzet röket (kiszolgált
katonákat) lefegyverezték. Egy szekér puskát, kardot és pisztolyt
zsákmányoltak. A zsákmányolt fegyvereket október 24-én Naszódra küldték.
Naszódról a lázadás és elégedetlenség szelleme átterjedt a szomszédos
területekre. Még K vár, Zilah, Zsibó, Dés, Szilágycseh, Tasnád s a már
említett Régen sem volt kivétel. Az elfogott nemeseket, magyar papokat,
kántorokat, állami tisztvisel ket és zsidókat összekötözték, s a félrevert
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harangok szólása-búgása közepette, faluról falura haladva, Naszódra
hurcolták. A felbujtók és lázadók lecsillapítása végett Szilágy megyében
faluról falura küldték a hóhért és kíséretét, de Zsibón ket is elfogták, s a
mintegy 3000 f nyi odacs dített lázadó jelenlétében a foglyokat és a helyi
református papot is félholtra verve szekerekre rakták, azután pedig Naszódra
indították a különös menetet.
A partiumi románok K várfonácon tartott gy lésén jelen voltak a
Balázsfalva-vidéki románok küldöttei is. Itt határozták el, ha rövid id re is,
hogy Naszód község Erdély második katonai központjává váljék, s ebben
csupán Nagyszeben el zte meg.
Urban megfenyegette a máramarosiakat is, hogyha hozzájuk nem
állnak, és h ségesküt nem tesznek, azonnal felprédálja, és hamuvá teszi
falvaikat. Gaz szándékának megtételében a Galíciából hazatér honvédek
akadályozták meg.
Amikor a magyar kormány 8000 önkéntest kért a hadseregbe, tudjuk
kik, azt híresztelték, hogy e 65.000 f nyi honvédséggel a románokat fogják
megtámadni és kiirtani. Eme rémhír tovább szította a magyarellenes
hangulatot.
Avram Iancuék egész Erdélyre kiterjed nemzeti felkelést készítettek
el . Gróf Mikó Imre, Erdély kormánybiztosa Rettegen szeretett volna
tárgyalni Urbannal a készül
katasztrófa megel zése végett, az
ezredparancsnok azonban nem jelent meg a tárgyaláson.
Október 19-én Szászrégen vidéke csatatérré változott. A város ellen
induló székely hadak Urban megszálló seregét akarták onnan ki zni, és a
román határ rezreddel paktáló szász várost megbüntetni. A nagy er vel
támadó székelyek miatt Urbanék komoly ellenállásra nem gondolhattak.
Urban elrendelte a visszavonulást. A betegekkel zsúfolt hadi kórházat
kiüríttette, a betegekkel rakott szekereket Beszterce felé irányították. A
székelyek sok foglyot ejtettek, felgyújtották a kórházat, prédáltak a
városban. A gy k kegyetlenkedtek. A Gazeta de Transilvania-nak küldött,
Oroszborgón feladott túlzásokkal teli levél szerint az utak mentén sok
embert feszítettek keresztre, nagyon sok eltemetetlen hulla hevert – Régent l
Udvarhelyig. A románokat azért büntették, mert feldúlták a f úri
kastélyokat. Nagy román tömeg („o numeroas gloat de români”) halt meg
a székelyek fegyvereit l, mindenki ütötte-vágta ket, mindenikük 50-80
vessz ütést kapott, a botozók 10 ütésenként váltották egymást. A menekül ,
vert sereg láttán a királynémeti szászok örültek a legjobban: „Gutt, nur
zugehannt – bine, bine, românii cu to ii sunt tâlhari, las -i s piar ”. 91)
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A jádiak a futó sereg láttán levették a toronyból a császári lobogót, a
helybéli szász pap azonban félve a következményekt l, visszaparancsolta
azt.
Október 20-án kíséretével Urban már két hete Szászrégenben
tartózkodott, ahol román népfelkel kb l kétezrednyi katonát toborozott.92)
Ha e hír nem túlzás, ekkor ez 6000 ember hadba állását jelenti!
Október 23-án Vay királyi biztos Erdély lakóit Puchner és Urban
ellen, a császári Fölség nevében, általános népfölkelésre szólította fel. „Ki
ellenségeinkkel kezet fog, el akarja veszíteni újonnan nyert szabadságát, el
azon szántóföldet, melyet egy nagylelk áldozat következtében ingyen
kapott, s azon fold jutalmául fog szolgálni azoknak, kik a haza
megmentésére kezet nyújtottak.” 93)
Október 24-én, kedden a székvárosi (ma Szék község) rend rség
csapatát a románok megtámadták. A támadók vesztesége 17 halott volt. A
bonchidai nemzet rség segítségével bekerítették ket, 345 embert pedig
lefegyvereztek.
Október végén, V. Ferdinánd, hogy a románok irányába baráti
gesztust tegyen, az erdélyi románokat külön császári pátensben a 4. nemzet
rangjára emelte. Eme gesztus képmutató és hiábavaló volt, mert a forradalmi
magyar kormány els intézkedései között eltörölte az oly sok vitát kavart,
immár 1437. óta fennálló három nemzet unióját. Büszkék lehettek a
románok arra, hogy egy törvény által megszüntetett unió negyedik tagjává
váltak. A császár maga is tisztában volt cselekedetének hiábavalóságával, de
ismerve a kor egyik divatos mondását: „A világnak az kell, hogy csapjuk
be!” – ünnepélyesen becsapta ket.
A k várvidéki Remetér l (K várremete? K szegremete?) október 30án megdorgálták a gy rkefalvi román testvéreket, majd szigorú parancsba
adták: ha a jöv ben a bíró és a pap a magyarokkal fog tartani, fogják és
kötözzék meg ket, s adják át Dâmbul hadnagynak.
Másnap, október 31-én, Nagybányáról érkezett jelentés arról
tudósított, hogy a K vár-vidéki lázongó románoknak sorkatonasága még
nincs. Élükön a naszódi Dâmbul hadnagy áll, 10-15.000 oláh várja a
parancsát, mintegy 1000 jó fegyverese van, a többiek fegyvere kasza,
vasvilla.
November elejére a K vár-vidéki sok ezer népfelkel egyre több
gondot és fejtörést okozott a román szervez knek. November 2-án Dâmbul
hadnagy javasolta Urban alezredesnek, hogy küldjék haza a népet, mert a
hatalmas tömeget nincs mib l élelmezni. Továbbá: minden faluban éjjelnappal vigyázó, fegyveres röket kell állítani. Egyes magaslatokon
megfigyel állásokat kell kiépíteni. A románok lakta falvakba 30 f nyi
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kommandós csoportokat kell küldeni. Az ellenségr l gy jtsenek
információkat! Ha a románokat megtámadnák, az összesüket hadrendbe kell
állítani s egyidej leg támadni: szemb l, hátból és oldalból. A hivatásos
magyar katonákra csak akkor támadjanak, ha 3-4-szeres fölényben vannak.
Ha nem bántanak, ne támadjatok! Tartsátok féken a népet! Az
ellenséges csapatokat azonnal lefegyverezni!
November 7-én a naszódi román határ rezred elfoglalta
Marosvásárhelyt, a székelyek kell képpen meg nem szilárdított
er dítményeit szétbontották: „A románok a császári csapatok és a szászok
segítségével szinte mindenütt legy zték a magyarokat, Vásárhelyen
(Vasarheiu) úgy hullottak a székelyek, mint a kévék”. 94)
Egy gy zelmi jelentéssel felér Dâmbunak címzett levél szerint
Vásárhely elfoglalása után a határ rezred egyes alakulatai új támaszpontok
elfoglalásán fáradoztak. November 10-én az el rsök Szamosújvár el tt
álltak. Terv szerint másnap Válaszúton lesznek. 12-én Kolozsvárt fogják
támadni, Mih ila pedig Dés felé indul. November 8-án Dés a román
felkel k kezére került. A váradi utat az egész lovassággal tartják. Galgón
nehéztüzérségi állásokat építették ki.
A nagyiklódi el retolt állásból november 14-én már azt jelentették,
hogy Dés várossal 10.000, Szamosújvárral 40.000 forint hadisarcot
fizettettek. Az ellenség Iklód fel l nyomult Szamosújvár felé. Egy másik
hadoszlop Széplak, a harmadik, pedig Szék fel l közeledett. Az ellenséget
(ti. magyarokat) t zzel fogadták, ennek vesztesége 40-50 halott, a mieinknek
(románoknak) csupán két könny sebesültje volt.
Schott kapitány egy hadosztállyal (sic!) és 4000 román felkel vel
megfegyelmezte Széket. (Hogyan tette, nem tudjuk, csupán sejtjük). A
kapitány holnapi el renyomulási f iránya: Válaszút, Bonchida, Apahida
alsóvégéig. Mellékágak: Kolozs-Magyarderzs-Magyarzsombor és Kide. Más
irányba tervezett el renyomulás: Galgó-Magyar- és Románlápos.
A jól tájékozott kolozsvári tanács úgy döntött, harc nélkül feladja a
kincses várost. Való igaz, hogy Urbanékat megpróbálták feltartóztatni
Szamosújvárnál, majd Kolozsvár el tt, de eredménytelenül. A császári
csapatok 1848. november 18-án vonultak be Kolozsvárra. A kincses várost
210.000 peng forinttal sarcolták meg.
1848. december elejére szinte egész Erdély a császári seregek kezére
került. December 7-én a magyar kormány megbízásából a lengyel Bem
József vette át az erdélyi hadsereg f parancsnokságát. Hadseregének
létszáma 11.500 gyalogos, 1350 húszár és 24 ágyú volt. Ezzel szerette volna
térdre kényszeríteni vagy ki zni az ellenséget Erdélyb l. A támadást a
Csucsa-Zsibó-Nagybánya vonalon indították, s két f irányba nyomultak
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el re. Az ellenség haderejét 12.000 gyalogos, 15 század lovasság, 37
ágyúval felfegyverzett tüzérség, a két román határ rezred, valamint, a román
és német felkel csapatok több ezres tábora képezte.
Urban naszódi ezrede Bánffyhunyadon túl vette fel a harcot a
támadásba lendül magyar sereg jobbágyszárnyával. Vereséget szenvedett
Riczkó Ignác ezredét l, serege visszavonult. Feladta Bánffyhunyadot, pár
nappal kés bb Kolozsvárt s üldöz i el l Torda, Szamosújvár és Dés
irányába hátrált. A Bem vezette f sereg a Szamos völgyében nyomult el re.
Dés el tt szétverte az osztrákokat, felszabadította Dést, Szamosújvárt és
Karácsony els napján Kolozsvárt. A meglepett gyönge rség pár ágyúlövés
után néhány száz embernek s poggyásza egy részének hátrahagyásával
Felekre menekült.
Miközben ezek történtek, a Bemnek alárendelt jelent s hader K vár,
Kraszna vidékén és Közép-Szolnokban szétszórta a román felkel ket. Bem
tábornok pedig Kolozsváron kiáltványban fordult Erdély lakóihoz, mely
szerint a magyar kormány a nemzetiségi és vallási teljes jogegyenl séget
biztosítja, s a polgári és katonai hivatalokat a születés, nyelv és hitfelekezet
tekintetbe vétele nélkül fogja betölteni, belügyeiben mindenik nemzetiség a
magyar nyelv mellett tulajdon nyelvével élhet, a hadiszolgálatban bénultak
vagy elestek özvegyeir l és árváiról az állam gondoskodni fog.95)
Ugyancsak Karácsony els napján a súlyos sebeib l meggyógyult
Bethlen Lajos a Borgói havasokba indult vadászni. Útközben az oroszok
borgói jelenlétét is tapasztalta. A gróf, mint szemtanú borgói jelentéséb l
tudjuk, hogy a 16.000 f nyi oroszt 1500 f nyi, kevés l szerrel ellátott,
képzetlen katona próbálta feltartóztatni. Kolozsvári útja során Bethlenben
700 szekeret talált megrakva magyar katonák és civil lakosok csomagjaival,
továbbá 500, éhségt l, sebesülést l és kolerától gyötört beteggel. Azonnal
lóra pattant s váltott lovakkal Kolozsvárra vágtatott. Ott éppen a vacsorázó
Bem generális elé járult és tisztelettel jelentette a látottakat. Az sz tábornok
hálásan megköszönte az értékes hírt.
Az sz hajú vitézt Bem kikérdezte a hadi dolgok borgói állásáról is.
Bemnek átadta a honvédség pénztárát (pénzes kasszát) 22.000 forinttal.
Egyik parancsnoka gróf bethleni Bethlen Gergely volt. Amikor
lovassága élén bevonult Bethlenbe, az emberek ezrei sz nni nem akaró
tapssal köszöntötték. Kés bb ezredes lett. A szabadságharc leverése után
olasz földön, tábornokként harcolt a világszabadságért. Síremléke a
kolozsvári Házsongárdi temet ben található.
Bethlen fels felén, a Beke-hegy alján, Urbánék néhány órán át
megkísérelték feltartóztatni a gy zelmesen el nyomuló honvédeket, de
eredménytelenül. A román határ rség két felé vált, az egyik csapat a Szamos
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mentén Szamoskócs irányába, a másik Beszterce felé húzódott vissza. Bem
seregei elfoglalták Naszódot. A határ rezred vádállásait feladva Bukovinába
menekült.
A Bethlen és Lekence fel l támadó honvédcsapatok Riczkó Ignác
ezredes vezetésével 1848. december 30-án Beszterce alá érkezett.
Urbán a maradék seregével Besztercére menekült. A helybeliek azt
hitték, hogy gy ztes csatát vívott a honvédekkel. A szászok hosszan
éljenezték, harangzúgással, trombiták harsonával és szokatlanul nagy
zijátékkal köszöntötték. Urban, mintha feledte volna e gyászos üldözést és
a gyáva megfutamodást, hagyta, hogy a tömeg önfeledten ünnepelje.
Reggelre a határ rök Borgó irányába eltávoztak.
December 31-én a magyar sereg ellenállás nélkül bevonult
Besztercére. A Naszódi úton a román sereg szívósan ellenállt s csak
ágyút zzel tudták szétl ni ket.
A Borgó-völgyi határ r-alakulat üldöz i el l a Borgói hágó felé
vonult vissza. 1849. január 3-án a havasi átjáró közelében még megpróbálták
megállítani a honvédséget, komoly ellenállást azonban kifejteni nem tudtak.
Dornavátráig üldözték ket. Bem József honvédtábornok, Kossuth Lajos
kormányzóhoz, Besztercér l küldött január 7-i levelében jelentette: „... az
ellenség Bukovina felé tart. Szorosan a nyomukban voltunk, de utolérni nem
tudtuk ket, olyan gyorsan menekültek... Hogy az álladalomnak okozott kárt
megtérítsék, a Beszterce-Naszódi disztriktust 200.000 forint pénzbüntetéssel
sújtottam”.96)
A Borgói-völgyi harcokban 11 ágyút, pár száz puskát zsákmányoltak,
100 foglyot ejtettek. A foglyok nagy része beállt magyar katonának. Ezzel
egyid ben Beöthy kormánybiztos a hader gyarapítása s a románok féken
tartása végett mozgó vadászcsapatok toborozását rendelte el, legalább 120
napi szolgálati id re.
Pár napi pihen után a honvédek Marosvásárhely felé vonultak.
Besztercét újból visszafoglalták a naszódi határ rezred katonái.
Egy 1849. január 9-i, Besztercér l küldött Urban-jelentésben azt
állították, hogy Marosborgónál kemény télben, nagy áldozatok árán
végrehajtott bekerítési hadm velettel elfogták az egész magyar sereget: 11
tisztet, 10 lovast, három gyalogsági századot, 44 húszárt, két ágyút és
minden fegyvert, l szert. Magyar forrás szerint csak „két compani”
gyalogság, és 40 Vilmos-húszár esett fogságba.
Riczkó ezredes, Beszterce-vidéki f parancsnok egy január 9-én
közzétett kiáltványban fordult a lakossághoz, melyben megfenyegette a
fegyvert ragadó románokat, mert felbujtottak, fellázítottak az alkotmányos
rend ellen. Azért jöttünk, mondja, hogy lecsendesítsük a román népet, és
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felel sségre vonjuk a felbujtókat. Naszódot, a gyilkosságok és hitványságok
fészkét – mint mindenütt, ahol nem volt ellenállás – nem bántottuk.
Beszterce és Naszód vidékén bevezette a hadállapotot. Felszólította a
lakosságot, hogy 24 órán belül minden fegyvert szolgáltassanak be.
Kilátásba helyezte az ellenséggel együttm köd falvak feldúlását. Arra kérte
a lakosságot, hogy a munkahelyén becsületesen és fegyelmezetten
dolgozzon.
Naszódon, 1849. január 15-én báró Bánffy kapitány közölte a
lakossággal, hogy csütörtökönként hetivásárt tartanak. Jöjjenek félelem
nélkül! A disztriktus határain túlra csak útlevéllel menjenek. Aki négy nap
alatt nem tér vissza falujába (otthonába), annak házát lerombolják.
Két nappal kés bb, január 17-én, a Naszódon kelt kiáltványban
felszólították a lakosságot, haladéktalanul szolgáltassa be fegyvereit! Ha a
magyarokhoz h ségesek lesznek, elengedik a 100.000 forint hadisarcot.
Ultimátumszer figyelmeztetésben részesítettek három falut: ha négy napon
belül nem adják a hatóságok kezére az ott bujkáló vezéreket, falvaikat
felgyújtják s a földdel egyenl vé teszik. Zagranak Dâmbu hadnagyot,
Telcsnek Miron hadnagyot, Naszódnak pedig Mih ila hadnagyot kellett
el keríteniük. Mindhárman vezet szerepet játszottak az erdélyi románok
fegyveres ellenállása és harca megszervezésében.
A kiáltványban felszólították a papokat, magyarázzák meg a népnek,
hogy a magyarok megszüntették a jobbágyságot, a jobbágyi terheket s
mindenki szabadon élhet.97)
A Besztercén, 1849. február 14-i gy zelmi jelentésében Urban
elismerte, hogy k császári és királyi parancsra harcolnak a rebellisek
(lázadók) és tolvajok ellen. Hozzátette, hogy aznap Borgóprundon egy
fegyelmezetlen határ rtisztet agyonl ttek. A románokhoz és a szászokhoz
intézett felhívásban így buzdított: „Le az összes lázadókkal! Ha nem
harcolnak a lázadók ellen, koldusokká és rabszolgákká válnak. Szégyen
lenne, ha olyan csavargók gy znének le, mint Bem, a bécsi republikánusok,
vagy a lengyel légiósok!” 98)
Február 19-én Urbán alezredes közleményben tudatta, hogy az el
éjjel von Malkovszki feldmarsall (tábornok), a bukovinai osztrák hadak
parancsnoka, átvonult Besztercén és kora hajnalban, két órás harcban
Királynémetinél megverte Riczkó Ignác ezredes meglepett seregét. Maga
Riczkó golyótól találva elesett. Foglyul ejtették az ezredest, két tisztet, 253,
túlnyomórészt lengyel önkéntest, 3 ágyút, 2 zászlót, l szert zsákmányoltak.
Az ellenségnek (ti. honvédeknek) több halottja és sebesültje volt. A
menekül k Dés és Kolozsvár felé húzódtak.99)
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Riczkó Ignác barátja, gróf Bethlen Lajos gyávasággal vádolta a h si
halált halt ezredest, amiért az félve a szászok árulásától, nem maradt benn a
jól védett Besztercén, hanem éjszaka inkább a nyílt mez n veretett sátrat.
Másnap, február havának 20. napján, Malkovszki feldmarsall a miatt
panaszkodott, hogy a zsákmányolt holmik, a fogoly magyar katonák papírjai
között olyanokat találtak, amelyek bizonyították, hogy egyes román és szász
árulók szorosan együttm ködnek az ellenséggel. Hadbírósággal és halálos
ítéletekkel fenyeget zött. Végül a lakosságot a császári hadak javát szolgáló
hírszerzésre buzdította.100)
Február 22-i felhívásában Bem tábornok bátorította a székelyeket,
hogy tömegesen telepedjenek meg Beszterce vidékén. A 24-40 éves
egyéneket, akiknek áttelepedési kedvük van, Marosvásárhelyre hívta
gyülekezni.101) A forradalom vérzivataros napjaiban azonban senkinek sem
volt kedve kockáztatni.
Február 24-én, Besztercére küldött levelében Tóth ezredes,
hadseregparancsnok közölte, hogy e hónap 19-én Bem tábornok Vledényb l
elindulva, Feketehalomnál utolérte, és három órás harcban szétkergette az
orosz seregeket. Bevonult Brassóba. A császári sereg a Tömösi- és Tölcsvári
szoroson át hátrált.
Február utolsó vasárnapján (25-én) román küldöttség jelent meg az
ausztriai Olomützben. A császárnak akarták átadni a 8 pontos kérelmet: 1. A
birodalomban minden románt egyetlen önálló nemzetben egyesítsenek. 2.
Politikai és egyházi ügyekben különálló kormányt kapjanak. 3. E célból a
románok vezet it egy nagy kongresszusra összehívni. 4. A románokat
érdekl ügyekben a román nemzeti nyelvet használják. 5. Évenként tartsanak
nemzetgy lést. 6. Az osztrák birodalom gy lésén a románok számarányuk
szerint képviseltessék magukat. 7. Az osztrák minisztériumban külön román
nemzeti közegük legyen (minisztérium? állami hivatal?). 8. A császár vegye
fel a Románok nagyhercege címet is.
A császár átvette és megígérte: megfontolás tárgyává teszi a
kérvényben foglaltakat. A románok többször is megismételték kérésüket,
míg végül Andrei aguna püspöknek megmondták, hogy az új, márciusi
olomützi alkotmány a románok ügyét is kielégít módon oldotta meg s az
alkotmányon az kedvükért nem fognak változtatni.102)
Id közben a harci események újból kiújultak a Borgó-völgyében. A
Honvéd c. lap tudósítója szerint Bem tábornok serege Medgyesr l indult
Urban alezredes ellen, s február 26-án a székelyek és a 12. zászlóalj
Oroszborgónál érte utol és verte meg Urbant. Urban másodszor BorgóZsoszény mellett állította fel seregeit, végül Prundnál kemény tusában
megtörte a meglehet sen makacs ellenállást. Másnap a megvert sereget a
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határszélig kergették. A magyarok vesztesége 3 halott és 16 sebesült, az
osztrákoké mintegy 50 halott volt.
Pet fi Sándor, a forradalom és a szabadságharc költ je és katonája,
rnagyi rangfokozatban, Bem József szárnysegédje és tolmácsa, 1849-ben
négyszer is megfordult Besztercén.
Erdély-szerte egyre nehezebben lehetett a románok és a szászok,
olykor összehangolt támadásait kivédeni. Fennállt a magyar állami hatalom
felszámolásának a lehet sége is.
Ebben a kétségbeejt helyzetben fordult Csányi László kormánybiztos
Erdély népéhez. Szózat Erdélyország népeihez c. kiáltványában a lakosság
tudomására hozta, hogy Bem tábornok Urban alezredest az országból
kikergette, már el bb Piskinél Puchnert is megverte. Felszólította a
románokat, hogy hagyjanak fel az ellenségeskedésekkel, a rablással,
gyilkolással és égetéssel. Ellenkez esetben kilátásba helyezte vagyonuk
elkobzását és testi fenyítés alkalmazását is. Felszólította a szászokat is, hogy
ne folytassák ármánykodásaikat és árulásaikat, „... elégüljenek meg ezer
magyar és oláh véráldozattal, melyet cselszövényük és pénzük... idézett el ”.
Javasolja, hogy simuljanak az egyesült hazához. Ellenkez esetben ket
er szakkal fogják behódoltatni.103)
Március 23-án Csányi László erdélyi f kormánybiztos Nagyszebent
és egész Királyföldet a kormány további rendeletéig ostromállapot alá vette.
Elrendelte rögtönítél hadbíróságok felállítását is. Ugyancsak Csányi,
másnap hazatérésre szólította fel a bujdosókat (szászokat, románokat),
közbocsánatot hirdetett. Ellenkez esetben 8 nap múlva javaikat zárolni
fogják. Elfogatásuk esetében testi fenyítéssel kell számolniuk.
Április 4-én Csányi Erdélyben a szász nemzet vagyonát, amelyet
Magyarország egységének és szabadságának felforgatására fordítottak,
nehogy a jöv ben is ily célra használják – az állam nevében lefoglalta. 104)
Mivel a Dornavátra-Dés útvonal a román határ rezred és az oroszok
felvonulási területe volt, gyakoriak voltak az összecsapások a magyar
véd seregekkel.
Április 14-én négy román katonának a naszódi helyzetr l szóló
beszámolóját írásban rögzítették. Eszerint a katonai intézet és a katonaorvos
lakása leégett. Négy személyt a hatóságok, nem tudni hova, elvittek. A
falvak férfilakossága állataival az erd kbe és hegyekbe ment, de ott
sincsenek biztonságban. A Szamos-völgye a magyar felkel k kezén van.
Naszódon két, Telcsen két, Földrán egy, Radnán pedig két század magyar
katona állomásozik – csupa öreg vagy gyerek. (Ezek nem sorkatonák, hanem
nemzet rök voltak – Sz. Z.)
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A forradalmi és fegyveres harcok idején egy kisebb magyar honvédvagy nemzet r csoport hónapokon keresztül Telcsen tartózkodott. Kérdés: 1.
Elvesztette-e a tájékozódó képességét, s ezért e békés faluban akarta kivárni
a szabadságharc végét? 2. Leszakadt a csapattestt l s tiszt nélkül maradt? 3.
Avagy parancsot kaptak, hogy helyben topogjanak? Bizonyosan nem tudjuk.
1849 tavaszán békeévekre jellemz akcióról is beszámolhatunk. A
parancsnokság értesülése szerint a besztercevidéki erd kben tolvajbandák
garázdálkodtak. Tóth Ágoston hadparancsnok magához hívatta gróf Bethlen
Lajost s megkérte, állna 140 magyarhoni vadász, egy kapitány és egy
hadnagy élére, hogy fésüljék át a szóban forgó erd ket.
A kérés parancs volt. Átfésülték a kerlési, sárvári, keresztúri, kajlai,
szépnyíri és besztercei erd ket. El is fogtak néhány román tolvaj-erdészt,
akiket helyben agyon akartak l ni. A gróf úr, mivel az
fizetett
alkalmazottai, ismer sei voltak, megkegyelmezett nekik.
Beszterce vidékén csend volt, a Borgó-völgye, Monorfalva és
környéke viszont hadm veletei területté vált. Április 9-én a Borgóprundról
kiindult, Dobay rnagy vezette sereg éjjel 3-kor Poiana tampei-nál
(Bukovinában) meglepetésszer en megtámadta az ellenség két századát s
rövid harc után szétkergette
ket. Hat nappal kés bb Csányi
kormánybiztos elrendelte a hadm veletek miatt pusztán, és gazdátlanul
maradt szántóföldek megm velését – az állam pénzén, nehogy éhínség
álljon be.
Az alsóborgói és borgóprundi csata után, - Bem tábornok Pet fi
szerint „Osztrolenka véres csillaga” seregével a Székelyföld felé vette útját.
Amikor Monorfalván átutazott, egy román határ r-katona felismerte és
fegyverével rál tt. A jobb kezén sebesült Bem Bátosra ment, ahol a helyi
orvos els segélyben részesítette. „A magyar honvédek bekerítették Monorfalvát. Minden menekül t vagy otthonlév t megöltek (kés bbi adat szerint
20 embert). A falut kifosztották, 600 ökrét és 1000 juhát a Székelyföldre
hajtották Echim granicsárt, aki Bemre l tt, lel tték. Az elfogott papoknak
kitaszítják a szemét, levágják orrát, fülét, közszemlére állítják, végül
megkövezik
ket. A hegyek, erd k menekültekkel vannak tele.
Élelmiszerhiány van” – fejezi be a légb l kapott adatokat a román levélíró...
Április 26-án a bécsi udvar sürgette Miklós orosz cárt: „olyan
gyorsan, amint csak lehetséges”, indítson hadakat Magyarország ellen. Négy
nappal kés bb a Paskevics herceg vezette 193.000 f s orosz (muszka)
sereget útnak indították Galícia és Észak-Erdély irányába...
Május 8-án Miklós cár megindokolta a fegyveres beavatkozást:
„Miután Ausztria Magyarországon nem bírta leverni a lázadást, s t, ez
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növekedve... a legfenyeget bb kiterjedésben van, ... . Ausztria császára t le
kért segítséget a közös ellenség ellen.” 105)
Június 17-én Grotenhielm orosz hadvezér 8 zászlóaljjal, 6
lovasszázaddal és 32 ágyúval Dornavátránál Erdélybe tört s az Urban vezette
osztrák-román sereggel (2800 ember és 9 ágyú) egyesült.
Négy nappal kés bb, június 21-én Springensfeld alezredes
Grotenhielm altábornagy orosz el hadával a Borgói-szorosban támadásba
lendült. Dobay József honvédezredes Marosborgó és Borgótiha között kis
csapatával reggel 8-tól estig tartó csatározással védte magát. Állásaiból
kiveretvén Borgóprundra vonult vissza. Másnap az oroszok Borgóprundnál
három oszlopban támadták a honvédek védelmi állásait. Miután l szerük
elfogyott, az ellenség gyilkos tüze el l Besztercén át Désre hátráltak. Ebben
a csatában 24 halottat és 100 foglyot veszítettünk. Az oroszok vesztesége 17
halott és 150 sebesült volt...
Az orosz betörés hírére Besztercevidéket, Kolozs, Bels -Szolnok és
Doboka megyéket halálos rémület fogta el. az utakat ellepték a menekül k
szekerei, a közhivatalnokok is otthagyták állásaikat. 106)
Más úton is behatolt az ellenség, ott, ahol a legkevésbé várták. Június
22-én Klement honvéd rnagy 2 zászlóaljnyi gyalogossal, egy
lovasszázaddal Kisilván megtámadta az Újradna fel l betört Pawloff orosz
vezér rnagy katonáit. A túler vel szemben kis csapata alulmaradt, „az
ellenségt l visszaveretett és Naszódra nyomatott. Földra és Naszód
felgyújtatott” – szólt az egykori hadijelentés. 107)
A honvédsereg vesztesége 40 ember volt holtakban és sebesültekben s
32 fogoly.
Június 27-én a Besztercér l el renyomuló Bem altábornagy 6000
emberrel és 14 ágyúval Jád és Oroszborgó között összecsapott Grotenhielm
összpontosított hadával, aki a csatába bevetette 6000 orosz katonáját (11
gyalogsági zászlóalját és 13 lovasszázadát) és 33 ágyúját. Bem, a lengyel
vezér er s és pusztító ágyút z után az ellenség jobb és balszárnya ellen
szuronyrohamot vezényelt. A h s támadók nem tudták áttörni az ellenség
véd vonalát. Az est beálltával mindkét fél t zet szüntetett. Bem a
hasznavehetetlenné vált 7 ágyújával és katonáival visszahúzódott
Oroszborgóra.
Másnap, 1849. június 28-án Bem Aldorfnál felkészült az orosz
támadás visszaverésére. Grotenhielm déli egy órakor vezette rohamra a
katonáit, de a h s székely fiuk keményen védekeztek, az ellenség több
támadását visszaverték. A többszörös túler vel nem bírván, visszavonulást
rendelt el, feladta Besztercét, az általa h tlennek bélyegzett várost.
Visszavonulásukat er s tüzérségi t zzel fedezték. Az ellenséget sikerült
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feltartóztatni a sófalvi hídnál. Az orosz invázió egy ideig, este 9-ig a lángban
álló szeretfalvi hídnál állapodott meg. Hogy az ellenség ne követhesse, félig
leromboltatta a Sajón átível fahidat. A kétnapos harcban a honvédek 200
halottat és sebesültet veszítettek, 300 katona orosz fogságba esett, 2 ágyú és
egy l szerkocsi szintén az oroszok zsákmánya lett. Más forrás szerint az els
napon 400 halott és 70 fogoly volt a vesztesség. Az oroszok 40 halottat és
105 sebesültet hagytak a csatamez n. 108)
Grotenhielm június 29-én visszatért seregével Oroszborgóra, Bem
pedig átszervezett csapatai élén Besztercét szállta meg.
Július 5-én Bem altábornagy szózatot intézett a magyar nemzethez.
Elmondta, hogy Beszterce és Brassó vidékére 10-12.000 f nyi orosz katona
hatolt be. A Beszterce vidékieket már visszaverték a határig. Brassó vidékén
a Székelyföldig hatoltak, ott megállították ket. Most Brassó el tt állnak.
Reméli, hogy a török segítségükre siet. Minden talpalatnyi földet védeniük
kell. Hadseregük jelenleg 150.000 f , az ellenségé 80.000. Erdély és
Magyarhon meg fog tisztíttatni az ellenségt l, ha a véd vitézek határszéli
állomásaikat gyáván oda nem hagyják s netalán el nyomuló ellenséget,
pedig hátulról bátran megtámadják. 109) Kelt a besztercei f hadiszálláson.
Egy 1849 júliusában keltezett levélb l megtudjuk, hogy a radnai
esperesi körzetb l ismeretlen helyre elvittek két papot. Az esetet az
esperesnek nem jelentették.
Július 10-én, kedden Grotenhielm orosz áltábornok hajnali 5 órakor
Beszterce fels végén négy hadoszlopban, meglepetésszer en megtámadta
Bem altábornok seregét. Bem gyilkos ágyút zzel két óra hosszat védte
magát. Amikor észrevette, hogy a véd sáncok jobb és baloldalát bekerítéssel
fenyegetik, Bem feladta „az áruló várost” s Beseny felé húzódott vissza.
Délután két órakor a honvédtüzérség Sófalvánál védelmi állást vett fel s
Incze rnagy mindaddig feltartóztatta az ellenséget, mígnem a magyar sereg
átvonult a Sajó hídján. Bem Szeretfalvánál újból felállította a tüzérséget és
ezzel lehetetlenné tette az ellenség el renyomulását. Délután háromkor a
harcnak vége lett. Szeretfalván Bem a parancsnokságot Damaszkin
alezredesre ruházta, majd az éj beálltával serege nagy részével a
Székelyföldre indult. Az ellenség vesztesége 19 halott s 36 sebesült volt, a
miénk ennél több. 110)
Az események, akár a filmkockák, gyorsan pörögtek. Július 13-án
Régenb l kiindulva, Grotenhielm orosz lovas portyázó csapata a
besztercevidéki Nagysajónál virradatkor meglepetésszer en megtámadta
Damaszkin honvéd alezredes csapatának jobbszárnyát és széjjelverte azt. A
Székelyföldre, a honvédeknek élelmiszert szállító szekereket a székely
legények vitézül és elkeseredetten védték. A túler vel szemben gy zni nem
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tudtak. Az egyenl tlen harcban a székelyek 60 halottat és 4 foglyot
vesztettek.
Három nappal kés bb, július 16-án, hétf n Grotenhielm orosz
altábornok, miután tudomást szerzett Bem elutazásáról, Pawloff
dandártábornok seregét támadásba vezette Damaszkin alezredes 3000 f nyi
székelye ellen. A véd sereg jobbágyszárnya Bilakon és Galacfalván
többször is visszaverte a támadókat, végül azonban Grotenhielm a seregével
szétkergette ket, s a tekei hátrálási vonalat is elvágta.
Damaszkin székelyei feladva állásaikat, Tacson át Szászszentgyörgy
irányába vonultak vissza. Az éjszakai, ítéleti id ben végrehajtott véres
visszavonulás során csupán Tacson mintegy 50 honvéd halt h si halált.
Odaveszett két ágyú is. Az ellenség vesztesége összesen hét halott és 27
sebesült volt. Az aznapi ütközet h se Kálnoki rnagy lett.
Pontosan egy héttel kés bb, július 23-án Grotenhielm altábornagy hét
és fél zászlóaljnyi gyalogossal, öt lándzsával felfegyverzett könny
lovasszázaddal és 23 ágyúval Damaszkin alezredes csapatait hajnali öt
órakor Teke fel l 3 oszlopban megtámadta. A mieink visszavonultak.
Szászrégent is feladták.111)
Beszterce-Naszód megye mai területén a szabadságharc utolsó
csatájára Kiscégen, 1849. augusztus 14-én került sor. Itt két századnyi kozák
(orosz katona) megtámadta „a szemlegezésre” (felderítésre) a Kolozsvárról
kiindult csapatainkat: a három század magyar huszárt és 2 ágyút. Makrai
alezredes seregeit a kozákok megfutamították. Az üldözöttek Mócs felé
vonultak vissza. Makrai csapata néhány halottat és egy ágyút veszített.112)
Az osztrák-orosz katonai együttm ködést Európa két leger sebb és
legreakciósabb nagyhatalma hozta létre. A bels ellenségben megbízható
szövetségesre és er s támaszra talált. A nagy létszámú (kb. 300.000 f !)
orosz és osztrák sereget gazdag harctéri tapasztalattal rendelkez tábornokok
vezették, katonáikat a 12 évig tartó szolgálat idején és kemény kiképzés által
jól megtanították a hadviselés szabályaira és a háború törvényeire.
A magyar forradalom és szabadságharc részvev i kis létszámú, 2-300
s, önkéntes, tapasztalatlan, megfáradt, a fegyverforgáshoz alig ért
csapatokkal, er s rajtaütésekkel, gyors támadásokkal, kevés ágyúnk
zerejének maximális hatékonyságával csak késleltetni tudták, de
megakadályozni nem, a szabadságharc bukását, amely 1849. augusztus 13án, az Arad melletti Világosnál következett be, majd a gy k
bosszúállásával tet zött. A szabadságharc 13 tábornokának kivégzése
csupán egy mozzanata volt az ellenforradalmi er k ténykedésének.
A véget érni nem akaró véres összecsapások sorozata után mintha az
elkövetkez békebeli napok is el vet dtek.
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Premysb l, 1849. augusztus 5-én küldött levelében Macedon Pop, a
naszódi határ rezred vikáriusa (megyéspüspök helyettese) arra kérte a
hatóságokat, hogy a mozgósított és katonának küldött – többnyire tehetetlen
öreg – veteránokat szereljék le. Ezek családtagjai otthon nyomorognak.
Ludwig von Wohlgemuth báró, Erdély újonnan kinevezett
kormányzója, Tihucán, 1849. augusztus 10-én elrendelte a teljes leszerelést
és mindennem fegyver azonnali beszolgáltatását.
Másnap ugyan , Besztercén közölte, hogy Magyarország és az
Erdélyi Nagyfejedelemség területén felállították a hadbíróságokat. Ezek
ítéletei: a) kötél- vagy golyó általi halál, b) deportálás (szám zés), c)
börtönbüntetés: kényszermunka lapáttal- nehéz vagy könny vasban,
várfogság, tömlöc, zárka (vasra veréssel vagy nélküle). A felségárulásban
nösök teljes vagyonát elkobozzák. Az osztrák hatóságokkal szembeszállni
merészel falvakat porig égetik. A zsidó hitközségeket, amennyiben a
magyar kormánytól javakat vásároltak, pénzbüntetéssel sújtják. Hasonló sors
vár rájuk akkor is, ha a magyaroknak kémkedtek vagy másként segítették
ket.
A gazdaságilag nyomorban szenved országban gyakorivá váltak a
vagyon és személy elleni támadások.
Szintén Besztercén, 1849. augusztus 13-án Wohlgemuth kormányzó
bejelentette, hogy 1, 2, 5, 10, 100 és 1000 forint címlet papírpénzt (bankót)
hoznak forgalomba. Ezek elfogadása kötelez .
Az 1848-49-es események áldozatairól, az anyagi veszteségekr l csak
részleges adatok maradtak fenn. Az 570 napig tartó forradalom és
szabadságharc magyar katonai és polgári veszteségeit senki össze nem
számolta. Így csak becslésekre szorítkozhatunk: 7500-8500 magyar pusztult
el. Az oroszok összvesztesége 13.544 f t tett ki, nagyrészük tífuszban vagy
kolerában halt meg. A szászok, zsidók és örmények megközelít en 500
halottjukat gyászolhatták. Csupán a jól tájékozottak kedvéért említjük, hogy
az 1789-94-es nagy francia forradalomban 7 millió ember, csupa francia
esett áldozatul.
A forradalom és szabadságarc napjaiban a román értelmiség egy
csoportja azt hangoztatta, s ma is mondja, hogy a harci események idején a
magyarok 40.000 román testvérüket gyilkolták meg, 400 falujukat pedig
felégették. A forradalom után a brassói Román n k hazafias egyesülete
elhatározta, hogy gondoskodni fog a román áldozatok árváiról. Levélben
kérték a császárt, szíveskedjék közölni velük az árvákkal kapcsolatos
adatokat. A császár a két erdélyi román püspököt utasította, hogy Erdélyszerte számolják össze a forradalom román árváit.
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A püspökök körlevélben kérték a papokat e számlálás elvégzésére.
Osztrák összesítés szerint 4271-4425, román kimutatás szerint, pedig 6000en haltak meg. Az árvák megszámlálása megoldhatatlan feladatnak
bizonyult. Olyan árva is akadt, aki még csecsem volt, de szép számmal
írtak össze olyan árvákat is, aki már unokáikról gondoskodtak.
Beszterce és Naszód vidékén, pontosabban a naszódi 2. román
határ rezred 44 falujának a veszteségeit pontosan ismerjük. A naszódi
görög-katolikus vikáriusnak küldött papi jelentések 58 falu adatait
tartalmazzák.
A csatatéren vagy más falvak elleni harcban elesett 75 katona.
Belehalt sebesüléseibe, a kolera, tífusz vagy más betegség végzett a
kórházakban 249 határ rkatonával, 106-on otthon, a falujukban hunytak el
(katonák, polgári lakosok), 12-en börtönben fejezték be életüket, 54-en
máshol lelték halálukat; az úton, menetelés közben mindössze 2 román
határ r haláláról tudunk.
A legnagyobb vérvesztesége Monorfalvának (40 f ), Kisrebrának
(30), Földrának (27), Telcsnek (27), Zágrának (20), Szamosmakódnak (20),
Majornak (19), Kissajónak (17), Nagyfalunak (16), Nagyilvának (14),
Szentivánnak (12), Hordónak, Óradnának és Szálvának (10-10) volt.
Az 58 falura vonatkozó adatok bizonyítják, hogy Beszterceborgón,
Jádon, Kusmán, Kisbudakon, Lesen és Nagyilván semmiféle kárt nem
szenvedtek.
Fenntartással kell fogadnunk az 58 falu összesített anyagi veszteségeit
is.
A papság által fel és túlbecsült veszteség: 900 vagy 952 szarvasmarha,
114 ló, 26.663 véka zab. A templomoknak okozott kár pénzben kifejezve:
1395 forint (elképeszt en felduzzasztották az egyes perselyekb l elvett
pénzösszeget). Az osztrák hatóságoknak befizettek 7287 forint érték
Kossuth-bankót (E papírpénz rejtegetését halállal büntették!). Más él állat
(sertés, juh, tyúk, stb.) 217.308 forint értékben. Sáncásás (lövész- és
futóárok ásás): Alsóborgó 750, Borgóbeszterce 1720, Borgóprund 900,
Borgótiha 1560, Középborgó 549, Marosborgó 240, Oroszborgó 800 és
Szentiván 1240. összesen: 7419.113) Sajnos, az adatközl k elfeledték
feltüntetni, hogy munkanapról, munkaóráról, vagy pedig az elvégzett munka
forintban kifejezett értékér l van szó.
Templomot csupán egy helyütt, Monoron égettek fel – a Bem ellen
elkövetett merénylet megbosszulása kapcsán. A leégett házak számát sehol
sem tüntették fel.
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Besztercevidéken is
megnyitotta az új, t kés magántulajdonon alapuló polgári társadalmi fejl dés
útját.

Az újjáépítés id szaka. Az iparosítás kezdetei
Még be sem következett a világosi fegyverletétel, Besztercén a
nagygy lésre összehívott szászokat Frank Salmen szebeni comes
megdicsérte a forradalom idején tanúsított feltétlen császárh ségükért,
méltatta h si helytállásuk jent ségét. Megígérte, hogy a forradalom idején
okozott, vagy elszenvedett károkért mindenki sérelmét, panaszát orvosolni
fogják. Arra kérte ket, falvanként írják össze a veszteségek értékét. Tudva,
hogy nem semleges hivatal vagy bizottság méri fel a károkat, a valós
összegeket megtoldották s így a remélt végösszeg szubjektív jelentést
tükröz.
Az 1849. január 2-a és augusztus 10-e közötti id intervallumban a
szászoknak okozott kárt 261.295 forintra becsülték. A legtöbb veszteség
Jádot érte (34.346 forint), utána Lekence (22.509), Aldorf (17.823), Dipse
(1500), Nagydemeter (1490), Királynémeti (14.112), s a kimutatásokban
utolsóként Törpény következett. Bizonyára a hatóságok arra gondoltak, hogy
a szászok sokat akartak markolni..., mert a megismételt ígéreteken kívül
semmit sem kaptak!
Ennél is felfújtabb adatokat közöltek erdélyi viszonylatban a görög
katolikus és az ortodox templomokat ért vesztességekr l. Eszerint 1848-49ben elégett 41 ortodox templom, 319-et pedig kifosztottak. Még rosszabb
képet nyújt a görög katolikus templomok esete: 30 templomuk leégett, 480at kifosztottak. 114)
A fenti adatokat már csak azért is fenntartással kell fogadnunk, mert
például Beszterce-Naszód vidéke az elhúzódó fegyveres konfliktusok f
színtere volt. Osztrák, magyar, román és orosz seregek csaptak itt össze,
számos helység többször is gazdát cserélt. Mindezek ellenére
bizonyíthatóan, csak a monorfalvi véres események idején égett le a
templom. Ami a templomok kifosztását illeti, figyelembe vették,
kifosztásnak min sítették a persely (cutia milei) elvételét, még ha üres is
volt. Veszteségként könyvelték el az egyházi zászlók, szentképek
megrongálását, s Uram bocsá`, azt is, ha a templom h vösében pipára
gyújtottak.
1849. szeptember 12-én Besztercén az orosz katonákat búcsúztatták.
Az utolsó katona is elhagyta a várost, Bukovina felé vonultak.
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1850-51-ben a besztercevidéki románok nem feledve a császár
korábbi ígéretét, azon fáradoztak, hogy visszaszerezzék a 44 falu elveszett
pénzét, vagyonát és erdeit. Önálló román disztriktust akartak felállítani, a
határ rezred élére pedig román parancsnokokat kineveztetni. Törekvésüket,
fáradozásaikat a bécsi udvar figyelemre sem méltatta.
Amikor 1852. augusztus 1-én, a fiatal Ferenc József osztrák császár és
kísérete Besztercére látogatott, a csalódott szászok h vösen fogadták. A
vös fogadtatást az sem feledtette, hogy a város céhei erre az alkalomra
készült új céhzászlóikkal jelentek meg.
A császár és kísérete részt vett a római katolikus templomban tartott
istentiszteleten. A bécsi magas rangú vendégeket a Fa utcában szállásolták
el. A város ünnepi fényben úszott. Habár a férfiak nagyszabású
fáklyásmenetre készültek, a császár ellenezte azt. Másnap a császár
ellátogatott a katonakorházba, ahol a betegekkel szóba elegyedett,
vigasztalta is ket.
Innen a császár és kísérete a beszterceiek ámulatára, búcsú nélkül
elhagyta a várost.
Az 1853-56-os krimi háborúban érdekelt Ausztria számos hadosztályt
vezényelt Bukovinába. Els nek a besztercei hely rség katonáit vezényelték
a Kárpátoktól keletre (1854). 1854 nyarán az osztrák hader végeláthatatlan
sorokban masírozott Besztercén keresztül a hadi helyzet megkívánta új
állomáshelyére. A háború idején (1853-56) a román fejedelemségeket
osztrák csapatok szállták meg.
A háború utáni éveket mind román, mind szász részr l az elvesztett
jogaik visszaszerzésére és saját autonómiájuk létrehozására tett er fizetés
jellemezte.
A szászok vették át a kezdeményezést, tervet dolgoztak ki a román
kérdés megnyugtató rendezésére. Az 1861. decemberi Szász Universitas
gy lésére a 17 felel s szász politikuson és f papon kívül meghívtak négy
románt is. Elképzelésük szerint Erdélyben négy önálló nemzeti területet
kellett volna létesíteni: a Terra Nobilium-ot, Erdély területének 59,1 %-val, a
Terra Saxonum-ot 20,5 %-val, a Terra Siculorum-ot az összterület 20,2 %val. A románoknak kompakt nemzeti területet akartak kijelölni, anélkül,
hogy a többiek érdekeit sértenék. A román közigazgatás Erdély területének
41,12 %-át tette volna ki. Tizenkét román központot terveztek: Déva,
Hátszeg, Szászváros, Gyulafehérvár, Abrudbánya, Szelistye, Fogaras,
Görgény, Naszód, Magyarlápos, Almáshida és Mócs.
A magyar nemzeti terület elképzelt 12 körzete: Szamosújvár,
Bánffyhunyad, Torda, Nagyenyed, továbbá Maros-, Gyergyó-, Csík-, KézdiSepsi- és Udvarhelyszék. A magyaroknak szánt területeken a lakosság 55,5
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%-a magyar volt, 37,96 %-a pedig román. A szász nemzeti területen, a
lakosság 21,5%-át 11 körzetbe sorolták: Nagyszeben, Szászrégen, Nagyselyk, Medgyes, Segesvár, Szászágota, Nagysink, K halom, Brassó, Szászrégen és Beszterce. Ez utóbbi szász nemzet területén a lakosság 55,29 %-a
szász volt, 30,61 %-a román és 3,80%-a pedig magyar.115)
A szászok tervét minden érdekelt fél figyelmesen meghallgatta s
végül, más-más okok miatta, nem tartotta megvalósíthatónak.
A szászokat azzal vádolták, hogy indokolatlanul nagy területeket
akarnak birtokolni, sokkal nagyobbat, mint amennyit ket megilletné.
A románok a tervet azzal utasították el, hogy az egységes
Dákorománia, elképzeléssel nem egyeztet össze (Land den Romenien).
A román értelmiség abban is reménykedett, hogy az egy évvel
korábban az osztrákok által végrehajtott szerény közigazgatási reformnak
lesz folytatása. Ekkor a román fél kérését meghallgatva, Naszód és Fogaras
élére román f kapitányt neveztek ki. Fokozatosan kiépítették a román
közigazgatást. Az ünnepi esemény megnyitóján Bethlen Gábor gróf,
kormánybiztos elnökölt, üdvözl beszédét román nyelven tartotta. E két
vidéken a román lett a hivatalos nyelv.
A magyarok pedig nem akartak egy föderális Erdélyt létrehozni,
elvetették az államszövetségnek még a gondolatát is.
Kemény Ferencnek, Erdély kancellárjának a román kérdés
megoldására vonatkozóan más elképzelése volt. „A románokat annyi joggal
és javak olyan b ségével fogjuk megörvendeztetni, hogy sehol se érezhessék
magukat jobban, mint saját hazájukban (ti. Erdélyben – Sz. Z.) és soha többé
ne gondoljanak Dákoromániára”.116) Sajnos, ez is álom, Kemény álom
maradt.
1867 februárjában 26 román és szerb képvisel hat, egyenjogú
országos nemzetet tervezett. Erdélyben ezt még kevésbé lehetett volna
megvalósítani, mint a korábbi elképzeléseket.
A nemzetiségek megbékélési törekvésének az 1867. február 17-én
létrejött kiegyezés vetett véget. A fenti napon az osztrák és a magyar
uralkodó osztályok vezet i aláírták az Osztrák-Magyar Monarchia
megalakulásáról szóló megegyezést. A kés bbi szabályozás értelmében
Ausztria és Magyarország közös uralkodó jogara alatt dualista állammá vált,
két f várossal. A monarchiában a három legfontosabb minisztérium közös
lett: a külügy, a hadügy és a pénzügy. Erdély a magyar állam része lett,
sorsáról Budapesten döntöttek. A kiegyezés éles tiltakozást váltott ki a
birodalom többi nemzetiségei, így a románok és a szászok soraiban.
A kiegyezéssel az erdélyi románok és a szászok elvesztették f
támaszukat, az abszolút monarchiát.
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A kiegyezést követ en a hatalom a románok és a szászok jogainak
korlátozásán fáradozott. A szászok anyanyelvük megtartásán és ápolásán
munkálkodtak.
Az 1868. évi 44. sz. törvény biztosította a nemzetiségek szabad
nyelvhasználatát.
A szászok megnyirbált autonómiájának az 1876-os közigazgatási
reform vetett véget: megszüntette a székely- és szász székeket, a
disztriktusokat és az egész monarchiában a megyerendszert alakította ki.
Beszterce és Naszód vidékét egységes közigazgatás alá helyezték. Így
jött létre Beszterce-Naszód megye 4277 km2-nyi területtel.
A megyéket járásokra osztották fel, olyan megfontolás alapján, hogy a
járásközpontot egynapi gyaloglással könnyen el lehessen érni. Itt m ködött a
járásbíróság is. Besztercét a következ járásokra osztották: naszódi, jádi,
beseny i és óradnai.
A szászok életében jelent s szerepe volt az 1876. október 22-én
megalakult Szász Néppártnak, amely kezdett l fogva az erdélyi szász
burzsoázia politikai szervezeteként tevékenykedett.
Öt évvel kés bb, 1881 májusában létrejött a románok els politikai
pártja, az Erdélyi Román Nemzeti Párt. Programjába foglalta Erdély
autonómiájának visszaállítását, a román nyelv használatának jogát a
közizgatásban és igazságszolgáltatásban. Feladatává tette a nemzetiségi
törvény kiharcolását, a szavazati jog kiszélesítését stb.
Az els világháborúig az államhatalommal szemben a passzivitás
politikáját folytatta, azután pedig nagyon is aktivált, s oroszlánrésze lett az
erdélyi és óromániai (Regát) románok egyetlen államba való egyesülésében.
Az új közigazgatási határok között sem beszélhetünk számottev ipari
termelésr l. A céhrendszer megcsontosodott szabályai szinte lehetetlenné
tették a t kefelhalmozást. Pénzt ke hiányában pedig nem lehetett pénzelni
gyárak, üzemek építését, nyersanyagellátását és a termelés megszervezését.
A megye számottev ipari nyersanyagforrással rendelkezett: épít anyagok,
só, ásványvízforrások, színesfémérc, ólom és egyéb. A megye területének
közel felét erd k borították. A fafeldolgozásról 1864 óta van tudomásunk.
Kisilván ekkor a farönkökb l körf résszel vágtak az építkezéseknél
nélkülözhetetlen gerendát, deszkákat és lécet.
1850. után szerény, de mégiscsak gyári méretekben elkezd dött a
hentesáru el állítása. Kezdetben lóhúsból készült a finom szalámi. A megye
lakosságának csupán a töredéke dolgozott a bányaiparban. A bányaipar sok
száz éve adott munkát és kenyeret a radnaiaknak. A korabeli statisztikák
szerint117) Óradnán 1890-ben 5340 gramm aranyat, 580 kg ezüstöt és 2374
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kg ólmot olvasztottak. Óradnán egy olvasztó is üzemelt. A bánya
szállítóvonalainak hossza 3805 métert tett ki.
Kis termel képesség
f részáru gyárak Borgóprundon és
Borgóbesztercén is m ködtek.
Nagyobb méret ipari szeszf zdéje volt Besztercének és Naszódnak.
Az évszázados hagyományokkal büszkélked besztercei sörgyártás túllépte a
céhes kereteket. Nemcsak a helyi szükségleteket elégítette ki, b ven jutott
bel le Erdély és Moldva piacaira is.
A naszódi határ rezred megalakulásával (1763.) Naszód katonai
központtá vált. Lakossága id nként közel 3000 f vel gyarapodott. A
növekv szeszesital szükségletet a helybeli kis kif zdék többé nem tudták
kielégíteni. Ez a magyarázata annak, hogy már 1765-ben Naszódon egy
nagy szeszf zde kezdte meg m ködését.
A hadsereg egyre növekv papírszükségletének kielégítésére 1768ban Borgóprundon papírgyárat létesítettek.
Az 1872. év februárjában megjelent ipartörvény biztosította az
ipar zés szabadságát s egyúttal felszámolta a céheket. Szabályozta a
munkaadók jogait és kötelességeit. El ször történik, hogy hivatalosan
szabályozzák a munkaid tartamát is.
A falvakon a kapitalista termelési viszonyok csak nehezen hódítottak
teret. A korszer nagyüzemi termelést a t kehiány és a tulajdonviszonyok
rendezetlensége akadályozta. A nagybirtokos osztály munkaer - és
pénzhiánnyal küszködött.
A falusi kisbirtokok sok-sok parcellája lehetetlenné tette a nagyüzem
termelés meghonosítását. Erdély mez gazdaságában a kézi- és az állati
munkaer dominált, gépeket alig használtak.
A földdel nem rendelkez agrárproletárok munkaerejük eladásából- és
alkalmi munkából, nyomorúságos körülmények között éltek. A jobb élet
reményében sokan kivándoroltak. Úti céljuk Moldva, kés bb Amerika lett.
A mez gazdasági árutermelés felvev piaca csupán a Monarchia
területére korlátozódott. Különleges helyzete volt a Naszód vidéki
határ rközségeknek. A határ rezred megszüntetése után továbbra is a
közösségek birtokában maradtak a többszázezer hektárt kitev erd ségek.
1872-ben a kormány felülvizsgálta a falvak helyzetét és rendezte azok
gazdasági életét. A kincstár a községek és a román iskolaalap javára
lemondott korábbi követeléseir l. A román falvak erdeinek kit
nyersanyagát olcsón megkaparintották a keresked k. Az ésszer tlen
kitermelés a hegyek letarolásához és a falvak elszegényedéséhez vezetett.
Ezért az állam, a megegyezés szerint saját kezelésbe, és szakszer
gondozásba vett 114.000 hektárnyi erd t. A gazdálkodást a falvak 8
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képvisel je az alispánnal együtt ellen rizte. Az évi többszázezer korona
tiszta jövedelmet a falvak kulturális életének támogatására fordították.
34.000 hektárt saját belátásuk szerint használtak.
Állami támogatásból 75 km-es rendes nyomtávú vasút épült, 1909ben keskenyvágányú vasutat építettek. „Van tehát egy községi tulajdonba
lév vasútvonalunk, írta egy korabeli újság, - nehezen hisszük, hogy ilyen
különlegesség másutt is lenne az országban”.118)
A 19. század második felében az eladásra szánt termékeket
szekerekkel szállították a heti-és országos vásárokra. A vasúti közlekedés a
megye igen gyér úthálózata miatt gyerekcip ben járt. 1890-ben megyénkben
a vasútvonal hossza összesen 15 km volt.
A 19. sz. Végéig a besztercevidéki szászok két f útvonalon juthattak
Erdély belsejébe. Az egyik Besztercér l kiindulva Szászbudakon,
Szeretfalván, Harinán, Szászbongárdon, Új sön és Szászzsomboron át
haladt. A másik, sokak által járt útvonal Besztercét kötötte össze Brassóval,
Szászbudak – Szászrégen és Medgyes érintésével.
A f közlekedési eszköz a ló vagy a szarvasmarha vontatta szekér
maradt. Ezen bonyolódott le a város és falu, a hegy- és síkvidék közötti
áruforgalom túlnyomó része. A messze földön ismert besztercei,
borgóprundi, lekencei, bethleni, rettegi, monorfalvi, naszódi és óradnai
vásárokon f leg szarvasmarhát, lovat, sertést, gabonát, szalonnát és
sertészsírt kínáltak eladásra.
A f részárú értékesítését egy kolozsvári nevesítetlen társaság
bonyolította le. Különösen keresett f részáru volt a borgó-völgyi és szamosmenti kis f részüzemek terméke, az egyre növekv rendeléseknek alig
tudtak eleget tenni.
A 19. század végén Besztercén lerakták a kályhacsempe gyár alapjait.
1896-ban indult be a termelés. Összesen 30 munkást foglalkoztatott. A
kályhacsempe nyersanyagát, a nagyon finom homokos agyagot a zsolnai
hídon túli hegyoldalból termelték ki.
A 19. század végén, a 20. század elején az iparosításban még nem
következett be gyökeres változás. 1910-ig több gátert és deszkagyárat
helyeztek üzembe Kisilván, Borgóbesztercén és Dombhátfürd n. Az els
világháború kitöréséig f részáru vállalatokat adtak át Kisdemeteren,
Máriavölgyön, Újradnán és Ilvateleken. Ezekben a gépek üzemelését
részpor vagy fatüzelés g zgépekkel oldották meg.
Másfél évtizednyi üzemelés után, már nem lévén kifizet
, a
máriavölgyi, borgóbesztercei és a fels borgói f részárú gyár beszüntette
ködését.119)
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A maga idejében az is jelent s eseménynek számított, hogy a fejl
megyeszékhely vízellátási gondjának megoldása végett a Kusmai
hegységben
ivóvíztároló
medencét
építettek.
Innen
vastag
3
fémnyomócsövekben, napi 770 m tiszta vizet juttattak Besztercének.
Az 1. Világháború el tti utolsó békeévekben (1911-13) kiépítették a
megyeszékhely víz-, villany- és úthálózatát. A budapesti Ganz gyárban
készült, és a Besztercén, a hajdani Gát alján beállított villanymotor 60 éven
keresztül kifogástalanul m ködött, soha áramszünetet nem okozott.
1887-ben a Szamosvölgyi Vasúttársaság felépítette és a forgalomnak
átadta a Sajómagyaros-Marosludas szárnyvonalat.

Megszámláltattak és híjával találtattak
Az el
fejezetekben Erdély és ezen belül Besztercevidék politikai
viszonyait taglaltuk. Tapasztalhattuk, hogy a politikai változásoknak
gyökeres, olykor katasztrofális gazdasági következményi voltak. Nem volt
lehet ségünk a népességi számadatokat és az egyházak szerepét is elemezni.
Nem, mert az els megbízható számadatok csupán az 1829-31-es
népszámlálás idejéb l maradtak ránk.120) Azok sem kimerít ek, mert
szakért k számítása szerint Erdély területén mintegy 400 faluról nincsenek
adataink. Elkallódtak volna? Nem írták össze a határ rezrednek alárendelt
falvak lakosságát. Nincsenek konkrét adataink a lakosság felekezeti
megoszlásáról sem. A népszámláló biztosoknak minden helységben fel
kellett tüntetniük, ott milyen egyházak léteztek? A kérd íven az egyházak
sorrendje a következ volt: római katolikus, református, evangélikus
lutheránus, unitárius, görög katolikus, ortodox és izraelita. Más vallások
vagy szekták létezésér l a hatóságoknak nem volt tudomása.
Az 1829-31-es összeíráskor az állam nem volt kíváncsi arra sem,
hogyan oszlik meg a lakosság nemzetiség vagy anyanyelv szerint.
Külön érdekesség, hogy a népszámlálóbiztosokat kötelezték: minden
falunak-, ha volt, tüntessék fel magyar, német és román nevét is. Mi
eltekintünk a német nevekt l – erre a kötet végén kerítünk sort. A kedves
olvasó elszórakozhatna az akkori írással – román helyesírási szabályok nem
voltak, rögzített falunevek román írásán és kiejtésén.
A második, az 1850-es népszámlálás121) sokkal több és pontosabb
adatot tartalmazott: a helység nevét, házak, lakósok, állandó lakósság,
távollév k, idegenek, n tlen férfiak, házasok, özvegyek, sorkatona-kötelesek
(17-26 év) számát.
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A n k vonatkozásában be kellett írni a hajadonok, férjezettek és az
özvegyek számát. A népszámlálóbiztosoknak a lakosság nemzeti és vallási
összetételét is fel kellett jegyezniük. A nemzetiségek ebben a sorrendben
következtek: magyar, székely, szász, német, román, cigány, örmény, zsidó
és más.
A vallásfelekezeti hovatartozás sorrendje a következ volt: római
katolikus, református, evangélikus, unitárius, görög katolikus, ortodox, és
izraelita.
Érdekes színfolt a lakossági összeírás utolsó két rovata: mégpedig
lovak, szarvasmarhák száma.
Ezúttal eltekintünk a lakosság vallás szerinti csoportosításától. Erre az
1870-es népszámlálás ismertetésekor kerítünk sort.
Az 1850-es népszámláláskor a számlálóbiztost köteles volt
asszisztálni a helybeli pap, két katona és a bíró. Minden családban,
gazdaságban, „helyszíneltek”. Azután az adatközl vel a faluházára mentek,
aki megesküdött: igazat mondott – s csak azután írták le az adatokat. Azért a
faluházán, mert a legtöbb házban nem volt asztal.
A könnyebb áttekintés végett az 1968-as, ma is érvényben lév
közigazgatási feloszlást (község, falu) vettük alapul.
1829-31-ben, erdélyi viszonylatban a népszámlálóbiztosok 1327
görög katolikus, 114 ortodox, 794 református, 287 római katolikus, 282
evangélikus lutheránus és 120 unitárius templomot vettek nyilvántartásba.
Ugyan k 13 zsinagógát is összeírtak. 122)
Helyhiány miatt nem tüntettük fel az örmény és „más” nemzetiség ek
számát. 1850-ben Erdély következ helységeiben élt nagyobb örmény
közösség: Rettegen (33), Somkeréken (23), Kiskajánon (19), Besztercén,
Fel rben (14-14), Magyarnemegyén (12), Óradnán, Dögmez n (10-10),
Magyarborzáson (9), Virágosbereken (7), K farkán, Középfalván,
Szamosmakódon (6-6), Csicsóhagymáson és Kételen (5-5).
Ugyanezen évben a nemzetiségek cím rovatban ilyen kitételek is
akadtak: Más nemzetiség ek. Nem tudjuk, milyen anyanyelv közösségeket
fed e furcsa rovat, csupán sejtjük, kir l lehet szó. Íme, a másnemzetiség ek
száma csökken sorrendben: Lábfalva (97), Bödön (33), Óradna (48),
Beszterce (23), Négerfalva, Retteg (21-21), Apanagyfalu, (9), Naszód (6),
d, Kerlés, Nagynyúlas és Telcs (5-5) f vel.
Végül, íme az 1850-es, mai megyehatáraink között lev helységek
összesített statisztikai adatai. A 25.553 ház 31.899 lakásában 136.205 lakós
élt. A népszámlálás idején 1613 távollév t írtak össze. A megyében 2730
idegen tartózkodott. A férfi összlakosság 67.228 f . Ebb l n s volt 27.801,
szalmaözvegy pedig 2581 férfi. A 17-26 éves, katonának besoroltak száma:
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7930 fiatal. A 68.977 n nem személy közül 28.475 volt férjezett, 6348
pedig özvegy.
A nemzetiségek száma: 90.428 román, 24.052 szász + 457 német,
12.092 magyar, 5.473 cigány, 2.865 zsidó, 216 örmény, más(ok): 332 f t tett
ki.
A lakosság vallási összetétele a következ volt: 79.164 görögkatolikus, 25.800 evangélikus lutheránus, 10.613 református, 2.865 izraelita,
2.815 római katolikus és végül 16 unitárius.
Ugyancsak 1850-ben vették számba a lovakat és szarvasmarhákat is.
A lovak száma: 11.051, a szarvasmarháké, pedig 82.165.
A legtöbb lóval Teke (448), Beszterce (381), Szásztörpény (309),
Nagyilva (292), Oláhszentgyörgy (278) és Borgótiha (255) dicsekedhetett.
A szarvasmarha-tenyésztés legjobbjai: Oláhszentgyörgy (1539),
Borgóbeszterce (1326), Borgótiha (1265), Nagyilva (1212), Szászlekence
(1075)és Jád (1126) lakói voltak.
Erdély 10 megyéje: Alsó-fehér, Fels -Fehér, Kolozs, Kraszna,
Hunyad, Közép-Szolnok, Bels -Szolnok, Küküll , Torda és Zaránd mellett
négy disztriktus: Brassó, K vár, Beszterce és Fogaras, valamint tizennégy
szék – magyar, szász: Aranyos, Nagysink, Csík, Medgyes, Szereda, Maros,
Norich, Udvarhely, Szászsebes, K halom, Szászváros, Szeben, Segesvár és
Háromszék közigazgatási központjaiból gyakorolták a helyi hatalmat, és
igazgatták Erdély lakosságának sorsát.
A helyzetet bonyolította az is, hogy az 1848-49-es forradalom után
Erdélyt katonailag átszervezték. Összesen négy katonai kerületet hoztak
létre: a gyulafehérvárit, a kolozsvárit, a nagyszebenit és a rettegit.
Besztercevidék a Nagyszebeni Katonai Kerülethez (ditrict militar), tartozott
annak egy körzetét képezte. A körzetekben alkörzetek m ködtek. A
Besztercei körzethez a beseny i, jádi, nagydemeteri, szászbudaki,
szászlekencei és a Beszterce városi alkörzet tartozott.
A Szászrégeni körzet Tekét és Pénteket foglalta magába. A
maroskövesdi alkörzetb l Alsósebes, Fels sebes, Ardány, Friss és
Sajósolymos katonai ügyeit intézték.
A Kiscégi körzethez Kiscéget, Mez szilvást, Nagycéget és Viszolyát
sorolták. A Nagynyúlasi alkörzetb l Barátfalva, Bongárd, Budurló, F zkút,
Mez kecsed, Komlód, Köbölkút, Lompért és Mez örményes férfilakosságát
tartották nyilván. (A ma hivatalos román elnevezést használjuk)
III. Nagyszebeni Katonai kerület – Districtul Militar Sibiu 123)
III. 1. Beszterce körzet – Circumscriptia Bistrita
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III.1.1. Beseny alkörzet – Cercul Viisoara
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dürbach – Dip a (Gala ii Bistri ei, BN)
Galacz - Gala ii Bistri ei (Gala ii Bistri ei, BN)
Heindendorf – Vii oara (Bistri a, BN)
Münzdorf – Herina (Gala ii Bistri ei, BN)
Netz – Ne eni (M ri elu, BN)
Szent György – Sîngeorzu Nou (Lechin a, BN)
Tats – Tonciu (Gala ii Bistri ei, BN)
Vermes – Verme (Lechin a, BN)
Weisskirch – Albe tii Bistri ei (Gala ii Bistri ei, BN)

III.1.2. Jádi alkörzet – Cercul Livezile
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Burghalle – Orheiu Bistri ei (Cetate, BN)
Jád – Livezile (Livezile, BN)
Klein Bistritz – Dorolea (Livezile, BN)
Kusma – Cu ma (Livezile, BN)
Neudorf – Satu Nou (Cetate, BN)
Petersdorf – Petri (Cetate, BN)
Senndorf – Jelna (Budacu de Jos, BN)
Waltersdorf – Dumitri a (Cetate, BN)

III.1.3. Nagydemeteri alkörzet – Cercul Dumitri a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Csepán – Cepari (Dumitri a, BN)
Magyarós – ieu-M gheru ( ieu-M gheru , BN)
Mettersdorf – Dumitra (Dumitra, BN)
Pinták – Sl tini a (Bistri a, BN)
Treppen – T rpiu (Dumitra, BN)
Wallendorf – Unirea (Bistri a, BN)
Windau – Ghinda (Bistri a, BN)
Zippendorf – Sigmir (Bistri a, BN)

III.1.4. Szászbudaki alkörzet – Cercul Budacu de Jos
1.
2.
3.
4.

Berlád – Bîrla (M ri elu, BN)
Billag – Domne ti (M ri elu, BN)
Kis Budak – Budu (Budacu de Jos, BN)
Minarken – Monariu (Budacu de Jos, BN)
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5. Nagy Sajó – ieu ( ieu, BN)
6. Paszmos – Posmu ( ieu, BN)
7. Schirling – M gurele (M ri elu, BN)
8. Sellyk – Jeica (M ri elu, BN)
9. Simontelke – Simione ti (Budacu de Jos, BN)
10.Sófalva – S rata (Bistri a, BN)
11.Szász Budak – Budacu de Jos (Budacu de Jos, BN)
12.Szeredafalva – S el ( ieu-M gheru , BN)
III.1.5. Szászlekencei alkörzet – Cercul Lechin a
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Árokallya – Arcalia ( ieu-M gheru , BN)
Bayerdorf – Crainim t ( ieu-M gheru , BN)
Jakobsdorf – Sîniacob (Lechin a, BN)
Kerlés – Chirale (Lechin a, BN)
Lechnitz – Lechin a (Lechin a, BN)
Moritzdorf – Moru (Matei, BN)
Neudorf – Corvine ti (Matei, BN)
Szász Ceg – ig u (Lechin a, BN)

III.1.6. Beszterce város – Ora ul Bistri a
1. Beszterce – Bistri a (BN)
2. Alsóel város – Cartierul de Jos – Bistri a, BN)
3. Fels el város – Cartierul de Sus – Bistri a, BN)
IV.4. Rettegi körzet – Circumscrip ia Reteag
IV.4.1. Apanagyfalui alkörzet – Cercul Nu eni
1. Alsó Oroszfalu – Rusu de Jos (Beclean, BN)
2. Apa Nagyfalu – Nu eni (Nu eni, BN)
3. Apáthi – Apatiu (Chiochi , BN)
4. Árpástó – Brani tea (Brani tea, BN)
5. Bálványos Váralja – Ungura (Ungura , CJ)
6. Bátony – Batin (Ungura , CJ)
7. Borzás – Bozie (Chiochi , BN)
8. Bödön – Bidiu (Matei, BN)
9. Böd – Beudiu (Nu eni, BN)
10.Csaba – Ceaba (Sînm rtin, CJ)
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11.Csaba Újfalu – Valea Ungura ului (Ungura , CJ)
12.Czente – entea (Chiochi , BN)
13.Décse – Cire oaia (Brani tea, BN)
14.Encs – Enciu (Matei, BN)
15.Fels Oroszfalu – Rusu de Sus (Nu eni, BN)
16.Kethely – Che iu (Chiochi , BN)
17.Kékes – Chiochi (Chiochi , BN)
18.Kötke – Cutca (Sînm rtin, CJ)
19.Malom – Malin (Nu eni, BN)
20.Mányik – Manic (Chiochi , BN)
21.Máté – Matei (Matei, BN)
22.Omlás Allya – M lu (Brani tea, BN)
23.Szent Miklós – Sînnicoar (Chiochi , BN)
24.Veres Egyháza – Strugureni (Chiochi , BN)
25.Vicze – Vi a (Nu eni, BN)
IV.4.2. Bethleni alkörzet – Cercul Beclean
1. Agrisu de Jos – Agri u de Jos ( ieu-Odorhei, BN)
2. Agrisu de Sus – Agri u de Sus ( ieu-Odorhei, BN)
3. Berethe – Bretea ( ieu-Odorhei, BN)
4. Bethlen – Beclean (Beclean, BN)
5. Bratfalou de Jos – Bl jenii de Jos ( intereag, BN)
6. Bratfalou de Sus – Bl jenii de Sus ( intereag, BN)
7. Entradam – Jidovi a (-N ud) (N ud, BN)
8. Fellak – Feleac (Nu eni, BN)
9. Figa – Figa (Beclean, BN)
10.Kaila – Caila ( intereag, BN)
11.Kentelek – Chintelnic ( ieu-M gheru , BN)
12.Kocs – Cociu ( intereag, BN)
13.Középfalu – Chiuza (Chiuza, BN)
14. farka – Piatra (Chiuza, BN)
15.Kurtuius – Peir or (Zagra, BN)
16.Lusca – Lu ca (N ud, BN)
17.Magasmart – Mogo eni (Nimigea, BN)
18.Magyar Nemegye – Ninigea de Jos (Nimigea, BN)
19.Nimigea Romaniasu – Nimigea de Sus (Nimigea, BN)
20.Nimtia – Mintiu (Nimigea, BN)
21.Oláh Nyíres – Mire (Chiuza, BN)
22.Paltineasa – P ltineasa (Spermezeu, BN)
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23.Prislop – Liviu Rebreanu (N ud, BN)
24.Sajó Keresztúr – Cristuru- ieu ( ieu-Odorhei, BN)
25.Sajó Udvarhely – ieu-Odorhei ( ieu-Odorhei, BN)
26.Sirioara – irioara ( ieu-Odorhei, BN)
27.Somkerék – intereag ( intereag, BN)
28.Szent András – ieu-Sfântu ( intereag, BN)
29.Szeszárma – S sarm (Chiuza, BN)
30.Szita – Sita (Spermezeu, BN)
31.Theure – T ure (Nimigea, BN)
32.Vireag – Flore ti (Nimigea, BN)
IV.4.2. Rettegi alkörzet – Cercul Reteag
1. Als Ilosva – Ili ua (Uriu, BN)
2. Bacza – Ba a (Petru Rare , BN)
3. Borlyásza – Borleasa (Tîrli ua, BN)
4. Csicsó Györgyfalva – Ciceu-Giurge ti (Ciceu-Giurge ti, BN)
5. Csicsó Hagymás – H ma u Ciceului (Uriu, BN)
6. Csicsó Keresztúr – Criste tii Ciceului (Uriu, BN)
7. Csicsó Mihályfalva – Ciceu-Mih ie ti (Petru Rare , BN)
8. Csicsó Pojána – Ciceu-Poieni (C ianu Mic, BN)
9. Dögmez – Dumbr vi a (C ianu Mic, BN)
10.Emberf – Breaza (Ciceu-Giurge ti, BN)
11.Fel r – Uriu (Uriu, BN)
12.Fels Egeres – Agrie (Tîrli ua, BN)
13.Fels Ilosva – Tîrli ua (Tîrli ua, BN)
14.Fesl Orbó – Gîrb u Dejului (C eiu, CJ)
15.Gáncs – Dumbr veni (Ciceu-Giurge ti, BN)
16.Ispánmez – Spermezeu (Spermezeu, BN)
17.Kis Debrek – Dobricel (C ianu Mic, BN)
18.Kis Kaján – C ianu Mic (C ianu Mic, BN)
19.Korabia – Ciceu-Corabia (Petru Rare , BN)
20.Kozárvár – Cuzdrioara (Cuzdrioara, CJ)
21.Kudu – Cold u (Beclean, BN)
22.Lábfalva – Lele ti (Petru Rare , BN)
23.Monostorszeg – M
turel (Cuzdrioara, CJ)
24.Nagy Debrek – Dobric (C ianu Mic, BN)
25.Nagy Kaján – C ianu Mare (C ianu Mic, BN)
26.Négerfalva – Negrile ti (Ciceu-Giurge ti, BN)
27.Retteg – Reteag (Petru Rare , BN)
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Naszód-vidék autonómiája
A 19. század elején a románok nemzeti öntudatra ébredésének
folyamata befejez dött. Ebben óriási szerepet játszott a románok latin
eredetét hirdet elmélet, és a kontinuitást hangoztató teória.
1848-49-ben a románok a szabadságharc barikádjának túlsó oldalán
harcoltak, ott, ahol az osztrák császári csapatok és az erdélyi szászok is – a
magyarok ellen.
A románok magyarellenes érzelmeinek szításában átkos szerepe volt
az ortodox egyháznak, no meg az Erdély-szerte táborozó osztrák császári
seregeknek. A magyar forradalom elleni harcában Bécs a románokban
séges támogatókra talált. E támogatás jutalmaként azt remélték, hogy
Erdély területén, császári jóváhagyással, egy önálló román államot, vagy
rosszabb esetben a szászokhoz hasonló autonóm területet tudnak szervezni.
Óradna bányaközpont gazdasági hanyatlása után Naszód község és
vásárhely a Nagy-Szamos völgyének legfontosabb helységévé vált. Az
osztrákok által létrehozott román határ rezred tiszti kara széleskör
gazdasági és kulturális tevékenységet szervezett. Hasznosítva a románok
farönk-tutajozási hozzáértését és gyakorlatát, még 1765-ben megszervezték
a helyi lakosság közrem ködésével a Szamos-meder kitakarítását. Ezzel a
tutajozás feltételeit megteremtették. A Nagy-Szamos menti feny rengeteg
vastag farönkjeib l tutajokat készítettek. Désen, a désaknai sóbányából
vásárolt sót tutajokra rakták s a Tiszán leúsztatva Szolnokig jutottak. Itt a
farönköket és az életfontosságú sót drága pénzért eladták. Ezzel
magyarázható, hogy a gazdag nyájtulajdonosok mellett a kiszolgált tisztek
közül is néhányan felküzdötték magukat a középosztály soraiba. A
határ rezred megsz ntéig a helyi tiszti iskola évente 50 katonatiszttel
gyarapította román elit sorait. A naszódi öt különféle iskola tantestülete: a
közép- (alapítási év: 1765), a tiszti- (1784), a lány (1826), a tanítóképz
(1837) és az 1838-ban beinduló süketnémák iskolája román nemzeti
szellemben nevelte az ifjúságot. A felsoroltak a román értelmiség javát
képezték.
A naszódi 2. román határ rezredet a forradalom után császári
rendeletre felszámolták. A hadfiak munkanélküliekké váltak. Nem rendezték
megnyugtatóan a határ rezredhez tartozó falvak erdeinek tulajdonjogát sem.
Egyre n tt a hatóságokkal szembeni elégedetlenség.
A bajok orvoslása érdekében 1861 márciusában, Kemény Ferenc,
Erdély kancellárjának javaslata alapján, a császár jóváhagyta – kis
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módosításokkal, Erdély régi közigazgatási beosztását. Az egykori naszódi
határ rezred területét – akárcsak a Fogaras-vidékit – külön disztriktusba
sorolta. A kancellár úr azt is javasolta, hogy a létrehozandó disztriktust
egyesítsék a beszterceivel, mivel az el bbiek szimpátiái az Osztrák
Birodalom határain kívülre irányulnak. 124)
Az 1861. március 12-én kelt császári pátens elrendelte, hogy folyó év
április 15-t l, az egykori határ rezredhez tartozó falvakat autonóm területté
szervezzék.
Április 3-án Vasile Na cu már írásban értesítette az érdekelt falvakat a
román disztriktus megalakulásáról. Az új autonóm nemes disztriktus
kapitányává Alexandru Boh el parlamenti képvisel t nevezte ki.
Az 1861. június 18-21-én tartott kongregáció gy lésén a határ rfalvak
mindenike képviseltette magát, számszerit 241 küldöttel. 125)
A megnyitó ülésen Bánffy Dezs f ispán is részt vett s román nyelven
üdvözölte az egybegy lteket.
A régi-új területi közigazgatási egység lakossága 46.500 f t számlált s
ez 541,8 osztrák négyzetmérföldnyi területre terjedt ki.
Az autonóm területen a hivatalos nyelv a román lett, s ezt alkalmazták
is a közintézetekben, a közigazgatásban, a törvénykezésben, a pénzügyben
és a nevelés terén.
Az autonóm terület alkalmazottai – a köztisztvisel k hivatali teend ik
és hivatásuk gyakorlása idején kötelesek voltak egyenruhát viselni. Ez sem
gondot, sem plusz anyagi megterhelést nem jelentett, mert egyenruhaként
népviseletet írtak el . A Naszód-vidéki román disztriktusnak saját zászlója is
volt s ez, akár a címer, a valós vagy vélt római sök erényire emlékeztetett.
A naszódi kisautonómia 47 helységet foglalt magába, túlnyomórészt
Nagy-Szamos-, Borgó- és Sajó-völgyi települést. Néhány helység
megyehatárainkon túl található.
A naszódi disztriktus falvait 6 körzetre (r. cerc) és négy oppidumra
osztották. A oppidumok az ókorban fallal védett, belül tágas piactérrel, élénk
gazdasági és m vel dési élettel rendelkez városok voltak. A Naszód-vidéki
oppidumoknak az ókoriakkal szemben több szépséghibája volt: 1. nem
voltak városok, még Naszód maga sem; 2. nem voltak fallal védettek; 3. nem
volt a helység belsejében tágas, nagy tömeg befogadására alkalmas terük. Az
is meglehet, hogy az oppidum név megválasztásakor Naszód vezet i nem
ismerték a szó jelentését, mint ahogy az sem kizárt, hogy a jelenvalóság
helyett a távoli jöv képe lebegett a szemük el tt. 126)
1. Naszód oppidum lett, a disztriktus székhelye s egyben az 1. sz.
Körzet központja. Magába foglalta még Szálvát, Hordót, Bükköst, Romulyt,
Kis- és Nagyrebrát, Telcset és Párvát.
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2. A zágrai körzet központja Szamosmakód volt. Ide sorolták Mittyét,
Runkot, Zágrát, Zágrapojént, Ciblesfalvát és Gaurényt.
3. Az oláhszentgyörgyi körzethez Ilvapoján, Les, Kisilva, Földra és
Neposz tartozott.
4. Az óradnai körzet Újradnát, Majort, Nagyilvát, Magurát, Co nat és
Radnalajosfalvát foglalta magába.
5. A borgóprundi körzetet Tihuca, Borgótiha, Maros-, Fels -, Közép-,
Orosz-, Alsóborgó és Borgóbeszterce alkotta.
Végül a monorfalvi körzetr l tudni kell, hogy alkotó falvai Gledény,
Kissajó, Sajószentiván, Nagyfalu, Románbudak, Marosoroszfalu és
Monosfalu voltak.
A körzet élén a körzeti bíró (judele cercual) és a kancellista (írnok)
állt.
Jogi szempontból a következ szervezési formát hagyták jóvá: a
naszódi nemes disztriktus legfels szerve a közgy lés (sedria general ),
ennek feladata a négy helyi bíróság m ködésének felügyelete volt. Helyi
önkormányzati bíróságot Naszódon, Óradnán, Borgóprundon és
Monorfalván létesítettek. Ez utóbbi m ködését 1871-ben megszüntették, a
hozzátartozó falvakat Borgóprund, Beszterce és Szászrégen jogkörébe
sorolták. Gyakorlatilag ez azt jelentette, hogy az amúgy is kis terület közel
15% - al és jelent s számú lakossal kisebb lett!
A nemes naszódi disztriktus f kapitánya a glódi Alexandru Boh el
nagy szakértelemmel vezette a kis disztriktust.
Vasile Petrivel megterveztették a disztriktus emblémáját is: szikla
tetején álló, cs rében keresztet tartó sast ábrázolt. Alatta a híres, két gyerekét
szoptató anyafarkast festette meg. A sziklából fakadó forrásvíznél Mars (a
római háború istene) állt harci díszben, a pajzson három latin bet ; a „Virtus
Romana Rediviva” rövidítése.
A nemes naszódi disztriktus tisztségvisel i közül említést érdemel
még a tiszteletbeli aljegyz k egyikének, Szeles Farkasnak a neve,
levéltárossá Ilie Burduhost választották. A protokolli teend ket, f nöki
min ségben, Alesa Borbura bízták.
Beszterce-Naszód vidék eme 2. autonómiájának az életét a politika, a
sors, a Fátum (vagy tán a moirák?) rövidre, mindössze 15 évre szabta. 1876ban, Magyarország közigazgatási átszervezésekor megszüntették a román
Naszód-, és Besztercevidék német autonómiáját. Az addigi két autonóm
terület egyesítése által létrehozták Beszterce-Naszód megyét.
Ha jobban megvizsgáljuk a két autonómia megszüntetése mögött
húzódó okokat, fel kell figyelnünk arra is, hogy 1876-tól a magyar kormány
által kinevezett Bánffy Dezs , Szolnok-Doboka és Beszterce-Naszód megye
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ispánja, nyíltan hirdette a soviniszta nemzetiségi politika szükségességét.
A türelmetlen magyarosítás híveként még a törvényekben biztosított
nemzetiségi jogokat sem volt hajlandó elismerni. Kortársai a dobokai
basának nevezték. A románok és a szászok egyformán gy lölték.
Másrészt is tudta, hogy mind a besztercevidéki szászok, mind pedig
a Naszód vidéki románok még nem is oly rég, (1848-49) a magyar
forradalom idején, enyhén szólva nem voltak sem szimpatizánsaink, sem
barátaink, még kevésbé szövetségeseink. Úgy vélte, hogy a szász és a román
autonómia felszámolása, korábbi ellenséges megtartásuk honorálása lenne.
Ezért is volt ellensége mindenféle autonómiának.

Templomok, templomok
Az 1849-el kezd
abszolutizmus, majd a dualizmus (1867-1918)
id szakában a megújulás jelei egyre gyakrabban jelentkeztek. Szóltunk a
gazdasági életben bekövetkezett változásokról. A lakósság gazdasági
erejének növekedése tette lehet vé, hogy a város, és falu egyaránt a kor
követelményeinek megfelel en építkezzen. Nincs szó új típusú falvak
megjelenésér l, de falun és városon egyaránt igenis érzékelhet az újra,
jobbra törekvés.
Tagadhatatlan: a legszámottev bb új építmények a templomok és az
iskolák. Noha 1848-ban a magyar állam eltörölte a lelkészi tízed fizetését, a
forradalom bukása után, 1850-t l 1852-ig azt újból kötelez vé tették. Ennek
ellenére Erdélyben a szász papság még 1850-ben 200.000, a katolikus
egyház 1852-ben 14 ezer, a református klérus 1853-ban 73 ezer forint
kárpótlási összeget kapott. Végül a királyföldi 263 szász evangélikus
felekezet 5,2 millió forint kárpótlási összeget kapott kézhez.
A gyülekezeti tevékenység megélénkülésének els jelét 1855-ben
tapasztaljuk, amikor Besztercén gy jtést rendeztek a fels balázsfalvi
gyülekezet javára. A 70 forint pénzadomány inkább a mórici gyülekezetet
illetné meg, javasolták a püspöknek, mert Fels balázsfalván csupán két
evangélikus hit ember él, de egyikük sem beszél németül. Az érv hatott, a
pénzt a móriciaknak adták.
1857-ben nagyméret t zvész pusztított Besztercén, melyhez hasonló
nem volt a város történetében. Egyik este 10 óra körül a Fa utcában
kigyulladt egy istálló. Ugyanonnan, ahonnan az 1836-os t zvész is pusztító
útjára indult. Egy óra múlva már a Magyar utca is lángokban állt. A t zkakas
a Kórház, - az Új utca, az Alsóváros házain is megjelent. Elégett a Magyarés a Korház utcai bástya is. A lángok a templom fedelét félig, a torony bels
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gerendáit egészen elégették. A 300 éves öreg gerendák az alulról felfele
áramló forró leveg ben gyorsan égtek, a torony harangjai sem kerülhették el
végzetüket. A Zsuzsinak becézett nagyharang teljesen megolvadt, a több
száz kilogrammnyi rézb l csupán 4-5 kg ért le – cseppfolyós állapotban. A
nagyharang még elütötte az éjféli órát s aztán örökre elnémult. A lezuhanó
középs harang ezer darabra törött. A kisharang a k lépcs kre zuhant – s
csodával határos módon megmaradt.
Azon a félelmetes éjszakán 148 ház égett le. 236 család hajlék nélkül
maradt. Mindenüket megemésztette a t z. A hatóságok 300.050 forint
zkárt állapítottak meg. A város 20 év alatt újjáépült.
1857. karácsonyának 2. napján felszentelték az új, Kolozsváron, az
Andrásovszki József önt mester által készített nagyharangot.
1860-ban befejez dött a templom és a torony újjáépítése. A
templomot és a tornyot ezúttal az akkor is nagyon drága rézlemezzel fedték
be. Az els világháború idején a rézlemezt, lévén hadianyag a hatóságok
levétették. Ekkor fedték le piros cseréppel.
1861. Szentháromság vasárnapján ünnepi díszbe öltözött
Aszubeszterce és Péterújfalu lakossága: felszentelték a két falu új
templomát.
A következ , 1862. évben a Kerlésen pusztító t zben minden egyházi
épület leégett.
1868-ban a lutheránus egyház gy jtést szervezett a szentjakabi
gyülekezet részére.
1869-ben a kiszsolnai n egylet addig ismeretlen, szokatlan
tevékenységet szervezett, felvállalta a falubeli lutheránus hit
cigánygyerekek gondozását és vallásos nevelését!
A földrai románok életében tragikus volt az 1877. esztend . Helyi
járvány ütötte fel a fejét: 206 emberéletet követelt!
A két évvel korábban a még életveszélyesnek mondott harinai, Árpádkori, templom restaurálása 1888-ban befejez dött. 3 évvel kés bb Csépán
faluban felszentelték az új lutheránus templomot. A Millennium évében
(1896) Nagydemeteren a püspök felszentelte Isten házát. 1902-ben Bilakon
került sor a sok közadományból felépült Gusztáv Adolf (svéd király) nevét
visel lutheránus templom felszentelésére.
1904. június végén nagyszabású ünnepség keretében emlékeztek meg
a törpényi gótikus templom fennállásának 400. évfordulójáról. Aznap
szentelték fel az új orgonát és a t zoltók zászlaját is.
Az Osztrák-Magyar Monarchia történetében utolsó alkalommal 1911ben volt Beszterce vidékén püspöki vizitáció. A lutheránus
egyházközségekben tapasztaltakról elmondta, hogy leny gözte a falusiak
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mélységes vallásossága, hitükhöz való ragaszkodása. Nagyra becsülte a
hív k összefogását, hogy közös er vel sok kényes vagy nehéz problémát
sikerült megoldaniuk. Ugyanakkor bírálta a lányok, asszonyok körében
terjed félben lév fény
öltözködést, a túlzásba vitt keresztel i, esküv i
vagy temetkezési kiadásokat, az esztelen és fesztelen mulatozásokat. Elítélte
a fiatalok túlságosan korai házasságát, meg a vészesen apadó gyerekáldást.
Sokkal szerényebb és szegényebb a besztercei református egyház
története. Noha a középkorban Besztercén néhány magyar f úr házat
vásárolt, id nként itt is lakott, mint a Bethlen, Cserényi, Fekete vagy
Zsombori családok, 1781-ig, II. József türelmi rendeletének megjelenéséig
az egyszer magyarok vagy románok megtelepedését nem engedélyezték. A
véd falak keleti szomszédságában sok román, a nyugati fal mentén, pedig
több magyar telepedett meg.
1794 novemberében a besztercei magyarok a „Tekintetes Nemes
Magistratus”-tól templomépítéshez szükséges telket kértek. Azzal érveltek,
hogy számuk annyira meg növekedett, hogy eklézsia nevet érdemelné. A
kérvényt 26 református magyar családf írta alá. Ezen kívül számos szolga,
cseléd, mesterlegény és inas is élt a szászok szolgálatában, „továbbá
katonák, kik száznál is többen vagynak”127)
A sokszor benyújtott kérésre mindig elutasító, vagy kitér feleletet
kaptak.
1817-ben a templomépítés ügyével a Kormányzótanács (Gubernium)
is foglalkozott. A jogos kérést azért utasították el, mert a szász városi tanács
jelentése szerint Besztercén csupán 14 református családf lakott volt. A
kérvényez knek azt tanácsolták, hogy hitüket gyakorolják valamelyik
magánháznál.
1856-ban128) Vályi Elek kentelkei lelkész – kés bb a Nagysajói
Református Egyházmegye esperese – mozdította el a templomépítés ügyét.
A templomépítésre telket a véd falakon kívül jelölték ki, az épít anyagok
ellopásával, a munkálatok elnyújtásával a szászok akadályozták
(szabotálták?) a munka jó menetét. A templomszentelésig (1887) a Hátsó
utcában, a Kovács István házában tartották az egyházi szertartásokat.
Beszterce beszolgáló lelkészei a következ k voltak: Hegyi András
(1794-97) Kisbudak, Püspöki Pál (1850-53) Sófalva, Bartha Sándor (181014) Kisbudak, Bodó István (1814-50) Kisbudak, Varró Sándor (1850-53)
Kisbudak és Nagy Sámuel (1853-56) Kisbudak.
A besztercei református egyházközség lelkipásztorai: Vályi Elek
(1857-88), K pataki Gyula (1889-91), Balázs József (1891-1911), (ez utóbbi
betegsége idején beszolgált Vásárhelyi János (1909), Dénes János (1910) és
Nagy Lajos (1911)), Vásárhelyi János (1911-18, azután református püspök),
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Lemhényi Zsigmond (1918-1944), Pap Andor (1945-63), András Péter
(1963-75), Czirmai Csaba L. (1975-2000) és végül ifj. András Péter (2000-).
A besztercei görög katolikusok, legalábbis a 19. század elején,
kedvez bb helyzetben voltak, mint a reformátusok. Korabeli dokumentumok
igazolják, hogy a Tekintetes és Nemes Magisztrátus 1818. körül a görög
katolikusoknak telket és birtokot adományozott a város javaiból. Az eljárás
indokoltságát mi sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az 1850-es
népszámláláskor itt 1210 görög katolikus hit ember élt. Nem tudjuk, miért
nem építették fel a templomot.
A helyi görög katolikus egyház vezet i Aradon 1893-ban, december
21-én örökvásár – szerz dést kötöttek a besztercei Minorita Rend
Konventjével: megvásárolták a minorita templomot, annak berendezési
tárgyait, melléképületét és udvarát.
Az esztergomi római katolikus érsek jóváhagyta a 35.000 Ft érték
adás-vételt, mint ahogy beleegyezett a Királyi Magyar Közoktatási
Minisztérium is. A görög katolikus egyház vezet sége részér l dr. Szabó
János szamosújvári püspök adta áldását a szerz désre.
A szerz dés záradéka szerint vita esetén a szerz
felek, közös
megegyezés alapján, dönt bíráskodás végett az aradi Magyar Királyi
Táblabírsághoz fordulnak.
Néhány évvel kés bb a lutheránusok örömmel tapasztalták, hogy a
templom új gazdái nagyon szépen rendbe tették az épületet.
Jó 50 éven át zavartalanul birtokolták a templomot, mígnem 1948-ban
a kommunista rendszer eltörölte, betiltotta a görög katolikus vallást, illetve
egyházukat. Szép templomukat a görög keleti hit ek vették - ingyen birtokba, s onnan semmi pénzért távozni nem akarnak.
Az immár közel ezer éve (1009) fennálló római katolikus egyház
viszontagságos történetében a fejl dés Mária Terézia császárn kora óta (18.
sz.) szinte töretlen. Ez a látványos fejl dés a trianoni békekötés után
megtorpant. El bb a királyi-, majd a kommunista román állam akadályozta
szabad tevékenységét.
A kommunisták azért nézték ferde szemmel, mert szellemi atyja nem
a kommunista Moszkvában, hanem a kapitalista Rómában székelt.
Bármennyire is akarták, megnyerni ket nem tudták. Megbocsáthatatlannak
tartották szilárd valláserkölcs magatartásukat. Sem egyházukat, sem pedig
embertársaikat soha el nem árulták, cserben nem hagyták.
Íme Besztercén az elmúlt százhúsz esztend római katolikus
lelkészeinek névsora: 122) Gidófalvi Gergely (1879-1895), Décsei Péter
(1895-1904), Noszkó Béla (1904-1931) - f esperes, Lestyán József (1931-
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58) - f esperes, Erd di József (1958-68), Csenkey Ágoston (1968-1987) esperes, Csintalan László (1987-88), Geréd Péter f esperes (1988-).
Segédlelkészek, kés bb plébánosok: Sebastian Scwörer, Victor
Truppel, Noszkó Béla, Johannes Düffek, dr. Benjaminus Csáki, Kovács
Lajos, Nyír József (kés bbi író), Radványi József, Kovács Imre, Molnár
Lázár és Teleki Dezs .
Ma a besztercei római katolikus templomban magyar- és román
nyelv szertartás folyik.

Demográfiai változások
A 19. század második felében és a 20. század elején Erdélyben alig
tapasztaljuk a korszer termelési eljárások vagy a mez gazdasági gépek
alkalmazását. Még mindig primitív földm velés folyik, a háromnyomásos
rendszer uralkodó jelleg .
Újításként azt említenénk meg, hogy elterjedt a burgonya termesztése.
Több száz földm ves gazdaságban kezdik a nagyszámú takarmánynövény
termesztését, így a lucernát, lóherét és a zabosbükkönyt.
A föld eltartó képességének változatlanságával magyarázható az
alacsony népszaporulat. Megyénk sajátos hagyományai miatt az
agrárproletárok száma alacsony volt. A lakosság körében bekövetkezett
demográfiai változások nyomon követhet ek az 1870-es népszámlálás
adataiból.
Mint ahogy korábban, úgy ezúttal is megyénk jelenlegi határai között
található helységek adataira fogunk hivatkozni. 129)
A korabeli közigazgatás szerint megyénknek négy járása volt: a
Naszódi 23 helységgel, az Óradnai (13), a Jádi (21) és a Beseny i (21).
A statisztikai kimutatások az 1876-os közigazgatási felosztást vették
alapul.
Mi az 1968-as, jelenleg is érvényes beosztást használjuk. Adataink a
régiek.
A megye 195 helysége 9 járásra és a rendezett tanácsú Besztercére
oszlott. A falvakban és az egy városban összesen 156.291 lakost vettek
nyilvántartásba. Az összlakosság vallás szerinti megosztása a következ
volt: 5042 római katolikus, 89.987 görög katolikus, 19.213 ortodox (v. keleti
görög), 24.042 lutheránus, 12.411 református, 126 unitárius, 5360 izraelita
és 110 máshit .
Íme, a részletes népszámlálási eredmények:
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A járás
neve

S. A helység
sz. neve

BezirkNaszódi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
20
21
22
23

Bükkös
Gaurény
Hordó
Kuszka
(Luska)
Makód
Mititej
Naszód
Nemegye
(Magyar-)
Nemegye
(oláh-)
Németi
(Oláh-)
Párva (Lunca
Vinului)
Pojény
Priszlop
Rebra (Kis-)
Rebra (Nagy)
Romuli
(Strâmba)
Runk
Szálva
Szupláj
Telcs
Tóhát
(Teure)
Tradamu
(En-)
Zágra

róm. gör.
kat. kat.
748
258
668
317

123
11

Felekezeti hovatartozás
ortod. luth. ref. unit. izrael. örmény
8

4

2

770 9
595
1827 70
286

2
76

60 4
546

278

1
2

17

2
13

2

668

2

2

2

7

2

17
15

6

926
1386
397
2317
504

1105 2

22
13

479 6
353
2350 4
1002

28
3

20
12
293
161
75

811

548

6
12
12
15

78

3

1
2

2
24
6
76
13

13

6

225

3

14
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neve

S. A helység
sz. neve

BezirkÓradnai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

JárásBezirk:
Beseny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Földra
Ilva (Kis-)
Ilva (Nagy-)
Les
Magura
Májer
Neposz
(Várarea)
Radna (Ó-)
Radna (Új-)
Szentgyörgy
(Oláh-)
Szentjózsef
(Pojána)
Garu
(Ardány)
Berlád
Beseny
Billák
Bongárd
(Szász-)
Budák
(Kis-)
Budák
(Szász-)
Dürrbach
(Dipse)
Fehéregyház
Friss
Herrendorf
(Galac)
Gledény
Harina
Lekence

róm. gör.
kat. kat.
5

Felekezeti hovatartozás
ortod. luth. ref. unit. izrael. örmény

9
3
1
27
3

1742
1071
2217
1083
982
2269
1037

1
6
4
7
7

828
15
12

1080 6
1132 18
2529 16

678

7

5

753

19

1

1
1
4
1

5
1
1
2

7
1
24
5
2

3

31

3

2

14
14
45
10
13
17
5
98
36
50
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1
5
7

170
394
286
386

9

12

647

3

82

103

232

2

11

636

15
1

3
3

1

2
340

6
1

2

52

11

39

114

474

13

11

7
370
1

37

24

466

795

3

2
1
12

4
22

2
9
29

977
289
154

2
343 18
1447 36

4
55
41

10
1
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A járás
neve

Bezirk:
Jaádi
járás

S. A helység
sz. neve
15 Malomárka
16 Monor
17 Nagyfalu
(Nusifalau)
18 Németi
(Király-)
19 Necz
20 Sajó (Kis-)
21 Sajó
(Nagy-)
22 Szentivány
(Sintiora)
23 Sebes
(Rustioru)
24 Sebes (Fels )
25 Serling
26 Simontelke
27 Sófalva
28 Szentgyörgy
(Szász-)
29 Szeretfalva
(Reussen)
30 Tacs
31 Vermes
32 Zsejk
1 Aldorf
2 Balázsfalva
(Alsó-)
3 Balázsfalva
(Fels -)
4 Aszubeszterce
5 BorgóBeszterce

Felekezeti hovatartozás
róm. gör. ortod. luth. ref. unit. izrael. örkat. kat.
mény
57
8
308 11
4
1221 8
2
9
793 2
1
1
25
2

49

3

11

249
800
23

2
4
476

425

667

5

3

1
270

15
17
52

502

1
1
31
9

10

514

5

2

842
299
352
271
87

6

11
16
22
36
5

16

274

7
884
4

45

132
565
573
544

206

3

3
4
1

35
112
23
28
2

3

434

8

14

204

607

4
5

327

4
1
437

1404

32
297 1

6
6
1
47

7
5
8

1

9

3
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S. A helység
sz. neve
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Budak
(Román)
Csepán
Demeter(Kis)
Demeter
(Nagy-)
Jáád
Kajla
Kusma
Marosény
(Borgó-)
Mislocsény
(Borgó-)
Petres
Pinták
(Pintecu)
Prund
(Borgó)
Ragla
Rusz
(Borgó-)
Solymos
Szépnyir
Szuszény
Tiha
(Borgó-)
Törpény
Újfalu
(Szász-)
Várhely
(Burghalle)
Vünda
Zsolna
Zsoszény

róm. gör.
kat. kat.
1
935

Felekezeti hovatartozás
ortod. luth. ref. unit. izrael. örmény
4
1
7

5
4
4

115
174
78

6
30

8

11
12
31
758

268
430
478
31

5

527 3
565
1527 1

21
14
28

1116 2
6
85
5

20
9
12
29

909

1

91
84

104

99

1662

410
4

11
9

27
965
600

20
4

45

13

2

86

758

2
5

5
13

7

4
4
29
55

1
1
30

256
22
64
17
636
1527 168

457
2
6

1
1

66
89

53

928
777

31

116

536

41

458
431

5
7
35

8
1

58
92
15

1054

5

3

7
7
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neve

S. A helység
sz. neve

Rendezett
tanácsú
1
város
2
Mez örményesi 3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tekei

17
1
2
3
4
5
6

Beszterce
Budatelke
Czég (Kis-)
Czég
(Nagy-)
F szkút
Kecsed
Komlód
Köbölkút
Lompérd
Nyulas
(Nagy-)
Oroszfája
Örményes
(Mez -)
Septér
Solymos
(Oláh-)
Szentmihálytelke
Szilvás
(Mez -)
Újlak
(Mez -)
Viszolya
Akna
(Szász-)
Barátfalva
Budurló
Erked
(Szász-)
Ida (Nagy-)
Poszmos

Felekezeti hovatartozás
róm. gör. ortod. luth. ref. unit. izrael. örkat. kat.
mény
1014 2045 76
4256 280 12
378
11
768 1
13
26
19
368
1
32 11
11
24
376
1
32 12
10
8
6
15
17
10
35
17

589
589
158
341
409
822

55

3

139 2
104

6
12

49
1

11

19
12

29

2

8

2

3

828

1

61

671
491

1
1

17

798

6

1
5

181 2
405
5
46 16

21
6
8
21
5
4

796

2

83

3

6

701

62

10

5

536 1
1005

2
4

7
2

127

263
400
711

7

26

106

9
3
9

28
5

79
356

469
2

240
362

133 1
15 2

35
4
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S. A helység
sz. neve
7

Dési

Bethleni

Péntek
(Szász-)
8 Tancs
9 Teke
1 Emberf
2 Baca
3 Gáncs
4 CsicsóGyörgyfalva
5 Lábfalva
6 Mihályfalva
7 Négerfalva
8
r (Fel-)
9 Polyán
10 Retteg
11 Újfalu
(Csicsó-)
1 Apanagyfalu
2 Árokalja
3 Árpástó
4 Berek
(Virágos-)
5 Bethlen
6 Borleasza
(Lonkaf.)
7 Bréte
(Szász-)
8 Czeg
(Szász-)
9 Debrek
(Kis-)
10 Debrek
(Nagy-)

róm. gör.
kat. kat.
1
870
17
311
12
13

102

12
366
499
279
710
13
407
415
564
169

149

799
16

96
1
14

461
308
523
303

119

844
323

1

93

2

155

Felekezeti hovatartozás
ortod. luth. ref. unit. izrael. örmény
12
8
14

3
8

1
470 2
1052 239 2
1
301
3

901
18

3

661

28
507

367

22
49

472
11
592

2

475 2

14

3
470
347

267
45
3
32
7

28
20

606 7

159
20

194

12

272

4

1
7

6

3
363

8

10
58
29
6
16
144

1

6
264
7

28

4
1

12

14
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neve

S. A helység
sz. neve
11 Décse
(Magyar-)
12
gmez
13 Egeres
(Alsó-,
Szelistyea)
14 Egres
(Fels -)
15 Egres
(Fels
Puszta)
16 Fellak
17 Füge
18 Ilosva
(Alsó-)
19 Ilosva
(Fels -)
20 Ispánmez
21 Kaján
22 Nagykaján
23 Kentelke
24 Keresztúr
(Csicsó-)
25 Keresztúr
(Sajó-)
26 Kerlés
27 Kócs
28
farka
29 Körtvélyes
(Fels -)
30 Középfalva
31 Kudu
32 Magosmart
33 Magyaros
(Sajó-)

róm. gör.
kat. kat.
1
7
14
133

Felekezeti hovatartozás
ortod. luth. ref. unit. izrael. örmény
1200
17
720

28
2

99
5

905

18

10

37

6

415
301
354

4

1

47

6

1

148

18
2
3

769

6

1

15

1
45

971
617
483
31
455

3
8
3
641

2

586

4

416
526
394
40

42

4

3

10
63
13

693
132
212
592

1
10

30

10
48

170
26
6
17
56

18

56

10
5

28
36
17
13

4

28
245

181

18

48
21
7
121

9

444
4
1
590

1

39
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S. A helység
sz. neve
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Kékesi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

róm. gör.
kat. kat.
Málom
384
Nyíres (Oláh)
190
Omlásalja
1
403
Oroszfalu
280
(Alsó-)
Oroszfalu
3
271
(Fels -)
Pintinásza
104
Sárvár
3
340
Somkerék
53
366
Szentandrás
7
337
Szentjakab
1
167
Szeszárma
607
Szita
231
Udvarhely
9
521
(Sajó-)
Apáthi
9
201
Borzás
5
319
Bödön
433
B öd
500
Encs (Szász)
422
Kékes
34
52
Kétely
3
234
Mányik
461
Máté (Szász) 8
261
Móricz
41
200
(Szász-)
Sombor
28
468
(Szász-)
Szentiván
27
361
Újfalu-szász 1
647
Új- s(Szász-)
32
504
Veresegyháza 2
88
Vice
351 102

Felekezeti hovatartozás
ortod. luth. ref. unit. izrael. örmény
1
424
29

18
10

18
6

17
20

39

7

2

24
388 2
136
11
36

2

80

1
5

11
202
3
3

1
322

383

2
2
387
5
1
3
139

19
1
3
1

53

245 8
32
6
401
15

5
23
80
33
20
36
6
81
3
8
6
6
12
11
12
5

126

16

19
38
290 1
368 3
258

14
35
12
7
12
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Érdemes felfigyelni néhány sajátos demográfiai változásra. Az 1876os közigazgatási reformtörvény által rögzített – korabeli megyénknek 1880ban 95.017, 1890-ben 104.737, 1900-ban 119.014, 1910-ben, pedig 127.843
lakosa volt. Az évenkénti átlag népszaporulat 3282 lelket tett ki.
A lakosság számbeli növekedését kedvez tlenül befolyásolta az 1889ben kezd
kivándorlás, amely egyre nagyobb mértéket öltött és 1914-ben
tet zött. 1889-ben mindössze 51-en vándoroltak ki – f leg Amerikába,
kisebb részben pedig a Regátba. 1900-ban emigrált 60, (visszatért 14), 1901ben 68, (visszatért 13), 1902-ben 72, (13), 1903-ban 86, (55), 1904-ben 307
lakós (8). 1905-ben a kivándorlók már az 1000-es számot is túllépték: 1073
(visszatért 128), 1907-ben 1277 (visszatért 300). 1908-ban a kivándorlás
iránti érdekl dés az el
évi szám felére esett vissza: 579 (visszatért 218),
1909-ben ismét növekv tendenciát mutat: 805 (visszatért 90), 1910-ben
664-en vándoroltak ki Beszterce-Naszód megyéb l (visszatért 150), 1911ben csupán 386-on vettek a kezükbe vándorbotot, ennek is több mint fele
visszatért elhagyott otthonába (195). 1912-ben ismét nagy lendületet vett az
emigráció: 1008-an távoztak s csupán 122-en tértek vissza. 1913-ban 1428an próbáltak szerencsét, f leg Amerikában vagy az Ókirályságban. Az
emigránsok közül csupán minden 11-ik jött haza megyénkbe.
Az I. Világháború kitörésének esztendejében 1847-en lettek
kivándorlók, közülük mindössze 305-ön jöttek vissza.
A szászok körében 1906-ban gyorsult fel a kivándorlási hullám,
csupán a besztercei egyházkerületb l 400-an mentek Amerikába,
Nagysajóról pedig 113-an. Sokan mentek Zselykr l, Bilakról,
Fehéregyházáról, Dipsér l, Vermesr l, Malomárkáról, Aldorfból,
Óvárhelyr l és Harináról.130) Mindenütt az elviselhetetlenül nehéz élet, a
megélhetési gondok lettek az emigrálás f okai.
Összesen 10. 457-en vándoroltak ki (1889-1914) és 1813 f visszajött
szerettei körébe.131)
Erdélyi viszonylatban a kivándorlási rekordot Nagy-Küküll megye
tartja 40.911 emigránssal (visszatért 9.751).
Az egyre nehezebb megélhetés késztette kivándorlásra azt a 38
szekéren hozzánk érkeztek bukovinai székelyt is, akik 1883. április 23-án
délben érkezett Besztercére. Szeremlei tanfelügyel köszöntötte ket a város
terén. A szép fogadtatást az útra keltek nevében Miklós János gazda
köszönte meg. Ellátásukról és elszállásolásukról a város gondoskodott.
Ezeket még sok más szekércsoport követte. Útjuk Besztercén keresztül
vezetett a Bánságba, ahol megtelepedtek. Több székely családot befogadott
Magyarnemegye és Vice is.132)
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A Beszterce-Naszód megyei emigránsok nemek szerinti megoszlása:
6.658 férfi, 1951 n . A kivándorlók nemzetiség szerint: összesen 5714
román, 665 magyar, 2200 német, 31 más volt.
Egész Amerikába 11.785-ön, Romániába, pedig 102.200-an
vándoroltak ki. 133)
Jelent s növekedést mutat Beszterce, a megyeszékhely lakossága is:
1850-ben még csupán 5.214 lelket tett ki. 1880-ban 8.068-at, 1900-ban
12.081-et, 1910-ben már 13.286 f volt. 1850 és 1910 között Beszterce
népességgyarapodása 8.022 f t tett ki, azaz közel 254%os növekedéssel
számolunk.
Megyénknek csupán egy városa volt. A vidék helységeit a lakosság
száma szerint is osztályozhatjuk: a) nagyon kis település – kétszáz f alatt: 0,
b) kis település, 500 lakos alatt: 24, c) közepes település, 1000 f nyi
lakossággal: 44, d) nagy: 21, e) nagyon nagy: 8. 134)
Érdekességként említjük meg, hogy Erdély legnagyobb megyéjének,
Hunyadnak 433, a legkisebbnek, Brassónak csupán 23, Erdély falvainak
száma 2559 volt.
Miközben 1910-ben Erdély néps sége 47,2 / km2, a megyénké 29,5
/ km2 volt.
A születések csökken tendenciát mutatnak: 1880-ban 36,1 ‰, 1900ban 37,7 ‰, 1910-ben 31,9 ‰ és végül 1918-ban mindössze 14 ‰.
A házasságon kívül született gyerekek dolgában enyhe emelkedés
mutatható ki: 6,8 ‰ - r l (1885), 7 ‰ - re (1889).
A lakosság természetes szaporulatát visszavette az 1872-73-as,
Erdély-szerte pusztító kolerajárvány. Beszterce-Naszód megyében 2.156-on
betegedtek meg, 1.550-en meggyógyultak, 606-on elhaláloztak. Alsóborgón
1873-ban 34, a következ évben 51-en, Földrán 102-en, 1874-ben pedig 52en estek el a kór áldozataivá. Földrát újonnan megemlítjük. Itt évente 40
körüli volt az elhunytak száma, 1877-ben a járvány miatt már 206 embert
temettek el.135)
1910-ben Beszterce-Naszód megyében 114.607 lakóst számláltak
meg. A népszámlálási statisztikák szerint a lakosság 72,5 %-a román, 17,3
%-a német, 6,9 %-a magyar, és 3,1 %-a cigány volt.
A vallás szerinti megoszlás azt is mutatja, hogy a népesség 59,8 %-a
görög katolikus, 15,5 %-a lutheránus, 14 %-a ortodox, 5,1 %-a izraelita, 3
%-a római katolikus, 2,5 %-a református hit volt.
A lakosság számbeli változását csak az els világháborúig követjük
nyomon. 1914 júliusában általános mozgósítást rendeltek el. A
fegyverforgató férfiakat behívták katonának. A mozgósítási parancs
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értelmében a besztercei hely rség katonáit kivezényelték a keleti (orosz) és a
déli (olasz) frontra. Közöttük volt az akkor újonc édesapám is.
Az 1818. november 11-ig elhúzódó háború sebesültjeir l, h si
halottairól még hozzávet leges becslésünk sincs. Csupán a besztercei
lutheránus templomban elhelyezett emléktáblán 120 h si halott neve van
feltüntetve.
Az 1916-17. esztend ben a kiütéses tífusz szedte áldozatait. Bár a
megyénk területén fegyveres harcokra nem került sor, a besztercei katonai
temet ben 130 h si halott sírja fölé emeltek keresztet. A négy részre osztott,
négyes oszlopszer elrendezésében 8-8 sírkereszt áll. A sírkertszer
temet ben császári és királyi gyalog-, huszár, és utászezredek katonái,
közöttük két román népfölkel (legionar) alussza örök álmát.
Ide temették a besztercei katonai kórházban meghaltakat, akik a
csatatéren kapott sebekbe, vagy a hadsereg soraiban is pusztító kiütéses
tífuszban, avagy kolerában hunytak el. A h sök temet jében a
soknemzetiség
Osztrák-Magyar Monarchia minden nemzetisége
képviseltette magát: osztrákok, magyarok, németek, románok, ukránok,
szerbek, szlovákok – egymás mellett nyugszanak.
Az 1914-18-as háború h seinek német, magyar és román feliratú
emlékoszlopát a besztercei Délczeg Pál készítette 1924-ben.
Az 1. és 2. világháborús h si halottak legimpozánsabb emlékm vét a
borgóprundi ortodox templom szomszédságában állítottak fel.
A Szamos-menti Dés rózsahegyi katonatemet jében az I. világháború
655 h si halottjának sírkövét illetve sírkeretét sikerült összeszámolnom. A
temet észak-déli tájolású, a sírok vagy sírhelyek 74 sorba vannak rendezve.
A nagyszámú halott azt jelenti, hogy Désen hadosztály-parancsnokság
ködött, míg Besztercén csupán gyalogsági ezred állomásozott.
vel dési élet
Az 1848. utáni polgári fejl dés felpezsdítette a m vel dési életet. Az
értelmiség, a képzett szakemberek iránti igény az oktatásügyre irányította a
figyelmet. A Naszód vidékiek ebb l a szempontból el nyösebb helyzetben
voltak, mint szomszédjaik. A 2. román határ rezred keretében megindult
tiszti fokú kiképzés. A tanuló utánpótlást a német nyelv elemi iskolai
oktatással biztosították (1771-82). A „triviális”-nak nevezett iskolák
kezdetben csak az írás, olvasás és számolás tudományát oktatták. A
gimnáziumi oktatás 1863-ban kezd dött.135)
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A magyar állam lehet ségeihez mérten támogatta a m vel dési életet.
Az egyházi- és állami iskolákat ellátta a szükséges bútorzattal, szemléltet
eszközökkel és tudományos felkészültség káderekkel.
1872. november 10-én Kolozsvárott megnyitotta kapuit a Ferenc
József Tudományegyetem (alapkövét a császár saját kez leg helyezte el!). A
két világháború között a Szegedre költöztetett magyar egyetem épületében
román nyelv , négyfakultásos egyetemet hoztak létre.
A román nyelv iskoláknak – Erdély-szerte – több tanulója volt, mint
Órománia hasonló intézményeinek. Ennek ellenére egyes forrófej ek váltig
hangoztatták a románok szellemi sötétségben tartását. Igaz, ilyen is volt,
ámde ezt a Kárpátokon túl kell keresni.
Különösen nagy fontosságot tulajdonított az állam a magyar nyelv-és
irodalom oktatására. A nem magyar anyanyelv iskolákban is kötelez vé
tették a magyar nyelv- és irodalom tanítását. Ez az intézkedés nagy
felháborodást keltett a román értelmiség soraiban, hisz ebben az er szakos
elmagyarosítás f eszközét látták.
A 20. század elején a túlnyomóan román többség megyénk 23
helységében m ködtek magyar állami iskolák. Gyerekeik, akárcsak tanítóik
magyarok és románok voltak.
Íme, az 1906-1907-es tanévben m köd elemi iskolák jegyzéke.
A vármegyénk területén lev állami elemi iskolák: 137)
Hivatalos adatok alapján a vármegyénk területén lev állami
iskolákról, azok taner ir l és benépesítésér l közöljük a következ
kimutatást:
1. Bánffytelep. (F részgyár). A lakósok száma 123, kikb l magyar
nyelv 82. Az állami iskola 1904-ben alapíttatott, saját épületben van
elhelyezve. A tanulók száma 22. Tanító: K váry Izsák.
2. Beszterce város. A lakosok száma: 12.081, kikb l magyar nyelv
2.318. Az iskola alapítatott 1884-ben. Saját épületben van elhelyezve. Fiúés leányiskola. A tanulók száma: 414. taner k: Szentpétery János, igazgatótanító. Sebestyén József, Nagy Árpád és Mihály Gábor tanítók. Sebestyénné
Hadházi Ida, Mihályné Reketes Etelka, Storch Róza, Storch Emma és
Baumann Hermin, tanítón k.
3. Borgóbeszterce. (F résztelep). A lakósok száma 2.735, magyar
nyelv 181. alapíttatott 1897-ben. Saját épületben van elhelyezve. A tanulók
száma 56. Van gazdasági ismétl iskolája. Tanító: Szilassy Miksa.
4. Borgóprund. A lakosok száma: 2.540, magyar nyelv 109.
alapíttatott 1885-ben. Saját épületben van elhelyezve. A tanulók száma: 102.
Van gazdasági ismétl iskolája, ifjúsági egyesülete alakulóban. Tanítók:
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Csincsek Béla, igazgató-tanító, Szigethi Rajmund tanító és Janka Anna
tanítón .
5. Dombhát. (F résztelep). Lakóinak száma: Májer községgel 2.918,
magyar nyelv 58. Alapítottatott 1901-ben. Saját épületben van elhelyezve.
A tanulók száma: 55. Tanító: Franczia János.
6. Entrádám. Lakóinak száma: 416, magyar nyelv 151. Alapítottatott
1885. Saját épületben van elhelyezve. A tanulók száma: 75. Taner k:
Szatmári Jakab igt. Tanítón i állás üresedésben.
7. Gaurény. Lakóinak száma 416, magyar nyelv nincs senki.
Alapítottatott 1897. Bérházban van elhelyezve. Tanulók száma: 56. Tanító:
Retezean Pál. Van gazdasági ismétl iskolája.
8. Hordó. Lakóinak száma 846, magyar nyelv 12. Alapítottatott
1905. Bérházban van elhelyezve. Tanulók száma: 110. Van gazdasági
ismétl je. Tanító: Bugnár Gyula.
9. Kisbudak. Lakóinak száma 860, magyar nyelv 46. Az állami
iskola alapíttatott 1880. Saját épületben van elhelyezve. Tanulók száma: 94.
Van gazdasági ismétl iskolája. Tanító: Bartha Géza. Tanítón : Máthé
Emma, mindkett állandó helyettes.
10. Lajosfalva. Lakóinak száma 513, magyar nyelv 20. Az iskola
1880-ban alapíttatott, saját épületben van elhelyezve. Tanulók száma: 82.
Tanító: Keller József. Tanítón : Endes Klára.
11. Magyarnemegye. Lakóinak száma 1272, magyar nyelv 901. Az
iskola 1874-ben alapíttatott. Saját épületben van elhelyezve. Tanulók száma:
246. Van kisdedóvodája, gazdasági ismétl , ifjúsági egyesülete és EMKE
daloskör. Taner k: Weihrauch J. Mihály, igazgató-tanító. Kátai István és
Bakó Béla tanítók. Köblösné Jastós Gizella tanítón . Óvón : Bakó Béláné.
12. Nagysajó. Lakóinak száma: 1754, kikb l 281 magyar anyanyelv .
Az iskola 1885-ben alapítva, saját díszes épületben van elhelyezve. Van
gazdasági ismétl , ifjúsági egyesülete és EMKE dalosköre. Tanulók száma:
143. Taner k: Miskolczi Pál igt. Józsa Márton tanító és Pap Juliska tanítón .
Óvón : Miskolcziné Kromcsik Teréz.
13. Naszód. . Lakóinak száma: 3.142, kikb l 565 magyar anyanyelv .
Az iskola 1894-ben alapíttatott, saját díszes épületben van elhelyezve. Van
gazdasági ismétl , ifjúsági egyesülete, óvodája és állami iparos-tanonc
iskolája. Tanulók száma: 194. Taner k: Simon Ferencz igazgató-tanító,
Bartha Károly, Viola Gábor és Pápai Dezs tanítók. Marossy Aranka,
Kisgyörgyné Oláh Erzsébet tanítón k. Óvón : Hegyi Rózsika. Az iparostanonc iskolában az állami tanítók tanítanak.
14. Óradna. Lakóinak száma: 4.350, magyar anyanyelv 1060. Az
iskola 1876-ban alapíttatott, díszes saját épületben van elhelyezve. Van
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gazdasági ismétl , ifjúsági egyesülete, kisdedóvodája. Tanulók száma: 304.
Taner k: Sturovits Antal igazgató-tanító. Tanítók: Székely Lehel, Bérczi
József, Bachedt Endre. Tanítón k: Olajkár Sándorné, Kleiner Árpádné.
Óvón : Berczy Józsefné.
15. Prislop. Lakóinak száma: 451, kik közül magyar anyanyelv egy
sincs. Az állami iskola 1897-ben alapítatott, bérházban van elhelyezve. Van
gazdasági ismétl iskolája. Tanulók száma: 69. Tanító Rebreán László.
16. Radnaborberek. (Bányatelek). Lakói az Óradnáról közölt számban
benne foglalatnak. Állami iskolája 1880-ban alapíttatott. Saját házban van
elhelyezve. Tanulók száma: 49. Tanító: Vesztergom Móricz. Van gazdasági
ismétl iskolája és ifjúsági egyesülete.
17. Sófalva. Lakóinak száma: 757, kikb l magyar anyanyelv 324.
Állami iskolája 1894-ben alapíttatott, saját díszes épületben van elhelyezve.
Van óvodája, gazdasági ismétl iskolája, ifjúsági egyesület és EMKE
daloskör iskolája. Tanulók száma: 95. Taner k: Bereczi Farkas igazgatótanító és Berecziné Pauliny Aranka tanítón . Óvón : Winter Gizella.
18. Szálva. Lakóinak száma: 1.691, magyar nyelv 14. Állami
iskolája 1899-ben alapíttatott, saját épületben van elhelyezve. Van gazdasági
ismétl iskolája és ifjúsági egyesülete. Tanulók száma: 204. taner k:
Filimon János igazgató-tanító, Finegár Gábor tanító. Horváth Ilka tanítón .
19. Szászbongárd. Lakóinak száma: 446, kik közül 17 magyar
anyanyelv . Állami iskolája 1897-ben alapíttatott, bérházban van
elhelyezve. Van gazdasági ismétl iskolája. Tanulók száma: 52. Tanító Süt
Gyula.
20. Tacs. Lakóinak száma: 427, magyar 251. Állami iskolája 1879ben alapíttatott. Saját épületben van elhelyezve. Van gazdasági ismétl
iskolája, ifjúsági egyesülete és EMKE dalosköre. Tanulók száma: 40.
Tanító: Zsigmond Albert.
21. Telcs. Lakóinak száma: 3.102, kikb l 172 magyar. Állami iskolája
1898-ben létesült, saját díszes épületben van elhelyezve. Van gazdasági
ismétl iskolája és ifjúsági egyesülete. Tanulók száma: 227. Taner k: Iftene
J. Gyula igazgató. Pupeza Tivadar és Wonstette Elemér tanítók; Iftene
Gyuláné tanítón .
22. Valemare. Lakói Újradna községgel együtt 2.139, kikb l 130
magyar. Állami iskolája 1901-ben létesült, saját épületben van elhelyezve.
Tanulók száma: 51. Tanító: Böröczki Mihály.
23. Zselyk. Lakóinak száma: 684, kikb l 661 magyar. Állami iskolája
1899-ben létesült. Van gazdasági ismétl iskolája, ifjúsági egyesülete és
EMKE dalosköre. Tanulók száma: 82. Taner k: Valentini Endre igt.
Keresztes Mari tanítón .
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A 23 állami iskolával bíró község lakói száma 43.554, kikb l 7.353
magyar. 39 férfi és 18 tanítón 2.811 tanulót oktat. Az óvodák száma 5. Van
ezen iskolákkal kapcsolatban 17 gazdasági ismétl és 10 ifjúsági egyesület.
Naszódon régi roskadozó épület helyett új, korszer emeletes
középiskolát építettek, ma G. Co buc nevét viseli. Az új görög katolikus
gimnázium épületét 1888-ban szentelték fel. Eredetileg I. Ferenc József
császárról akarták elnevezni, csakhogy a császárhoz küldött ünnepélyes – és
alázatos kérésükre – választ nem kaptak.
Ez a középiskola lett az erdélyi román szellemiség központja, Naszód
pedig falu létére a legrománabb város. Naszódon magas képesítés tanárok
oktatták – nevelték az ifjúságot. Középiskolai tanulmányaik befejezése után
a diákok külföldi egyetemeken tanultak tovább, ahol többségük becsülettel
megállta a helyét. Nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a Monarchiában, így
Naszódon is az oktatás színvonala jóval magasabb volt, mint Óromániában.
Csak ezzel magyarázható, hogy a naszódi- és Naszód-vidéki román
értelmiség soraiból 30-nál több lett a Román Tudományos Akadémia tagja.
A 20. század elején, Besztercén Ybl Lajos m építész terve alapján
felépült egy nagy iskolaépület, fiúk és lányok számára. A polgári iskolát
1912 tavaszán adták át rendeltetésének. 1940-44. között benne m ködött a
Hunyadi János gimnázium, azután az 1. sz. elemi iskola (magyar tagozta is
volt). 1964-t l a ma Andrei Mure anu nevét visel f gimnázium tanulói
birtokolják.
A szászok gimnáziumépítési elképzelését egy osztrák m építész terve
alapján országos közadakozással valósították meg. A szükséges pénzösszeg
oroszlánrészét a beszterce-vidéki szászok teremtették el . A legnagyobb
pénzbeli felajánlást a szász községközi Segélypénztár tette, az összköltség
közel egy negyedét vállalta magára (42.000 koronát).
A Beszterce Hitelbank 4000, a gyógyszerészek, ügyvédek és a
szeszf zde tulajdonosa – személyenként 1000 koronát fizettek be. Összesen
közel 157.000 koronát sikerült a célra begy jteni. A gimnázium ünnepélyes
alapk letételére 1909-ben, az épület felavatására 1911-ben került sor. A ma
Liviu Rebreanu nevét visel f gimnázium, közel 100 év után is megyénk
legszebb és legkorszer bb iskolaépülete.
A 19. század végén sok évszázados m ködés után befejezte
tevékenységét a lutheránus szeminárium (teológiai f iskola).
Az egyre élénkebbé váló szellemi- és kulturális élet szükségessé tette
Beszterce bekapcsolódását a rendszeres hírközlési tevékenységbe. Erre az
els impulzust az 1853-ban, Kolozsvár és Beszterce közötti távíróforgalom
beindítása adta.
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A 19. század végén és a 20. század elején megjelentek az els újságok
is. 1891-ben hagyta el a sajtót a Gazeta Bistri ei, utolsó száma 1894-ben
jelent meg.
Megyénk els magyar nyelv lapja a „Besztercze-Naszód” (1888-94)
volt, a Besztercze c. lap (1894-ben jelent meg el ször) az el bb említett lap
folytatása volt.
1903-ban látta meg a nyomdafestéket a „Besztercze-Naszód vármegye
hivatalos lapja”.
A szászok megkésve, 10 évvel kés bb, 1913 márciusában jelentették
meg els német nyelv lapjukat a „Bistritzer Deutsche Zeitung”-ot.
Bevallott célja: rködni a szászok jogai felett és el mozdítani e nép anyagiés szellemi gyarapodását.
A 19. század közepén a helyi román irodalom is hallat magáról.
Andrei Mure anuról,138) a forradalmár költ l van szó. Besztercén
született 1816. november 16-án, egyszer család szerény otthonában. Apja,
Teodor, kéregmalmot bérelt Besztercén. Miután balesetben meghalt, Andrei
anyja nagy áldozatok árán nevelte fel három félárva gyermekét. 1825-ben a
helyi szász elemi iskola tanulója lehetett, pár évvel kés bb átiratkozott a
besztercei piarista gimnáziumba. 1832-t l a balázsfalvi papi
szemináriumban teológiát és filozófiát tanult. Itt írta els verseit is. 1837-ben
felkérésre a nagyszebeni román gimnázium helyettes tanára lett. Címzetes
tanár azért nem lett, mert akkor még utolsó éves teológus hallgató volt.
Szebenben jelentek meg els írásai. Itt ismerkedett meg kora szellemi
életének jeles román képvisel ivel is. M fordítóként is ismertté vált, régi
krónikák, és német költ k verseit ültette át román nyelvre.
1848-ban a román forradalom élvonalában volt, megírta Un r sunet
(Egy visszhang) c. hazafias költeményét, az erdélyi románok indulóját
„Ébredj román halotti álmodból/ Melybe barbár zsarnokok taszítottak...” Ez
a költeménye, ma Románia állami himnusza, tette a nevét hallhatatlanná.
1855-ben Jászvásáron ajánlottak fel katedrát, ezt azonban az anyagi
nehézségekkel küzd , kiábrándult költ visszautasította. Továbbra is az
Erdélyi F kormányszék (Gubernium) alkalmazottjaként hivatalos szövegek
fordítója. Közben írt egy német nyelv román nyelvtankönyvet is.
1861-ben nyugdíjazták. Amikor 1863-ban Szebenben meghalt,
felesége és két kiskorú gyereke gyászolta.
George Co buc
(Hordó, 1866. szept. 20 – Bukarest, 1918. május 9)
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Noha papfiú volt, paraszti környezetben n tt fel. Verseiben h en
tükröz dik a falusi élet szépsége.
Amikor a naszódi gimnázium 8. osztályába járt, 14 osztálytársa közül
12 juhászok gyermeke volt. sei a 17. században a gróf alsóilosvai
birtokáról menekültek Hordó faluba. Szülei 57 évet éltek boldog
házasságban, 12-15 gyerekük közül 6 érte el a feln tt kort és alapított
családot. Gyerekkorát Hordón, Szálván és Telcsen töltötte, Telcsen és
Naszódon járt iskolába. Középiskolás korában latin, ógörög és magyar
nyelvb l szótár nélkül fordított. Állandó olvasója volt az iskola gazdag
könyv- és folyóirattárának. Megalapította, majd vezet je lett a tanulók
önképz körének.
Egyetemi tanulmányait a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen folytatta, ezt azonban objektív okok miatt nem fejezhette be.
A Szebenben megjelen Tribuna c. lap szerkeszt je lett. Els
publikált költeménye A filozófusok és az ekések címen vált közismertté. Két
évig élt Szebenben, ez id alatt 55 verset és m fordítást közölt. F bb m vei:
Balladák és idillek, Zamfira lakodalma (1896), Földet adj! (1894). Közben
újabb m fordításokkal jelentkezett: német, olasz, ógörög, latin és szanszkrit
költeményeket ültetett át románra.
Száznál több tudománynépszer sít cikket írt és közölt a falvak népe
számára. Két kötetben tette közzé az ország függetlenségéért harcoló román
katonák h siességét méltató riportjait.139)
1902-ben új verskötetet jelentetett meg Egy naplopó újsága címen.
Két évvel kés bb látott napvilágot új verseskötete, a Vitézi énekek. Meleg
hangon írt a román nemzet h seir l, népe társadalmi és nemzeti
felszabadítási törekvéseir l.
Sok nyelvet beszél , tehetséges irodalmár fia, Alexandru 1915-ben
autóbaleset áldozata lett. A költ neje 1943-ban hunyt el.
Rendkívül igényes volt önmagával és olvasóival szemben. A
tündérkirályné cím népi ihletés balladája kéziratának 150 variánsa maradt
fenn!
Bírálta és gúnyolta azokat a költ ket, akik sem szépen, sem igazat írni
nem tudtak.
Román népmesék feldolgozásából román népi eposzt szándékozott
írni.
Életm ve egy évszázad múlva is üde, lépten-nyomon sugározza a
paraszti életformát, egyszer ségét, tisztaságát és az azt át – meg átszöv
monda – és mesevilágot.
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Ion Pop Reteganu
Rettegen született 1853. június 10-én s itt is hunyt el 1905. április 3133)
án.
Szerény értelmiségi családban született. A mesék, és mondák
világában érezte otthon magát. Rettegen, Naszódon és Déván járt iskolába.
1873-ban néptanítói diplomát szerzett. 1886-ban helyeztette magát
Óradnára. Ezt megel en Erdély-szerte kilenc felekezeti iskolában tanított.
A népköltészet gy jtésének szentelte életét. Kora legátfogóbb erdélyi
folklór gy jteménye lett életm ve. Rózsák és ibolyák (1884.), Csújogatók
(1887.), Erdélyi mondák (1888.), Erdélyi lakodalmi szokások (1891.),
Százhuszonöt csújogató (1891.) és a Halottsirató énekek (1897) cím kötetei
a legismertebbek.
Jó barátságban volt Nicolae Iorgaval. Együtt szerettek volna eljutni a
Csicsó várára, de korai halála ebben megakadályozta. Iorga sajnos nem
tudott eleget tenni a meghívásnak. A Sem
torul cím lap Nekrológ
rovatában (1905.) így menteget zött a nagy halott el tt: „A Csicsóra már
nem fogunk elmenni soha, de ha van az élet után valami, valamikor mégis
meg fogom látni ott, ahova hite szerint elment elvinni a Csicsó urának
tefan cel Mare-nak, Sz. Z.) szerencsétlen népe korlátlan szenvedésének
hírét”140)
Megyénk tudós fia volt Torma József. Désen született 1801-ben és 63
évvel kés bb Csicsókeresztúron hunyt el. Korának elismert és megbecsült
történettudósa volt. Hangyaszorgalommal gy jtötte a szomszédos SzolnokDoboka vármegye még fellelhet történelmi-régészeti emlékeit.
Két gyereke: Károly és Zsófia a történelem, a régészet b völetében
nevelkedett s mindkett fényes tudományos karriert futott be.
Torma Károly, az archeológus Várkuduban született 1829-ben és az
olasz Porto d `Anzioban érte a halál 1897-ben.
Iskolai tanulmányait Besztercén végezte s a kolozsvári tudományegyetemen fejezte be. Mint írnok, apját elkísérte az országgy lési
tanácskozásokra. Tisztként részt vett az 1848-49-es szabadságharcban.
Annak bukása után, 1849-t l Csicsókeresztúron telepedett meg, a családi
birtokon gazdálkodott.
Közben anyagot gy jtött Dácia római-kori történetéhez. Több,
régészeti ásatást végzett így az alsóilosvai római katonai tábor (castrum)
helyét is feltárta. Minden hozzáférhet epigráfiai (k be, márványba vésett v.
bronzba öntött feliratos) szöveget, v. szövegtöredéket nyilvántartásba vett.
1867-ben Bels -Szolnok megye f ispánjává nevezték ki, 1876-ban a
kolozsvári tudományegyetem közjog professzora lett. Két évvel kés bb a
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budapesti egyetemen, a régészeti katedrán adott el . Ekkor már, mint
Európa-hír régész. 1867-t l a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt.
Két alapvet tudományos munkája: A limes dacicus fels része, a
második: Repertorium Dácia régiség- és felírattani irodalmához. (1888)
Torma Zsófia
(Csicsókeresztúr, 1840.- Szászváros 1899)
Torma Károly húga volt.
is Besztercén tanult. Az egyetemet
Kolozsváron végezte el. Mint régész és antropológus írta be a nevét a
tudomány történetébe. Nagy szenzációt keltett a tordosi (Hunyad megye)
csigatelep régészeti feltárásával.141) Tordos határában az i.e. 5-4. évezredben
lakott településen csiszolt- vagy pattintott k eszközöket használtak,
növényeket termesztettek, helyiségeiket sáncokkal választották el, kés bb
pedig földsáncokkal védték. A k fúráshoz még nem értettek. Agancsból és
csontból sok és sokféle munkaeszközt készítettek (fés t, t t is). Égetett
agyagedényeik magas lábakon állnak. Edényfed ik emberi vagy madár
alakot ábrázolnak. Díszítésük cikk-cakkos, karcolásos, piros festékkel
színezett. Agyagszobrocskáik a n ket állva, ritkán térden vagy ülve
ábrázolták.
Halottaikat zsugorított helyzetben temették el, tárgyi mellékletek
nélkül.
Kora legnagyobb szaktekintélye volt. Oly sokfelé hívták
szakvéleményezésre, hogy mindnek nem tudott eleget tenni.
1899-ben a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészkarának tiszteletbeli doktora lett.
Veronica Micle
A Nagy-Szamos menti fejlett kultúrközpontban, Naszódon született
1850-ben. Születési évében a nagyközségben, immár évtizedek óta ötféle
iskola m ködött. A kis Veronica apja Ilie Câmpeanu cipészmester volt, aki
az 1849-es mócvidéki fegyveres harcokban megsebesült, s pár év múlva az
elhúzódó betegség sírba vitte.
Az özvegy anya gyereklányával Moldvába költözött, s valamivel
kés bb meg is telepedett Jászvásáron. Veronica itt ismerkedett meg egy
Micle nev egyetemi tanárral, aki beleszeretett, megkérte a kézét s feleségül
is vette a csodálatosan szép, 15 éves lányt.
Fiatal házasokként ellátogattak Bécsbe, az osztrák f városba. Itt
ismerkedett meg a fiatal és szép férfival, Mihai Eminescuval, a nagyon
tehetséges román költ vel.
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Kettejük barátsága – és tiltott, szenvedélyes szerelme, sírig tartónak
bizonyult. Veronica Micle lett Eminescu legszebb pesszimista hangvitel
verseinek ihlet je. El bbi maga is írt szerelmes verseket. Poezii (Versek,
1887) cím kötete gyönyör erotikus költemények gy jteménye. Egyesek
feltételezik, hogy a n i szív szerelmi lángolását tükröz versek némelyikét
Eminescu maga csiszolta volna gyémántcsillogásúvá.
Bizonyos, hogy Veronica Micle nélkül a román irodalom
géniuszának, Eminescunak a költ i alkotása sokkalta szegényebb lett volna.
Amikor Eminescu súlyos beteg volt, Veronica Micle is utolsó
hónapjait élte betegágyában s csupán 50 nappal élte túl örök nagy szerelmét.
Eminescut Bukarestben, Veronicat a moldvai V ratec kolostor
temet jében helyezték örök nyugalomra 1889 augusztusában, 39 éves
korában.
A naszódiak híven rzik költ jük emlékét. Egy utca, amelyben lakott,
ma is a nevét viseli.
Ioan Baciu, a sólymosi aranyember
Sajósólymoson született 1853-ban, Lugoson halt meg 1938-ban.142)
Apja bíró, kés bb közjegyz , a család négy gyereke közül Ioan volt a
legkisebb. Tanulmányait Naszódon és a kolozsvári római katolikus
középiskolában végezte. Még középiskolás korából a színház b völetében
élt. 1870-ben még tanulóként megalakította az els román vándorszínház
társulatot. A Tordán, a mócvidéki falvakban és Észak-Erdély számos
helységében tartott amat r színházi el adásaik meghozták az erkölcsi és
anyagi elégtételét. Egy bukaresti kitér után kis együttesével Bethlen,
Naszód, Monorfalva, a Borgó-völgye, Szamosújvár és Szászrégen
közönségét b völte el. 1877-ben elvégezte a Teológia fakultást.
Több templomban bibliai témájú szentképeket festett; gy jtést
rendezett az 1877-es román függetlenségi háború katonái számára.
1883-ban Sajósólymoson, a 300 f nyi havasi faluban telepedett le. A
felvilágosodás eszméin nevelkedett görög katolikus lelkész ismereteit,
gyakorlati tapasztalatait, népe kulturális színvonalának és jólétének
emelésére fordította.
Színjátszó csoportot, falusi kórust és népi táncegyüttest szervezett. A
sólymosi szabadtéri el adását szeretett falujából és Solymos környékér l
összegy lt 2000 f nyi közönség sz nni nem akaró tapssal jutalmazta.
1893-ban, els ként Erdélyben, megalapította az önkéntes alapon
szervez
és 70 családdal m köd román mez gazdasági társulást. A
beiratkozók egy, vagy akár több részvényt vásároltak. A begy lt pénzb l
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mez gazdasági gépeket és felszereléseket szereztek be. A gépeket 1-1 napra
bárki igénybe vehette bérleti díj kifizetése után. A társuláson kívüliek csak
akkor kölcsönözhettek, ha a gépekre a társtulajdonosnak nem volt szüksége.
A társulás tagjai részére vet magvakat, olasz sz dugványokat,
cseresznye facsemetéket szereztek be. A faluban olvasóteremmel ellátott
gazdag szakkönyvtárat létesített. Szakel adásokat és gyakorlati bemutatókat
tartottak.
1894-ben kezdeményezte a „ oimu ana” Hitel- és Takarékintézet
megalakítását. Ez a pénzintézet lehet sége szerint anyagilag segítette a
környék iskoláit. Öt évvel kés bb, 1899-ben megírta és kinyomtatta a
„Revista ilustrat ” – (Képes újság) cím havi enciklopédikus irodalmi lap
els számát. Szerkeszt sége Solymoson volt. Egy évvel kés bb korszer
nyomdát vásárolt, és Solymoson üzemeltette azt. Nyomdászokat telepített a
faluba.
1903-ban megvettette a „Caritate” –(„Caritas”) segélyegylet
alapjait. A begy lt tagsági díjak kamatából öregeket, özvegyeket és
betegeket segélyeztek. A környez falvakból is jöttek beiratkozni. Tagjainak
száma túlhaladta a 600-at, alapt kéje 25.000 korona volt.
1904-ben ökör- és sertéshizlaldát létesített. F részáru gyárában
zenergiával m köd gépekkel, épít anyagokat, bútort és játékokat
készítettek. Ugyancsak g zzel üzemelt a faluban általa létesített
hengermalom is.
1906-ban 24 tagú dilettáns (= amat r) színjátszó társulást létesített,
amellyel a nagyobb románlakta falvakban turnékat rendezett.
Megszervezte az els falusi némafilmvetítést is. (1907)
Soha nem tapasztalt lelkesedéssel 1908-ban Solymoson román
népszínház építésébe kezdtek. Baciu tiszteletes úr készítette a tervet, maga
festette a színfalakat, a terem bels díszítését is magára vállalta. Amikor a
három rendbéli páholyos, elég nagy színpadú és nagyobb néz ter épületben
az utolsó simításokat is elvégezték, egy nappal a díszbemutató el tt a
hatóságok betiltották az el adást, Baciut és híveit pedig kötelezték: bontsa le
a szép épületet!
Solymoson csütörtökönként hetivásár-tartást honosított meg.
Anyagilag és alacsony kamatú hitelekkel ösztönözte a mesteremberek
megtelepedését e faluban.
Az önfeláldozó, jól végiggondolt gazdasági és kulturális tevékenysége
nemcsak országos hír elismerést, de ellenségeket is szerzett. Parókiáját, és a
társulás épületeit kétszer is felgyújtották.
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Az 1888-ban megjelentett „Revista ilustrat ”els száma 8000
példányban jelent meg, az igényességet az 50 bedolgozó munkatárs
biztosította.
Ellenségei elhíresztelték, hogy nyomdájában papírpénzt hamísít. A
hatóságok betiltották Solymoson a nyomda m ködését. Több éven át
népszer tudományos tematikájú zsebnaptárt is megjelentetett.
1903-ban négyévi gyümölcsöz kulturális nevel munkája megtorpant.
A gáncsoskodók áskálódásaiba belefáradt Ioan Baciu megszüntette a
népszer kulturális- és tudományos újság megjelenését. Ugyanez évben,
immár Besztercén, más munkatársakkal, a Matei által Solymosról vásárolt
nyomdában megjelent a Revista Bistri ei, majd egy év múlva a Gazeta
Bistri ei cím folyóirat is.
A román amat r színjátszást segítend számos klasszikus színm vet
átdolgozott, idegenb l fordított, soknak maga volt a szerz je.
Irigyei is sokak közömbössége miatt 1917-ben Lugosra költözött, ahol
új templomot építtetett, saját könyvkiadót hozott létre és – új színház
építését kezdeményezte. Máig utolérhetetlen teljesítménye, hogy a Baciu
nevét visel könyvkiadó 220 amat r színm vet, vígjátékot, tanítómese
feldolgozást jelentetett meg – olcsó áron – amat r színjátszók részére.
Élete vége felé figyelme az operettek világa felé fordult s azon
fáradozott, hogy ezt a m fajt a „dilettáns m vészek” körében népszer sítse.
Érdemes elgondolkodni, mi mindent tudott volna alkotni, építeni ez az
ember, ha nem egy kis falu állt volna mellé, hanem egy egész ország.

zben, vízben, leveg ben
Beszterce-vidék fejl désében – a serkent tényez k mellett szólnunk
kell a t zesetek, árvizek pusztításairól és a Hármas Szövetség
hadgyakorlatán elhangzott t zparancsról is.
Ki sem heverte a város az 1857-es t zvész szörny pusztításait, 1861.
június 21-én a Fa utca épületei gyúltak ki. A t zvész martaléka lett 54 ház és
a hozzá tartozó gazdasági épületek a benne lév háziállatokkal.
A következ évben Beszterce polgári lakossága el kezdett a t zzel
játszani: megalakították a helyi Céllöv egyletet. A kés bb rendszeresített
céllöv versenyek nagyon népszer ek lettek és ünnepi eseménnyé váltak.
Nem volt játék, valóságos nagy t z pusztított három nagy faluban:
Kerlésen, Sajómagyaroson és Szentjakabon. A naptárak akkor 1869-et írtak.
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Négy év múlva, 1873-ban Óvárhelyen pusztított, emésztett a t zvész.
Leégett az iskola és a parókus háza is. A templom csodával határos módon
megmenekült.
Újságok is megírták, a külföldi tanulmányi vagy üzleti útról
visszatér k, pedig felmondták, hogy a fejlett országokban a bátor, tettre kész
férfiak önkéntes t zoltó egyleteket alakítottak s így szervezetten,
eredményesebben küzdenek, a t zesetek egy részét idejekorán sikerül
eloltaniuk. Lázas szervez munka következett s 1877-ben megalakult a
Besztercei önkéntes t zoltók egyesülete.
1888-89-ben, a Lázár Vince gróf parancsnoksága idején a
szervez munkát az egész megyére kiterjesztették. Tapasztalataik alapján
minden t zoltóegység számára ment köteleket, t zoltó horgokat,
hosszúnyel fejszéket, létrákat, vedreket, szekerekre szerelt vizes hordókat,
kés bb négy ember meghajtású t zoltófecskend ket készítettek, illetve
vásároltak. Minden helység lakósságát bevonták a megel
nevel munkába. T z esetén minden lakósnak az el re megjelölt feladatokat
kellett teljesítenie. Beszterce legnépszer bb t zoltókapitánya, Karl Csallner
közel 40 éven át volt a város kedvence (1901-38).
Az els világháborút megel , a megyénk területén tartott utolsó
nagyszabású, 4 napos hadgyakorlatra („grosse Kaisermanöwer”) 1891.
szeptember 12-15 között került sor. Színhelye a Beszterce-Nagysajó és
Szászrégen közötti dombvidék volt. Az els magas rangú vendég, aki
szombaton kíséretével megérkezett, Albrecht f herceg volt. A város katonai
parancsnoka
ezután
Nagyolaszi
Szvetenen
báró,
lovassági
hadtestparancsnokot, továbbá a hadügyminisztert, utána Freiherr von Beck
vezérkari f nököt üdvözölte. Egy órával kés bb kürtösök jelezték I. Ferenc
József császár megérkezését. A császárt és kíséretét a megyeháza épületében
szállásolták el.
Vasárnap délel tt a hadgyakorlaton résztvev f tisztek – élükön a
császár haladt, részt vettek a római katolikus templomban celebrált
istentiszteleten. Az egyház nevében Lönhardt püspök köszöntötte ket.
Vasárnap a déli órákban megérkezett Lahovary román hadügyminiszter és az
olasz katonai attasé is.
Hétf n hajnalban mindnyájan kimentek a hadgyakorlat színhelyére,
ahol mintegy 30.000 gyalogos és lovas, két szembenálló seregre osztva
„harcba lendült”. A képzeletbeli hadi helyzet szerint az ellenség a Borgói
hágón átj ve Beszterce felé nyomult el re. A déli – Régen el tt felálló,
hadcsoport azt a harci feladatot kapta, hogy az ellenség támadását
megállítsa, azt visszaverje, és Bukovináig zze. Vajon már akkor orosz
betörést l tartottak, vagy csupán annak lehet ségeivel számoltak? Az
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„ellenséget” üldöz sereget Szalontai Galgóczi Todor vezette. A halottaktól,
sebesültekt l sem mentes nagy összecsapásban az ágyúk mennydörgése
meg-megrezegtette a leveg t. Sokszázezer vaktöltényt durrogtattak el, a
mindent eldönt gy ztes csata a Szászbudaktól nyugatra elterül ,
Nagysajóig elnyúló dombokon zajlott le. A forgatókönyv szerint
megrendezett hadgyakorlat a császár és a generális urak nagy
megelégedésére jól végz dött. A Budaki hegyen még ellenállni próbáló
„északi csoport” katonái részben megadták magukat, vagy megfutamodtak.
A császár a hadgyakorlat befejezésével elhagyta Besztercét.
1913. július 8-10-én Beszterce-vidéken hatalmas felh szakadások
voltak. A hihetetlenül sok es , valóságos vízözönt idézett el . A medréb l
kilép folyók elöntötték a Borgó völgyét és a Budak patakja menti falvakat.
Az árvíz sok házat elsodort, több összed lt. E természeti katasztrófa a
legsúlyosabb kárt Óvárhelyen és Nagydemeteren okozta.
1913. december 14-én Beszterce lakói el ször láttak repül gépeket.
Albert Ziegler szász pilóta maga készítette egyfedel (monoplán)
repül gépével a Marhavásártérr l szállt fel és pár perc után ugyanott
szerencsésen landolt – a több ezer f nyi tömeg bámulatára és
megelégedésére.

Szomszédok a szászokról
A szászok erdélyi betelepedése, az új haza vállalása és megteremtése
vezetett el a szász náció kialakulásához. Erdélyt a szászok hazájuknak
tekintették, s még Himnuszukban is dics ítették: „Erdélyország, türelem
föld/, minden hitnek tábora!/ Óvd hosszú századokon át/ fiaid
szabadságjogát,/ s légy a tiszta szó hona./ Erdélyország, édes földünk,/ drága
jó szül hazánk!/ Áldott légy örök szépségedért/ s tájadnak minden
gyermekét/ egyetértés fogja át” (Írta: Leopold Max Moltke – 1846, ford.
Ritók János 143))
Azért érezhették – és joggal – hazájuknak, mert évszázadok kemény
munkájával lakályossá tették azt. A történelem viharai késztették ket arra,
hogy házukat kisebb er dítménnyé alakítsák, magas k kapuval, k kerítéssel.
Városaikban, ahol nagy számban éltek, véd falakkal és bástyákkal, jól
megszervezett védelemmel biztosították a lakosság biztonságát, nyugalmát.
Az ket körülvev népek, vagy velük együtt él szolgák, esetleg
cselédek figyelték meg a legjobban, és jellemezték a másajkú szászokat.
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Eszerint óvatosak és gyanakvók, megfontoltak, h vösek és
sz kmarkúak. Ennek az ellentéte is igaz, azaz borivók, pirosarcúak,
kedélyesek, hízásra hajlamosak és szerelmes természet ek.
A humoros látású székelyek halvér bakszászt, önmagát sanyargató
fukar népet, maguknak való, önz embereket láttak bennük. 144)
Abban azonban mindnyájan egyetértettek, hogy a szászok
áldozatkészsége önzetlen. A vándor népek útjában álló Szászföld lakóinak
zárt közössége az évszázadok folyamán fokozatosan lazábbá vált. Csak így
vált lehet vé, hogy egymást megismerve, egymástól tanuljanak.
Elmondható, hogy az erélyi és a szászföldi emberek többet tanultak
egymástól, mint amennyit egymásnak ártottak, s egymás kultúrájára
pozitívan hatottak.
A munkában állhatatosak és kitartóak voltak, a legnehezebb munkától
sem riadtak vissza, napi 12-17 órát is dolgoztak. Ezt a fizikailag kimerít
munkát csak megfelel , kalóriadús táplálkozás mellett végezhették. A
legrégibb szász étkezés alapja a kenyér, a hús meg a szalonna volt.
A 19. század végére a szász parasztság táplálkozásában jótékony
változások történtek. Táplálkozása – a kor mércéje szerint – kielégít volt.
Búza vagy rozskenyeret készítettek. A kenyeret szinte minden étkezéshez
felszolgálták. Reggelire rántottát vagy tejeskávét fogyasztottak. Délre
kétfogásos húsos ételt szolgáltak fel, estére tejes étel vagy tésztaf zelék
jutott. Nyáron, a mezei munkák teljében szalonna és gyümölcs került a
tarisznyába. Legkedveltebb szeszesitalukká a bor és a sör vált.
Jóval b ségesebb volt az ünnepi étkezés. Nem annyira a család, mint
inkább a vendég, és a barátok kedvéért áldoztak többet az ünnepi lakomára.
A szász – és az erdélyi – ember nem volt ínyenc. Nem azért élt – és
dolgozott – hogy egyék, hanem azért evett, hogy megmaradjon, hogy
szorgos munkával alkotni tudjon. Az asszonyok vagy a gyerekek a mez re
az élelmet kend vel, vagy ruhával letakarva vitték s a gyepre, kis abroszra
vagy kend re terítették. A szász ételek általában rántásosak voltak, a
románoké pedig csorba típusúak.
Akiknek sikerült a szász gazdákhoz szeg dni, azok sokáig emlegették,
hogy felfogadásukat milyen nagy evési-ivási próba el zte meg.
Ha a szász gazdához román vagy magyar legény akart elszeg dni
szolgának, azt el bb jól megdolgoztatta, azután pedig b ségesen
megvendégelte. A gazda árgus szemmel figyelte, hogy a leend szolga vagy
cseléd milyen étvággyal fogyasztotta el a felkínált ételt. Ha nem evett jó
étvággyal és eleget, ez elegend ok volt az elbocsátásra, mert szász
vélekedés szerint az illet beteges és er tlen, következésképpen nem lesz
alkalmas nehéz vagy nehezebb munkavégzésre.
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Egy anekdota szerint a szász a burgonyaszedéshez keresett
napszámosokat. Többen is jelentkeztek. Munkába fogta ket, s maga is
serényen dolgozott. Amikor a feleség megérkezett az ebéddel és az abroszt a
re terítette, a férj jelt adott a munka abbahagyására. Az éhesek mindjárt
körülülték az abroszt. Ekkor a gazda így szolt: „Fiúk, akinek tiszta a keze
ossza ki az ételt!” Néhányan odatolakodtak étekosztónak jelentkezve s a
gazdának mutogatták tiszta kezüket. A gazda láthatta, hogy a tisztakez ek
alig dolgoztak. Erre rájuk szólt: „Szégyelljétek magatokat, lusta disznók!
Takarodjatok a szemem el l!”
A legtöbb szász faluban a füstölt sertéshúst és a szalonnát a vastag
falu templom tornyában rizték. Minden család készletét a pap vagy a
kántor, ritkábban a falubíró vette nyilvántartásba s hetente csupán egyszer a
falu szeme láttára lehetett felvételezni. Így meg tudták el zni a mértéktelen
pazarlást, no meg azt is, hogy egy-egy család élelmiszertartalékai a
legnagyobb dologid ig kimerüljenek.
Megyénkben a nagydemeteri Szalonnástorony a múlt század közepéig
becsülettel rizte ezt a valutával felér magas kalória (és koleszterin)
tartalmú élelmiszert és annak si tárolási módját. A szászok tömeges
elvándorlása után a 12 faluból betelepített szegény családoknak már nem
volt tárolni valójuk.
Tagadhatatlan, hogy a legszigorúbb rendszabályok ellenére is a jobb
módú szászok hajlamosak voltak a kicsapongásra. A 18. századig nem
látogathattak sem kocsmát, sem pedig vendégl t. A nyilvános lakoma
rendez it és részvev it egyaránt tisztességteleneknek bélyegezték.
Családi ünnepek, házvásárlás, kútásás stb. alkalmával gyakran
rendeztek b séges lakomákat. A szomszédok gyakori családi összejövetelein
k nem vehettek részt. A szomszédoknál folyó „Schmauserei”-t 1805-ben,
mint tékozlást, betiltották.
Van ám példa a végletes fukarkodásra is. Szász anekdotában
olvashatjuk, hogyan siratta el az asszony halott urát: „Jaj Hannes, Hannes,
be jól éltünk mi ketten, mert megsütöttünk egy tojást, s egyet faltál te, egyet
faltam én, amíg mind a ketten jól nem laktunk. Hej, odavannak a mi
lakomáink!”145)
Ételeiket az Erdély-szerte ismert f szerekkel, bizonyos növények
levelével, vagy növényi magvakkal ízesítették. Rég feledésbe merült az a
magyarnál és divatozó középkori szokás, amikor még oly sok f szert tettek
az ételbe, hogy azt er s gyomruk sem tudta megemészteni. Az er s
szereknek csak olyan gyomor tudott volna ellenállni, amely „bádoggal volt
bélelve”.
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Történelmük folyamán a szászok sok-sok jellegzetes étel készítési
módját tanulták el román, magyar, örmény szomszédjaiktól. Így vált a szász
konyha egyre változatosabbá, a szász konyham vészet számos remek
alkotása pedig a velük együtt él k közkincsévé.
Eddigi példáink is igazolják, a létért, a megmaradásért való
küzdelemben csak tudatos és kemény munkával állhatunk helyt. A henyél k
és a henyélés ideje még nem jött el, a munka nélkül megvalósuló „Terülj
asztalkám!” csak a népmesék világában leledzik.
A városi szász polgárok élet- és táplálkozásmódja mentes volt a
vallási tilalmaktól. A románok vallásfelfogásában oly sok böjt volt, hogy
alig tudtak nehéz munkát végezni. A szászokhoz képest gyengébben és
egyhangúabban táplálkoztak.
A várost véd falak lebontása (1872) véget vetett a szász
elzárkózottságnak, az egykori falakon kívüli negyedek szervesen
beilleszkedtek a városképbe. A szászok városon és falun egyaránt
elfogadható, a kor civilizációs
szintjén álló lakáskultúrával
büszkélkedhettek. A Mez ségen magyarok, románok és cigányok a szó
szoros értelmében, sárviskókban, vagy putrikban nyomorogtak, a kényelmes
és egészséges lakás ritkább volt a fehér hollónál.
A szászok öltözködése magán viseli a kor német divatjának jellemz
vonásait. Hétköznap n k és férfiak kényelmes ruhákban jártak.
Legkedveltebb a szürke szín öltözet volt. Ünnepi viseletük nem volt
ékszerekkel, cicomákkal, mütyürkékkel terhelt, mert a szigorú egyházi
szabályok ezt tiltották.

Megy a g zös, megy a g zös...
Amikor 1814-ben a g zmozdony feltalálója, az angol George
Stevenson a g zgépet kerekekre szerelte és egy szénbányában a lovak
helyett a csillék vontatására használta, senki sem gondolt arra, hogy ezzel
egy világméret ipari forradalmat idéz el . 146)
1821. szeptember 15-én indult próbaútjára Angliába az els vasúti
szerelvény. A sáros vagy gidres-gödrös, hepehupás utak helyett magasított
föld és kavicstöltésre, talpfákra fektetett sínpáron az egy mozdonyból és egy
kocsiból álló szerelvény akkor még elképeszt en nagy, óránként 15 km-es
sebességgel, füstfelh t okádva, dohogva vontatta a guruló járm vet,
amelynek akkor még neve sem volt. Az angol parlamentben heves viták
keretében egyesek sebességkorlátozást, mások a vasúti sínek két oldalán
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deszkapalánk-kerítés felállítását javasolták, nehogy a nagy sebesség látványa
miatt rosszullét környékezze.
Nem szavazták meg azt a javaslatot sem, hogy a vaspályán haladó
szerelvény el tt váltott lovas futárok haladjanak, akik kürttel vagy
trombitaszóval figyelmeztessék a lakosságot a veszély közeledtére.
Leleményes, vállalkozó üzletemberek hamar felismerték az új
szállítási és közlekedési eszközben rejl lehet ségeket, annak el nyeit. Soha
nem látott-tapasztalt ütemben indult meg a keményfa, – a vasérc – és a
szénkitermelés. Nagykapacitású vasolvasztó kohók, hengerm vek,
mozdony- és vagongyárak épültek. Az angol vasútépít k szakértelmére az
egész világnak szüksége volt. A Stevenson irányításával 1823-ban felépül
els g zmozdonygyár g sei az egész világot bejárták.
1914-ig világszerte felépültek a vasúti f vonalak. A leghosszabb
nyílegyenes vaspálya nyomvonalát II. Miklós orosz cár (1869-1918) húzta
meg, aki a Szentpétervár és Moszkva közötti 1500 km-es távolságot
térképen egyenes vonallal jelölte meg. A távolság közepe táján található egy
jókora félkör alakú kitérés, ugyanis a cár atyuska a vonalzót tartó ujjbegyét
is berajzolta a térképbe.
Az egyszerre sok irányból épül vasútvonalak városokat, falvakat,
iparvidékeket, országokat és kontinenseket kötöttek össze, a folyókat átível
vasúti hidak tízezrei és a hegyeket, havasokat átfúró alagutak százai
készültek el. Így csupán a Simplon alagút 7 év alatt készült el. 14 évre volt
szükség, hogy a távoli Vladivosztokot Moszkvával összeköt
Transzszibériai vasút (8267 km hosszú) felépüljön – és olyan lakatlan
vidéken, ahol helyenként a legközelebbi település 1200 km-re (nem elírás!)
volt.
A Bécset Budával összeköt vasútvonal már 1847 el tt elkészült. A
szabadságharc idején Szolnokig épült meg.
Az els világháború küszöbén (1913) a világ vasúthálózatának hossza
1.050.000 km-t tett ki. Erdélyben ez 2384 km volt, két évvel kés bb elérte az
5000 km-t!
Az els erdélyi f vonal az Arad-Piski volt (1868), a NagyváradKolozsvár közötti 150 km-es szakaszt 1870-ben adták át a forgalomnak. Az
els , Kolozsvárról indított vonatszerelvény 1881-ben gördült be a dési,
1884-ben a bethleni és 1886. május 3-án pedig a besztercei vasútállomásra.
A Dést Besztercével összeköt vaspálya 60,46 km-t tett ki. BeszterceNaszód megye az építkezéshez 11.000 fogat/ nap, 15.000 napszámos
munkájával és pénzel leggel járult hozzá. Dés és Beszterce között a színt
különbség 111 m. Az ünnepi eseményre kitódult az ünnepl ruhába öltözött
falvak népe. A somkeréki román lakosság saját szép, színes népviseletében
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köszöntötte a nem mindennapi eseményt. Az els menetrendet német,
magyar és orosz nyelven nyomtatták ki.
Felvet dött és támogatásra talált az a javaslat is (1880. júl.), hogy
Marosludas és Beszterce között keskenyvágányú vasútvonalat építsenek. A
hat évig elhúzódó építkezést 1886. július 15-én adták át a forgalomnak. 147)
A Szamosvölgyi Vasút Társaság pénzkészletének kimerülése miatt
megszakadt a további építkezés. 1897 tavaszán a munkálatok folytatódtak –
ezúttal a Beszterce-Borgóprund és Borgóbeszterce közötti vonalon.
A Beszterce (361 m) és Borgóbeszterce (605 m) közötti 244 m
szintkülönbség leküzdése nem okozott különösebb nehézséget a vasút
épít knek.
Hosszas el készületek után az új szárnyvonalat 1898. november 17-én
avatták fel, magas állami méltóságok és hatalmas tömeg jelenlétében. A
vonatok maximum 30 km-es óránkénti sebességgel közeledtek.
A lakosság rövid id alatt megbarátkozott a vonattal és becézte is
snek, acélparipának. A románok kezdeti félelmét a mozdonytól annak
népies neve is bizonyítja: vaca neagr (fekete tehén), carul cu foc (tüzes
szekér), carul dracului (ördögszekere) stb.
Nem terjedt el a lényeget kifejez , a nyelvújítók által alkotott
nyakatekert javaslat, a g zpöf készeti tovalöködönc.
Jónéhány népies dal is megörökítette a technika eme csodáját, mint pl.
Megy a g zös Kanizsára, Désvárosi vasútállomáson, Ez a vonat most van
indulóban, stb.
A Beszterce-Beszterceborgó közötti 34 km hosszú vasút építésének
költsége km-enként 53.800 koronába került. Üzembe helyezése után
jelent sen megkönnyítette a Kelemen havasok zöld aranyának a végtelen
feny rengetegnek a gazdasági hasznosítását.
Ezen a vonalon több rendellenesség is el fordult. A falusiak legel re
kihajtott állatai közül sokat elütött a vonat, több kisiklást is el idéztek.
Mozdonyok rongálódtak meg, gyakoriak lettek a késések.
A szemlél k gyakorta köveket hajigáltak a szerelvényekre, betörve
annak ablakait. A megyei hatóságok 1931-ben fokozottabb éberségre
intették a csend röket, a vonatvezet ily huligánakció esetén meg is
állíthatta a szerelvényt s a csend rökkel közösen el kellett állítaniuk a
tetteseket.
Az els
világháború idején keskenyvágányú villamosított
vasútvonalakat építettek Fels borgó és Dornavátra között – a Magurán –
endroián – Dorni oara érintésével. A munkálatok stratégiai fontosságát mi
sem bizonyítja jobban, mint az a tény, hogy az építkezést osztrák-magyar
mérnökök tervezték s németek irányították. A 230 nehéz kanyarral
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rendelkez vaspályának 21 megállója volt. A Kisilva-Dornavátra f vonal
kiépítése után elvesztette gazdasági jelent ségét. A 60-as években egy
kisiklás után a keskenyvágányú vasútvonalat felszámolták. 1990-ben az
egykori nyomvonalon még öt eredeti, földbe, k be ágyazott talpfát sikerült
azonosítanom.
1924-ben a román állam megkezdte a Kisilva-Dornavátra széles
nyomvonalú vasút építését. Pénzhiány miatt a munkálatokat csupán 1938ban fejezték be. A Naszódról Dornavátra felé haladó utasnak semmi máshoz
nem hasonlítható élményben van része: hatalmas feny rengetegen,
alagutakon és viaduktokon (völgyhidakon) át röpíti a vonat!
A két világháború között a Beszterce-Kolozsvár közötti távot a
gyorsvonatok 5-6 óra alatt tették meg.
1940-44 között Besztercér l óránként indult motorvonat Kolozsvárra.
Hasonlóan kényelmes és biztonságos volt a visszautazás is.
A két világháború közötti id szakban a hajdani határ rezred birtokait
igazgató „Regna” saját költségén megépítette a keskenyvágányú, 6 km
hosszúságú Fels borgó-Borgótiha, valamint a 18,2 km hosszú
Borgóbeszterce-Kolobica-Mica vasútvonalat.
Keskenyvágányú vonaton a Moc ni a-nak becézett kismozdony
szállította a Radnai-havasok belsejébe a fakitermel munkásokat, onnan
pedig farönköt fuvarozott a Szamos-menti gátereknek. 1950-ben még
üzemelt.
Ugyancsak nem futotta, legalábbis akkor így beszélték, normálszéles
vasútra a Szászlekence-Teke-Szászrégen-Marosvásárhely között közleked
helyiérdek járaton, amely az 1970-es évek elejéig becsülettel teljesítette
feladatát.
1939-ben az erd kitermelésben szerepet játszó keskenyvágányú
vasútvonalak hossza 101 kilométer tett ki, ezen 13 mozdonyt üzemeltek 180
minivagonnal.
A II. világháború vége felé a visszavonuló német és magyar csapatok
a szovjet el nyomulást akadályozandó, számos vas- és közúti hidat
felrobbantottak.
Az újjáépítés meggyorsítása végett minden lehetséges er t
mozgósítottak. 1946. március 17-én újraindult a vasúti közlekedés a DésBeszterce-Borgóbeszterce vonal teljes hosszában.
A borgó-völgyi vasút felépítésének 100. évfordulóján rendezett
ünnepséget (1988. november 17.) jelenlétével megtisztelte az akkori
közlekedésügyi miniszter, Traian B sescu is.
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A múlt század 70-es éveiben Beszterce gyors ütem iparosítása miatt
szükségessé vált az épít telepekhez, gyárakhoz, üzemekhez vezet
iparvágányok kiépítése is. Ezek hossza eléri a 40 kilométert!
1984-ben a besztercei vasútállomás, és Szeretfalva között a g zgépek
helyét villanymozdonyok vették át.
A jól kiépített és megszervezett vasúti áruszállításnak nagy érdemei
vannak a kolibicai víztározó és borgóbesztercei vízier
épít telepének
épít anyagokkal történ ellátásában.
A vasút jöv je? Még sokáig szükség lesz rá. A régi álom, a
hangsebességnél gyorsabb járatok üzemeltetése, megvalósult.
A vasúti közlekedés korszer sítése nem ért véget, ez állandó folyamat
és feladat.
Az Óradnára irányított menekültek
Az els világháború mozgó frontjai, változó csataterei a monarchia
hatóságainak sok fejt rést okoztak. Nincs szándékunkban a hadi
eseményeket taglalni, ezúttal csupán két a megyénk területéhez kapcsolódó
történet vázlatos bemutatására szorítkozunk.
Az Arad megyei Világos f szolgabírója 1916. december 12-én
telefonon arról értesítette az óradnai f szolgabírót, hogy Óradnára 40
lupényi, Hunyad megyei menekültet küldött. Az aznap, Óradnán felvett
jegyz könyv szerint ezek hajnalban meg is érkeztek. „A menekültek nagy
része elcsigázott, sokaknak lábbelijük sincs, s ideirányításuk csak súlyos
tévedés lehet” 148) Az intézkedés okát nem tudták kideríteni.
A menekültek állapotáról a jegyz könyvben is megírták, hogy
nagyrészük elcsigázott, sokaknak lábbelijük sem volt. A menekültek között
csupán 18 férfi volt. Mivel Óradna akkortájt „operációs területen”
(hadm veleti terület) feküdt, a menekülteket ott sem elhelyezni, sem
élelmezni nem lehetett.
Felmerült a kérdés: hogyan kerültek ide? A menekültek a
szolgabírónak azt nyilatkozták, hogy k lupényi lakósok, akiknek a
községét kiürítették.
A helyi hatóságok Világos nagyközségben helyezték el ket. Állításuk
szerint december 3-án a világosi elöljáróság vonatra rakta és Óradnára
irányította a vonatszerelvényt. A csoportban eredetileg 105-ön voltak, de a
legtöbb útközben, amikor észrevette, hova is viszik ket, kiszállt a vonatból.
Elutazásuk el tt semmiféle segélyben nem részesültek, s a 9 napig
tartó kínos-keserves utazás idején a legnagyobb nélkülözéseknek voltak
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kitéve. „Hivatalból megállapíttatik, hogy a fentnevezett menekültek a
legnagyobb nyomorúságban érkeztek. Az asszonyok és a gyerekek
nagyobbrészt nagyon hiányosan felöltözködve és lábbeli nélkül, és a férfiak
is nagyon gyengén felruházkodva” – állapítja meg a hivatalos jelentés.
A hatóságok intézkedése folytán a menekülteket jobb módú
földm ves családoknál helyezték el. Gondoskodtak élelemellátásukról és
orvosilag is megvizsgálták a váratlan, hivatalos vendégeket.
A menekültek ügyében Bethlen Balázs gróf, kormánybiztos is akcióba
lépett. December 15-én utasította a vármegyei alispán urat, hogy az Arad
megyei Világosról tévesen Radnára irányított menekülteket – számuk már
60-ra emelkedett, a lehet ségig ellátva, f tött kocsikban, kísér kkel ellátva
Désre kell szállítani, s ott az alispán úrnak átadni ket.
A világosi f szolgabíró és az Arad megyei f ispán azt kérték, hogy a
menekülteket Hunyad megyébe irányítsák. Bethlen Balázs kormánybiztos
úgy vélte, hogy azok rossz állapotuk miatt hosszú útra képtelenek, Désen
pedig hosszabb ideig nem élelmezhet k. December 19-én reggel a
menekülteket f tött postakocsiban, kísér vel Désre szállították. Orvosi
vélemény szerint szállítóképesek voltak. A hatóságok nevében Boldis László
községi rend r, óradnai lakós járt el, aki a rendeletet végrehajtotta.
A korabeli hivatalos jelentés csupán egy menekültet nevezett nevén,
mégpedig Bálint Istvánt „és 50 társát”. Az iratcsomóból nem derül ki, miért
nevezték ket visszatér menekülteknek. Rejtély, hogy Lupény 8740 f nyi
lakósából, miért csupán 100-at tettek útra..
Egy 1917. január 26-án kelt jelentés szerint a Kisilván és Óradnán
tartózkodó menekültek megsegélyezésére a belügyminiszter által kiutalt
alapból 264 koronát költöttek. 149)
Sokkal keményebb dió, azaz nehezebben megoldható feladat volt az
1916. szeptember 27 – 1918 decembere közötti id szakban a radnalajosfalvi
menekültek helyzetének megnyugtató rendezése. Az óradnai f szolgabíró
1916. szeptember 26-i távbeszél jelentése szerint az Armee kommando
(hadsereg parancsnokság) elrendelte Radnalajosfalva község lakosságának
kiürítését.150) Ezt hadi okokkal magyarázták. Ez a hadi ok az 1916. augusztus
26-án, az addigi semleges politikát folytató Románia, az Antant oldalára
állva, seregeivel átkelt a Kárpátokon, hogy az osztrák-magyar közigazgatás
alatt álló Erdélyt elfoglalja. Román hivatalos vélemény szerint tette ezt azért,
hogy a Monarchiában él elnyomott testvéreit felszabadítsa.
Az Osztrák-Magyar Monarchia Románia semlegességében bízva, az
óromániai – monarchiabeli közös határ mentén semmiféle katonai er t nem
állomásoztatott. Csupán a rend és csend fenntartását biztosító kisszámú
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községközpontokban voltak csend rsök. Ez a magyarázata annak, hogy az
el nyomuló román seregek ellenállás nélkül értek Erdély belsejébe.
Az ellenség (orosz) támadásának kitett Radnalajosfalva lakosságát
(672 f ) az osztrák-magyar hatóságok biztonságosabb, védettebb helyre
költöztették.
Bethlen Balázs gróf, Beszterce-Naszód megye kormánybiztosa
(prefektusa), a belügyminiszterhez intézett táviratában azt jelentette, hogy
Radnalajosfalva összes polgári lakóssága hadi okból az 1.
hadtestparancsnokság intézkedésére eltávolíttatott. Ez az összlakosság
gyerekekkel együtt 250 f t tett ki. Ezek az Óradna járási Kisilván leltek
ideiglenes otthonra. Az említett lakosság 17 éven alóli, és 55 éven felüli
férfiakból, n kb l és gyerekekb l állt. Ez az összetétel magyarázza, miért
csak egy részük nyerhetett munkát a kisilvai f részgyárakban.
A kormánybiztos a munkaképtelenek és gyerekek segélyezésére
10.000 korona átutalását kérte. Szeptember 28-án a belügyminiszter az
Erdély-részi menekültek ellátási költségei fedezésére távirati úton kiutalta a
kért összeget.
Ugyanezen a napon a f szolgabíró megindokolta, miért is irányították
a radnalajosfalvi menekülteket a kisilvai f résztelepre. Mindezt azért tették,
mert a munkaképes egyének ott munkaalkalmat találnak, és a hatóság szerint
az elhelyezésre alkalmas épületek is vannak.
1916. október 4-én az alispán úrhoz küldött távirat szerint a
radnalajosfalvi menekültek száma 458 volt. A belügyminisztert l folyósított
segélyb l október 17-én 2040 kilogramm lisztet vásároltak. December 1-én
már arról értesítették az alispán urat, hogy a radnalajosfalviak élelmezésére
liszt és tengeri (kukorica) sem áll rendelkezésre. A f szolgabíró új ellátmány
sürg s kiutalását kérte. December 12-én további 850 kg lisztet osztottak ki a
menekülteknek.
November 17-én a belügyi tárca utasította a magyar királyi
adóhivatalt, hogy az el bbi által jóváhagyott 100.000 koronát a f ispánnak a
szükséges részletekben fizesse ki. A 100.000 korona 80 %-át a lakosság
ellátási költségeinek fedezésére, a többit a szükséges ruházati cikkek
beszerzésére irányozták el , azaz minden egyén számára naponként és
fejenként egy-egy korona érték élelmiszersegélyt, napi 1-1 korona
készpénzbeli segélyt, végül: minden gyerek után napi egy korona érték
természetbeni t zifasegélyt.
A menekültek élelemmel, ruházattal és t zifával való ellátása, az
ehhez szükséges pénz kiutalása zavartalanul folyt azt követ en is, hogy
1918. november 11-én véget ért az els világháború.
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1917 decemberében a f szolgabíró felkérte az elöljáróságot, hogy a
menekültek ruházatának állapotáról személyes meggy dés alapján
készítsenek kimutatást, s azt neki küldjék el. 1917. Karácsonya el tt egy
héttel a következ ruhadarabokat írták össze: egy-egy rongyos nyári kabát és
egy nadrág vagy alsónadrág. N knél egy-egy rongyos n i blúz és alj, cip
vagy bocskor nélkül. Némelyiknek van egy-egy ingje, másnak az sincs.
Miért e szegénység, s t mélységes nyomor? Azért, mert a lakosság
elmenekítése nyáron történt. A helyzet a férfiak esetében sem rózsásabb. A
férfilakosság munkaképes része, f leg erd munkások, ruha és lábbeli
hiányában télvíz idején munkába egyáltalán nem állhattak. Közeleg ez
ünnep, írta Mezabraczki községi bíró és Rainer közjegyz , s a menekültek
semmivel sincsenek ellátva. Karácsony táján a legnagyobb éhínségben
fognak szenvedni...
Mivel a haza hívó szavára a radnalajosfavi hadköteles családf k mind
hadba vonultak, az otthon maradt gyámoltalan n k, gyerekek és öregek a
meneküléskor, illetve a község hivatalos kiürítésekor jóformán semmit sem
vihetek magukkal. Miért is? 1. Nem volt mit. 2. A kilakoltatás váratlanul
érte ket, hírtelen jött. 3. El fogat, amivel a legszükségesebbeket elhozták
volna, nem állt rendelkezésükre.
A fentiek miatt az egész lakósság gyors segélyezésre van ráutalva,
fejez dik be a jelentés.
Az 1918. esztend sem tartogatott sok örömöt a radnalajosfalvi
menekültek számára. Január 30-án a f szolgabíró azt jelentette, hogy a
menekültek körében Broszer Albertné rá akarta beszélni a sorstársait:
mindnyájan írjanak alá egy panaszt (pontosabban: kérvényt), hogy
természetbeni ellátás helyett pénzzel fizessék ket, de teszi hozzá – csakis
egy pár hangoskodót, hason gondolkodású n t sikerült meggy znie.
Mintegy válaszként, az óradnai járás f szolgabírója a bevonultak utáni
segély kifizetését beszüntette, nehogy a menekültek kétszeres ellátásban
részesüljenek. Úgy vélte, hogy a menekülési segély engedélyezése által k
sokkal el nyösebb helyzetbe kerültek, mint a járás többi lakossága.151)
Négy n i személy azt is el merészelte panaszolni Ugron f ispánnak,
hogy élelmezési és fasegélyüket nem kapták ki, hogy segélyezésük
rendszertelen és azt is, hogy panaszaikat nem hallgatják meg, no meg azt,
hogy a bevonultak után járó hadisegélyhez immár három hónapja nem
jutottak hozzá.
A zimankós télben még fokozódott a kitelepítettek szenvedése és
elkeseredése. Egy 1918. február 21-i jelentésben a f szolgabírót értesítették,
milyen ruházati cikkekre van szüksége a menekülteknek. Noha eddig a
ruhakiadás 162.473 koronát tett ki, a további „ruhadarabok” beszerzéséhez
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kértek pénzkiutalást: 30 méter Zeig (olcsó pamutvászon), 60 méter sersbérlés, 200 méter n i és férfi szövet, 10.000 korona érék karton és 15.000
korona érték cip .
1918. június végén a belügyminiszter úr kíváncsi volt: miért nem
térhetnek vissza rendes lakóhelyükre a radnalajosfalviak és hol
tartózkodnak?
Válaszában – még aznap – Beszterce-Naszód megye alispánja pontos
magyarázattal szolgált. „A radnalajosfalviak azért nem térhetnek vissza,
mert a volt községben mintegy 120 házból csak 18 maradt meg, azok is
javításra szorulnak. E községben az építkezés rendkívül nehéz, mert minden
anyag igen nagy távolságból szállítandó s vasút nincs. A lakosság Újradna,
Óradna, Major és Kisilva községekben tartózkodik”. 152)
Július 9-én a belügyminiszter táviratilag 14.450 koronát utalt ki a fenti
menekültek folyamatos ellátására. Hozsda György óradnai f szolgabíró az
összeg átvételét megtagadta, mert
144.500 koronát kért, tehát tízszer
többet, s ezzel a csekély összeggel semmit sem kezdhet. A belügyminiszter
20 nap múlva kiutalta a hiányzó összeget. 1918. szeptember 25-én a
belügyminiszter folytatva június végén rögzített gondolatmenetét,
intézkedett. Szerinte a megváltozott hadihelyzetben a menekültek
visszatérhetnek otthonaikba, hogy újból megmunkálják elhagyott
birtokaikat, termését betakaríthassák s megzavart gazdasági életüket, ha
részben is, helyreállíthassák. Az eddig folyósított rendkívüli segélyezés
többé nem indokolt, mint ahogy az sem, hogy a megsemmisült lakóházak
újraépítése még meg nem történhetett.
Az eddigi rendkívüli segélyezést itt is, ugyanúgy, mint a többi
erélyrészi vármegyében már korábban, megszünteti.153)
Közben 1918. november 11-én vége lett a világháborúnak.
Elhallgattak ugyan a fegyverek, err l azonban a radnalajosfalviak nem
vettek tudomást.
November 19-én a radnalajosfalvi község képvisel i a hatóságoktól
azt kérték, hogy a község határában lév katonai barakkokat nekik díjtalanul
adják át, mely esetben azokat lebontva egy helyre gy jtenék, és kés bb a
község újjáépítésekor felhasználják. Ugyanakkor sürgették a hadikárok
kifizetését, ez élelmiszer és a t zifasegély folyósítását.
1918. december 5-én a belügyminiszter engedélyezte, hogy a
segélyezésre legutóbb küldött 141.500 koronából fennmaradó 50.000-et a
menekültek további segélyezésre fordítsák. A szöveg alján piros bet s
kézírásos megjegyzés. Cens. Rom. M. Cotu iu, serg. Azaz: a román hatóság
nevében a szöveget cenzúrázta M. Cotu iu örmester.154)
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Tehát: a magyar belügyminiszter által küldött pénz rendeltetését a
román hatóság ellen rizte. Napnál világosabb: bekövetkezett a
rendszerváltás!
Megszakadt a menekültek pénzelése. Hazatértükr l semmiféle írott
dokumentum nem maradt ránk. A fenti történetb l azonban lehet
következtetni, milyen sors várt rájuk, egy, a háború idején feldúlt faluban,
amikor újból beköszöntött a hosszú, hideg tél s a falun átfolyó
Aranyosbeszterce vize jégpáncéllá változott.

A NAGY VÁLTOZÁSOK KORA (1918-1989)
KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT (1918-41)

Amikor 1916. augusztus 28-án, kétévi fegyveres semlegességi
politikáját feladva, az Antant oldalán Románia hadüzenet nélkül belépett a
háborúba, sem gazdaságilag, sem pedig katonailag nem volt erre
kell képpen felkészülve. Vakon bízott új szövetségeseinek ígéretében, hogy
t tehermentesíteni fogják, s egyszerre indítanak majd összehangolt támadást
ellenséggé min sített szomszédjai ellen.
Cselekedetét mindenekel tt az motiválta, hogy Németország és a
szövetségesei ultimátumban szólították fel: többé nem fogják tiszteletben
tartani a semlegességét, döntse el, melyik oldalon szándékszik harcba
szállni!?
Nem volt jelentéktelen egy, az Antant hatalmakkal kötött korábbi
titkos megállapodása (1916) sem, miszerint gy zelem esetén ki fogják
elégíteni területi igényeit.
Kezdeti sikerek után – mert lebecsülte ellenségei erejét – a román
hadsereg minden fronton visszavonult. Az Oroszországból érkezett egy
millió f nyi felment orosz hadsereg az orosz kommunisták zülleszt
propagandája következtében demoralizálódott, szétzüllött. Románia
területének legnagyobb része német, osztrák-magyar és bolgár katonai
megszállás alá került. Ebben a helyzetben, 1918 májusában Románia
kénytelen volt megkötni a bukaresti békét. A békekötés értelmében az
ország mind gazdaságilag, mind pedig politikailag az Osztrák-Magyar
Monarchiától függött.
1918. október 17-18-án a gazdaságilag és katonailag kimerült
Németország és Ausztria-Magyarország békeajánlatot tett az Antant-beli
hatalmaknak.
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November 3-án Magyarország kikiáltotta függetlenségét Ausztriával
szemben és megszakította kapcsolatait Németországgal. Olaszország és
Bulgária már korábban kapitulált. Németország fegyverletételével véget ért
az I. világháború. (1918. november 11.)
Magyarország és Románia-szerte izgatottan figyelték a háborús
fejleményeket. Els nek Ferdinánd román király cselekedett, aki november
10-én parancsba adta Románia hadba lépését, december 1-én, pedig seregei
élén bevonult Bukarestbe. Románia a gy k oldalán fejezte be a
világháborút.
Közben Erdély-szerte a lázasan tevékenyked Román Nemzeti Tanács
megszervezte a helyi és a megyei, túlnyomóan román, nemzeti tanácsok
létrehozását, amelyek a szocialista alapon szervezett munkástanácsokkal
karöltve átvették a hatalmat. A központi tanács tagjává választották az
óradnai Enea Grapinit, a Szociáldemokrata Párt vezet ségi tagját is.
December 1-én, a Gyulafehérváron megtartott román nagygy lés
erdélyi és magyarországi képvisel i kimondták Erdélynek Romániával való
egyesülését.
1918. december 11-én a Vezet Tanács tudatta Erdély és Bánát
lakóival, a Romániával való egyesülés megtörténtét.
I. Ionel Br tianu román miniszterelnök Románia határait a Tiszáig
akarta kitolni. A román hadseregnek megparancsolták, hogy mélyen
nyomuljon be Magyarország területére.155) A jelentéktelen magyar ellenállást
megtörve, Budapestre is bevonultak.
December folyamán a magánkézben lév erdélyi iparvállalatokat
átvette a román állam.
1919 januárjában, Erdélyben új, román közigazgatást vezettek be. A
23 megye élére kormányh embereket, prefektusokat állítottak.
Március folyamán a román kormány felszámolta az Erdélyben addig
tevékenyked osztrák-magyar és német bankokat, jelent sen gyarapítva ez
által a román bankt két.
Szinten márciusban a nagyhatalmak kötelezték a magyar hadsereget,
hogy vonja vissza csapatait az Arad-Nagyvárad-Szatmárnémeti vonalra.
Szeptember 12-én a román kormány kiadta a földreformtörvényt: a
200 hektárnál nagyobb birtokokat szét kell osztani a földtelen parasztok
között!
1920. június 4-én az I. világháború gy ztes nagyhatalmai
Magyarországgal aláíratták és elfogadtatták a híres-hírhedt trianoni békét.
Ennek értelmében egész Erdélyt és Magyarország keleti vidékének
egy részét Romániának ítélték – beleértve Temesvár-Arad-Nagyvárad és
Szatmár vidékét is. Ezzel, továbbá a Dnyeszter és a Prut folyók közti
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területtel (1920. okt.) Románia területe 156.000 km2-rel, lakossága pedig 8,5
millió f vel növekedett.156)
A békekötési okmányt nem írta alá Oroszország, mert imperialistának,
igazságtalannak nevezte azt. Nem ratifikálta az Amerikai Egyesült Államok
Kongresszusa sem.
A továbbiakban Románia a sorsát, politikáját Franciaországhoz és
Nagybritanniához kötötte, legh ségesebb szövetségesük lett. Azon
fáradozott, hogy a keletr l, nyugatról és Bulgária fel l jöv revizionista
törekvéseket megfékezze, és megtartsa állama új határait. A két világháború
között két- és többoldalú szerz déseket, politikai szövetséget kötött.
A kritikussá vált helyzetben a korábban hangoskodó új szövetségesek
nem vállalták egy fegyveres konfliktus kockázatát, annak következményeit a
katonailag meger södött Német-, Magyar- és Olaszországgal szemben.
Jó tudni, hogy a politikai pártok közül a trianoni békekötés révén
létrejött új románállamhatárok ellen – moszkvai utasításra – egyedül a
Kommunisták Romániai Pártja agitált. A kormány eme államellenesnek
min sített cselekedete miatt 1924-ben törvényen kívül helyezte azt és annak
ködését betiltotta.
A megújult Nagyromániának számos olyan örökölt problémát kellett
megoldania, amelyekt l saját jöv je, soknemzetiség
lakosságának
harmonikus egymás mellett élése és népének boldogulása függött.
Az els világháború az egész gazdasági tevékenységet szétzilálta,
számos gyár és szállítóeszköz romokban hevert. A mez gazdaságban
csökkent a bevetett terület, az igavonó állatok nagy része elpusztult a
háborúban. A mez gazdasági felszerelés sem volt kielégít . Hiányzott a
munkáskéz, hisz mintegy 300.000 ember elpusztult a háborúban, vagy a
hadifogságban, többszázezer egész életére béna, nyomorék maradt. Mivel a
háború minden terhét a tömegek viselték, anyagi helyzetük jelent sen
rosszabbodott.
A munkások nehéz munkafeltételei, a meghosszabbított munkanap, a
gyakori pénzbüntetések, a pénz rohamos elértéktelenedése, a
fizetéslevonások fokozták a tömegek elégedetlenségét. Megyeszerte
társadalmi és nemzeti jelleg megmozdulások voltak. Óradnán, Újradnán és
más helységekben a bányamunkások az orosz forradalommal szolidarizáló
gy léseket tartottak.157)
1918 szén megyeszerte forrongást jegyeztek fel. A parasztok
megtagadták az adófizetést vagy a kényszermunkákon való részvételt.
Egykorú írások a szocialisták ténykedésér l tudósítanak. A legszámottev bb
tevékenységet Besztercér l, Ó- és Újradnáról jelezték.
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A szocialisták megyénkbeli tevékenységére a Román Szocialista Párt
1919 januárjában Szebenben tartott kongresszusán is felfigyeltek. E
kongresszuson jelen voltak a párt besztercei, nagyidai és óradnai küldöttei is.
Heves parasztmegmozdulásokat jeleztek a Borgó-völgyéb l,
Oláhszentgyörgyr l, Kisilváról és a környez falvakból. Az ispánmez i
parasztok feldúlták a spekulánsok kocsmáit. A monorfalvi lakosság a
földesúr környékbeli erd it közös tulajdonba vette. Szászzsomboron,
Árdányon, Aranyosszentmiklóson, B dön, Vicén, Magyarborzáson és több
más faluban az állami raktárakban lév gabonát szétosztották a szegény
falusiak között.
Az elégedetlenség változatos formákban nyilvánult meg. Több
községben el zték a bírót, jegyz t, a csend röket, megszállták a
községházát, elégették az iratokat, elfoglalták a grófok és földesurak
földjét.158)
A Naszódon tartott 1918. november 3-i népgy lés résztvev i
követelték a közigazgatási szervek, azaz a bíró, a kisbíró, a jegyz és a
csend rség azonnali eltávolítását, mert a háború idején ezek eddig nem
tapasztalt módon visszaéltek hivatali erejükkel, a pénz és az államsegélyek
igazságtalan elosztásával. Visszaéléseikkel megkárosították a népet és
veszélybe sodorták annak létérdekeit.159)
A helyi nemzeti tanácsba tömörült óradnai lakósok, akárcsak az
újradnaiak, örömmel köszöntötték nemzeti ügyük gy zelmét.
A Központi Román Nemzeti Tanács küldöttei egy Besztercén tartott
összejövetelen a szocialista eszmék és forradalom hasznosságáról beszélt.
Egy a köztársaságot, igenl határozatot fogadtak el. Johann Schuster, az
összejövetelen megválasztott elnök, három nyelven magyarázta meg a
forradalom által keletkezett helyzetet.160)
A Román Nemzeti Tanács mintájára megyénk összes helységében
megalakították a helyi nemzeti tanácsokat. November 4-én megalakult a
megyei nemzeti tanács, elnökéül Gavril Tripont választották.
Hasonló tanácsokat választottak, illetve nemzeti gárdát szerveztek
Naszódon, Tekén, Borgóprundon, Majoron, Monorfalván, Alsóbalázsfalván,
Mez szentmihályon és Sajónagyfalun.
November 17-én megalakult a besztercei német tanács, s
megszervezték a német lakosság nemzeti gárdáját. A német nemzeti
tanácsnak 250 tagja volt, ennek fele a besztercevidéki német (szász)
lakosságot képviselte.
Ez az egész Erdélyre kiterjed szervezkedés tette lehet vé 1918.
december 1. után, hogy a román hatóságok zökken mentesen átvehessék a
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politikai és gazdasági hatalmat, s érdeküknek megfelel en átszervezzék a
közigazgatást.
Az erdélyi nemzetiségek közül – az unió kérdésében els nek a
szászok foglaltak állást. Az 1919. január 9-re Medgyesre összehívott szász
nemzetgy lés küldöttei megvitatták a gyulafehérvári nagygy lés után el állt
új helyzetet s ünnepélyes Nyilatkozatukban közölték, hogy egyetértenek az
Unióval, s hogy Románia h és hasznos polgárai lesznek.
Az erdélyi magyarok a wilsoni elvek szellemében Kolozsvárra akarták
hívni népük képvisel it, hogy az önrendelkezéshez való jogot érvényesítsék,
a román hatóságok azonban megakadályozták a nemzetinek elképzelt gy lés
megtartását. A Kolozsvárra igyekv küldötteket szállító vonatszerelvényeket
egyenesen Szamosújvárra vagy Nagyenyedre irányították, Kolozsváron meg
sem álltak.
Az egyesülés után Románia továbbra is gazdaságilag elmaradott,
fejletlen t kés ország maradt. Ezen az a tény sem változtatott, hogy Erdély
nagy er teljes gazdasági potenciálja a fejl dést meggyorsította. A nehéz
munkafeltételek, a nagy adóterhek, a magas házbérek, a feltartóztathatatlan
infláció, az éhség és a népbetegségek fokozták a lakosság elégedetlenségét
és elkeseredettségét.
A háború el tti árakhoz képest az infláció, akkor még szokatlanul
magas, 1000 %-os lett. 1921 elején a korábban 1,20 lejes túró kilója 40 lej
lett, egy kg vaj 1,60 lejr l 30-ra emelkedett. A cukor ára 1 lej 30 baniról 37
lej lett. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy az óradnai bányászok havi
keresete 200-500 lej volt s a megélhetéshez szükséges minimális összeget
egy családos bányász esetében 3680 lejre becsülték, érthet vé válik, miért a
bányászok voltak a f elégedetlenked k.
Az óradnai járásbíró a f ispánnak 1920. május 5-én küldött bizalmas
jelentésében161) így számolt be a több száz ember részvételével megtartott
gy lésr l: „... Zaharia Pop nyomdász és a majóri Dumitru Croitoru, aki – a
szerzett értesülések szerint – szocialista ügynök – olyan mértékben támadt és
szított a hivatalnokok, hivatalok, a kormány, a hadsereg és a sziguránca
ellen, hogy az túllépte a megengedett bírálat határait.”
1920. május 23-án Besztercén mintegy 300 földm ves behatolt Leon
Scridon alispán irodájába és er szakkal el zte onnan. Amikor az
méltatlankodott, hogy a parasztok semmibe veszik miniszteri kinevezését, a
felháborodott tömeg azt válaszolta: „Mi vagyunk a miniszter, te pedig
zsebmetsz vagy.” Az alispánt kirángatták az utcára, a sokaság pedig fütyült,
helyeselt. A megrettent hatóságok fels bb utasításra az éjszaka folyamán 28
lázadót letartoztattak és bezárták ket a városháza épületébe. Másnap
mintegy 2000-3000 f nyi feldühödött tömeg gy lt a rend rség épülete elé,
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követelve a letartóztatottak szabadon bocsátását. Sem a rend rf nök, sem a
ispán, de még a 16. hadosztály parancsnoka sem tudta lecsendesíteni és
távozásra bírni ket. Végül de. 11 órakor szabadlábra helyezték a foglyokat.
Erdély-szerte a gyárakat katonai megszállás alatt tartották a
hatóságok. Még mindig nem szüntették meg a katonai megszállással társított
ostromállapotot és a cenzúrát. Egyre nagyobb méreteket öltött a munkások
er szakos kilakoltatása. Az 1920.-as októberi általános sztrájk szervez i
nyomatékosan követelték a demokratikus szabadságjogok érvényesítését.
Az általános sztrájk idején, Óradnáról, október 24-én küldött
táviratában a járásbíró jelentette: „Mivel az itteni állami, valamint a
dombhátfürd i és a Cob el-i magánbányák összes munkásai sztrájkba
léptek, a hely rség elrendelte a munkahelyi mozgósítást. A kiosztandó
mozgósítási parancsok meg is érkeztek. Jelentem továbbá, hogy a bányákat a
katonaság rizete alá vettük” 162)
A sztrájkolók vezet it letartoztatták, a kolozsvári hadbíróságra
szállították és bebörtönözték. A sztrájkolók megtagadták a munka felvételét.
A sztrájk letörése végett október 30-án kivezényelték a naszódi 16.
hadosztály katonáit, hogy tartóztassák le a sztrájkolókat.163)
A sztrájk letörése után sok munkást elbocsátottak. Óradna 400
bányászából 285-öt nem akartak újból alkalmazni.
A román kormány korábbi ígéretéhez híven – és a forrongó parasztság
lecsillapítása végett, 1921-ben kártalanításos földreformot hajtott végre.
Megyénkben mintegy 2000 földtelen parasztot juttattak földhöz, sok ezren
továbbra is földtelenek maradtak.
A földreform-törvény értelmében kisajátították a 200 hektárt túlhaladó
mez gazdasági területeket. A rendelkezés nem terjedt ki az erd kre is.
Beszterce-Naszód megyében a legtöbb újgazda birtokát a Bethlen és Teleki
grófok tulajdonából szakították ki. A két Bethlen grófi családnak 28.000
hold birtoka volt, ennek fele erd .
Úgy t nt, a falvak lakosságát kielégítették, csakhogy nem volt mindig
„kéznél” annyi föld, amennyire az illet faluban igényt tartottak. Ilyen
esetekben távolabbi falvak birtokosaitól elvett földet osztottak. Ez pedig
további elégedetlenséget szült. Így a Bilak községi tanács elutasította a
simontelkiek azon kérését, hogy az el bbi határban nekik kiosztott földeket a
simontelki határhoz csatolják. (1937.jan.) Ki is oktatta ket: a szomszéd
falvak azon lakói, akik a földreform révén olcsón és jó földet kaptak, ne
támasszanak újabb pretenciókat!
Ugyancsak a simontelkiek panaszolták 1937. november 4-én,
hogy a falu még mindig nem kapta meg, ki sem mérték a földreformkor
nekik ígért havasi erd t. Nincs e falunak 40.000 lej pénze, hogy azzal egy
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földmér t felfogadjon. Az is baj, hogy a falunak szánt erd – cserjés, van
ugyan benne bükk, nyár és más, feny azonban kevés. Kilátásba helyezték,
hogy a kimérés után nekik jutó területet csupa feny csemetékkel fogják
beültetni.
A magyarnemegyeiek azon búsongtak, hogy a földreform által nekik
Jádon juttatott 732 kataszteri hold erd oly messzire esik a falujuktól, hogy
azt sem rizni, sem megközelíteni nem tudják. Az erd igazgatása és rzése
az adóval együtt elérné a 350.000 lejt. A szomszéd falvak lakói, pedig
teljesen tönkreteszik a drága erd t. Ezért úgy határoztak, eladják a szóban
forgó erd részüket s helyette valahol a közelben fognak nekik hasznot hajtó
erd t vásárolni.
Kisdemeteren a helyi és a Lingurari tanyán lakó romák kérték, hogy a
falu legel jéb l minden cigány család részére mérjenek ki 1-1 hold földet.
Kérésüket azzal utasították el – 1937 májusában, hogy a földosztáskor nekik
felkínált földre nem tartottak igényt, mondván, hogy k mesteremberek
lévén nem foglalkoznak földm veléssel.
Miközben a falvak lakossága a földreformra összpontosította
figyelmét, Besztercén néhány anyagiakban b velked , városáért hasznosat
tenni akaró polgár támogatásával 1922-ben megalakult egy magasztos nev
Glóriaként ismert labdarugó csapat. Weiss fogorvos és több társa a sétatér és
a Beszterce folyó közötti bozótost kiirtatta és korszer , minden igényt
kielégít labdarúgópályát építtetett.
A dicsfény, a fénykoszorú el ször 1958-ban t nt fel a Glória egén,
amikor az 1956-57-es idényben a Kolozs tartományi csapatokkal szemben
minden mérk zését megnyerve el re lépett a fels bb „C” csoportba.
Sok kellemetlenség majd letaglózás érte a nemzeti kisebbségek
anyanyelv iskolai oktatását. A kormány hozzáállott az er szakos
elrománosításhoz. Mások, nemrománok csak akkor foglalhattak el
tisztvisel i állást, ha letették a h ségesküt, ha román állampolgárok voltak,
és ha jól beszéltek románul. A román állam megszüntette a cernovici német
és a kolozsvári magyar egyetemet. Bezáratta a nem román nyelv elemi,
középfokú és f iskolai rangú világi és egyházi iskolák túlnyomó részét.
Minden anyagi támogatást megvont t lük. Nyomást gyakorolt a szül kre,
hogy gyerekeiket küldjék román iskolába, vagy igazgatói állást ígért a
magyar tanítónak, ha az osztállyal együtt átment a magyar nyelv oktatás
megszüntetésén fáradozók táborába. Ami viszont nem meglep , a román
állam, mintegy a németeket honorálva a Nagyrománia létrehozásában
nyújtott támogatásért – segítette a német nyelv iskolákat.
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Milyen eredménnyel? Beszéljenek a tények. 1919-ben 5.342 iskolát
vett át az új uralom, ebb l 2.534 volt kizárólag magyar nyelv . Öt év múlva
csak magyar nyelv csupán 361 maradt.
Besztercén az 1780-tól m köd római katolikus elemi iskola sok
tanulóját akaratuk ellenére román iskolába kellett járatni, mert sok családnév
szász, román vagy német nyelv volt. 1929-ig megszüntették a helyi
katolikus gimnáziumot is.
Bethlenben többen gyerekeiket az állami iskolába íratták, de még – a
gondnok is. Létszámhiány miatt javasolták az iskola megszüntetését.164)
Óradnán 72 tanuló volt. A román iskolaigazgató arra ösztönözte a
tanítókat, gyerekeket, hogy menjenek át a román iskolába. Az iskola
ködési engedélyét a román tanítási nyelvhez kötötték s csupán egy tanító
tevékenységét hagyták jóvá. Dorgó Albert tanító szerint: Az egyházközség
Radnaborbereken 1919-ben megnyílt katolikus iskoláját azzal az ürüggyel
szüntették meg, hogy a tanulók otthon nem magyarul, hanem románul
beszélnek. Az állami iskolákban csak ortodoxtanítók vannak.
Radnalajosfalván 1919 óta a katolikus iskolának magyar és német
tagozata volt. 1926-ban a magyarokra nehezed nyomás miatt már csak a
német tagozat m ködött.
Vicén 1885-t l volt katolikus iskola. A szül kkel el akarták hitetni,
hogy a román iskolában nem kell tandíjat fizetni. A katolikus tanítónak
„átevezés esetére” lakást és nagy fizetést ígértek. A plébános így fakadt ki:
„Elment minden kedvem az ilyen értetlen és nemtör döm nép vezetését l.
Nekem b ven jutott a vicei áldozatokból165). 1933-ban, Vicében jóra fordul
minden, mert „... az egyháztanács és az egyházközség nagyon ragaszkodik a
két taner s iskolához, és megszavazza a m ködéséhez szükséges
kiadásokat”.
Sajnálatos, hogy a református egyházi iskolákra vonatkozó tényadatok
hiányoznak, s e miatt nem hivatkozhattunk rájuk.
Végül a megyénk területén 1930-ban összeírt szász lakosság területiszámbeli megoszlását mutatjuk be. Azért csak az 1930-ast, mert pl. az 1992es népszámlálás szolgáltatta anyag lényegesen eltér a lutheránus egyház által
rendelkezésünkre bocsátott szász népességi viszonyoktól. Így 1992-ben 913
német és 41 szász lakost írtak össze-, míg az egyházi nyilvántartásban
csupán 155-ön szerepeltek. A 45 f nél kisebb szász közösségek bemutatását
mell ztük. A számarány %-os kiszámításakor a tizedes számokat a
matematika szabályai szerint fel illetve lekerekítettük.
A fent említett id pontban 100 %-ban szászok lakta helység egész
Erdélyben nem volt.
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Beszterce-Naszód megyei 1930-as népszámlálási, szász vonatkozású
adatok:
A helység
román neve
1. Albe tii
Bistri ei
2. Arcalia
3. Bistri a
4. Budacu de
Jos
5. Cepari
6. Chirale
7. Craiinim t
8. Cu ma
9. Dip a
10. Domne ti
11. Dorolea
12. Dumitra
13.Dumitri a
14. Ghinda
15. Herina
16. Jelna
17. Lechin a
18. Livezile
19. Monariu
20. Moru
21. Orheiul
Bistri ei
22. Petri
23. Posmu
24. Prundu
Bârg ului
25. Rodna
26. Ruscior
27. Satu Nou

28.Sîngeorzul
Nou
29. Sâniacob
30. Sântioana
31. Sigmir
32. Sl tini a

Német neve

Magyar neve

Weisskirch

Kisfehéregyháza

Összlakosság Szászok %ban
491
314
64%

Kallesdorf
Bistritz
Deutschbudak

Árokalja
Beszterce
Szászbudak

741
14.128
515

400
4.461
245

54%
32%
48%

Tschippendorf
Kyrieleis
Baierdorf
Kuschma
Dürbach
Billak
Kleinbistriz
Mettersdorf
Waltersorf
Windau
Mönchsdorf
Senndorf
Lechnitz
Jaad
Minarken
Moritzdorf
Burghalle

Csépán
Kerlés
Királynémeti
Kusma
Dipse
Bilak
Aszúbeszterce
Nagydemeter
Kisdemeter
Vünda
Harina
Kiszsolna
Szászlekence
Jád
Malomárka
Aranyosmóric
Óvárhely

840
1.031
487
605
515
744
887
1.460
783
548
870
577
2.351
1.638
361
591
576

656
464
370
92
245
355
544
1.200
389
318
280
348
1.134
845
256
198
420

78%
45%
76%
15%
48%
48%
61%
82%
50%
58%
32%
60%
48%
55%
71%
34%
73%

Petersdorf
Passbusch
Borgo-Prund

Petres
Paszmos
Borgóprund

1.130
900
3.138

730
333
103

64%
37%
3%

Rodna
Reussdörfchen
Oberneudorf

Óradna
Sajósebes
Fels szászújfalu

4.858
852
775

109
560
618

2%
66%
80%

Neudorf
Schlössburg
Jakobsdorf
Johannisdorf
Schönbirk
Pintak

Szászszentgyörgy

1.035

702

68%

Szászszentjakab
Sajószentiván
Szépnyír
Pintak

606
913
611
699

346
487
347
454

57%
53%
57%
65%
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33. ieu

Nagysajó

1.572

567

36%

34. Sieu
gheru
35. T rpiu
36. Teaca
37. Tonciu
38. Verme
39. Vii oara

GrossSchogen
Ungersdorf

Sajómagyaros

967

182

19%

Treppen
Tekendorf
Tatsch
Wermesch
Heidendorf

1.060
2.608
462

708
830
119
473

67%
32%

40. Viile Tecii

Grosseidan

41. Unirea

Wallendorf

Szásztörpény
Teke
Tacs
Vermes
Beseny
Kolosnagyida
Aldorf

844

670
1.073
859

26%

552

56%
82%

184
594

17%
69%

A nagy gazdasági és politikai válság (1929-1933)

A földreformot követ éveket a gazdasági fellendülés és az ezzel járó
politikai konszolidáció jellemezte. Ez a fellendülés 1929-ig tartott, amikor az
USA-ból kiinduló válság kiterjedt Romániára is. Az történt ugyanis, hogy a
legfejlettebb t kés országokban hatalmas ipari és mez gazdasági eredet
eladhatatlan árukészletek halmozódtak fel. Ez viszont több millió
foglalkoztatott dolgozó elbocsátásához vezetett. A krízis a még számottev
iparral és korszer mez gazdasággal nem rendelkez megyénkben is
éreztette katasztrofális hatását. Korabeli dokumentumok tanúsága szerint e
válság a mi vidékünkön már 1929-ben jelentkezett. Munkanélküliek nagy
csoportjai járták az országot, munkaalkalmat keresve, munkához azonban
csak kevesen jutottak. A Munkaügyi – és a Külügyminisztérium címére sok
kérvényt küldtek, melyben külföldre távozásuk engedélyezését kérték. F leg
a franciaországi munkalehet ségek iránt mutattak nagy érdekl dést. Csupán
Újradnáról 45 munkanélküli és szegény ember szeretett volna franciaországi
útlevélhez jutni.
A munkaügyi miniszter rejtjeles táviratban szólította fel a megyék
vezet it, hogy minden külföldre, távozásra buzdító propaganda
tevékenységet akadályozzanak meg.166)
A krónikus munkanélküliség Besztercén csak 1930-ban következett
be. Kezdetben, a malomiparban 30 munkást szabadságoltak, a kályhacsempe
gyárban húszat, aztán minden alkalmazottat elbocsátottak. A bútorgyár
szinte minden szakmunkását és szakképzetlen dolgozóját menesztették. Az
elbocsátott munkások munkanélküliek lettek, munkaadóiknak, pedig
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semmiféle kötelezettsége nem volt az éhez , nyomorgó, munkaalkalmat
hasztalanul keres kkel szemben.
A gazdasági válság legjobban Óradna, Beszterce, Kisilva,
Máriavölgy, Radnaborberek és Dorni oara bánya – és faipari vállalatait
sújtotta. Ezekben a termelést radikálisan csökkentették, vagy teljes
egészében beszüntették. A dombháti „Anie ” bányában, 1930 februárjában
100 munkásnak mondtak fel. 1930. szeptember 6-án a járásbíróhoz címzett
közös beadványában 107 elkeseredett munkanélküli bányász és famunkás
rámutatott: „Noha az élet virágkorában vagyunk, a legsötétebb nyomorban
élünk; szorgalmasan dolgoznánk, de nincs munka. Rongyosak, meztelenek
és éhségt l elgyötörtek vagyunk, senki sem könyörül rajtunk. Már a
boltokból sem vásárolhatunk hitelbe, gyerekeink éhen halnak”.167)
1931. január 13-án egy újabb beadványban 78 óradnai munkanélküli
(bányász, famunkás, napszámos) panaszolta, hogy 1930 nyara óta a
legnagyobb nyomorban, munkanélküli tengeti életét, a válság okozta
nyomor mocsarában sínyl dik. A hatóságoktól munkaalkalmat követeltek,
vagy ha ez nem lehetséges, munkanélküliként segélyt kértek. Ugyan k
panaszoltak 1931. november 18-án, hogy immár másfél éve éheznek s a tél
küszöbén egy falat kenyér nélkül vannak. A munkaügyi miniszter is
megígérte, hogy közbelép és segít rajtuk, de – keser en folytatták – is
megfeledkezett róluk.
Az óradnaiakhoz hasonló, nehéz körülmények között éltek a
máriavölgyi munkanélküliek is. Semmiféle jövedelmi forrásuk, még egy
ételre való puliszkájuk sem volt. Az óradnai primpretor (járásbíró, az
igazságszolgáltatás els tisztvisel je) a felettes hatóságok sürg s segítségét
kérte, mert helyes megítélése szerint az éhez tömeg veszélyeztette a
közbiztonságot.
1931. január 28-án a máriavölgyi összes munkanélküliek,
hozzátartozóikkal egyetemben, megjelentek a járásbíró el tt – éhesen,
rongyosan s er szakosan követelték a hatóságok sürg s közbejárását
panaszuk orvoslásában. A panasz: a Regna – a határ rvidék erdeinek
kitermelésére létesült társaság – még mindig nem fizette ki a munkások
1920-30. évi járandóságát s még most sincs szándékában fizetni vagy a
kitermelést megkezdeni. Ugyancsak a Regna ludas abban is, hogy a
borgóprundi papírgyárban és más vállalatokban sem fizették ki idejében a
munkások el
évi járandóságát. 168)
A Regna 1931 májusában, novemberben és decemberben sem tudott
fizetést adni a munkásainak.
1931. elején az óradnai járásban 500, az egész megye területén, pedig
mintegy 800 munkanélkülit írtak össze. Egy 1931. február 9-én Naszódról
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érkezett jelentés 17 teljesen vagyontalan munkanélkülit sorolt fel a NagySzamos menti, iparral akkor egyáltalán nem rendelkez mez városkában.
Foglalkozásukat tekintve volt közöttük sof r, borbély, szabó, szobafest ,
cipész stb. Ugyanekkor Besztercén és környékén a hivatalos összeíráskor
153, túlnyomó részben teljesen vagyontalan munkanélkülit vettek
nyilvántartásba: ácsokat, asztalosokat, szabókat, napszámosokat és másokat.
Az óradnai járásból 1931-ben szinte megszakítás nélkül érkeztek
panasz- és fenyeget levelek a megyei vezet k címére. A primpretor
jelentéseib l kit nik, hogy a munkások küldöttségei naponként ostromolták
t, követelték: biztosítsanak számukra munkát vagy folyósítsanak
munkanélküli segélyt, mert a szó szoros értelmében éheznek „Eltökélt
szándékuk, mondja a jelentés, hogy amennyiben nem segítenek rajtuk,
végigjárják a községet s er szakkal fognak onnan szerezni ennivalót,
ahonnan találnak”.
A hatóságok a kitörni készül népharag lecsendesítésére pénz vagy
gabonasegélyt, esetleg munkaalkalmat ígértek.
1931 februárjában és kés bb is, 1932-ben Bukarestbe, a Munkaügyi
Minisztériumba küldött táviratokban a hatóságok pénz- vagy gabonasegély
sürg s küldését kérték a több száz óradnai és máriavölgyi, régóta éhez
család számára.
A kormány is megmozdult, s 1931 márciusában 50.000 lej segélyt
utalt ki, hogy ebb l búzát és kukoricát vásároljanak, s azt osszák ki a
munkanélküli családok között. A rendelkezés egyik mondata cinikusan
leszögezte, hogy nem szabad segélyben részesíteni nincstelen szegényeket,
akik nem voltak korábban alkalmazottak, mert az csak a munkanélküli
alkalmazottakat illeti meg.
Az Ilva-menti Magurán 1931 februárjában a hatóságok vizsgálatot
indítottak 138 panaszosnak a Munkaügyi Minisztériumhoz írt
folyamodványa ügyében. A vizsgálat lefolytatásakor kihallgatott tanúk
vallomásából kiderül, hogy a válság okozta munkanélküliség, és az egyre
fokozódó nyomor késztette ket, hogy a legfels bb fórumtól segélyt és/vagy
munkát kérjenek.
A szokványos hatósági intézkedésekkel nem tudtak véget vetni a
munkanélküliségnek. A központi szervek rendületlenül szorgalmazták a
közérdek
munkák megkezdését, ahol f leg munkanélkülieket
alkalmaznának (pl. útépítés), ám a helyi szervek megfelel pénzeszközök
hiányában semmit sem tehettek.
Sok munkanélküli Bukarestbe ment munkát vállalni, de mindhiába. A
belügyminisztérium külön körlevélben szólította fel a lakosságot, ne menjen
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a f városba munkát keresni, mert a munkanélküliség ott is oly nagy, hogy
még az ottani munkanélkülieknek sem biztosíthatnak munkát. 169)
Ezt a reménytelen helyzetet kihasználták egyes kufárok, akik attól
sem riadtak vissza, hogy tisztességtelen úton becsületes emberek egész sorát
félrevezessék, és hasznot húzzanak azok leszegényedéséb l. Így pl. Óradnán
Braier Ioan, Magurán pedig Micu Marcu „izgatta” a munkanélkülieket, arra
buzdítva ket, hogy menjenek Franciaországba dolgozni, mert ott van b ven
munkalehet ség. Buzgón toborozták a jelentkez ket, a félrevezetteket
nyilvántartásba vették s ezek mindenkit l személyenként 20-60 lejt kértek és
kaptak.170)
Rettegi illet ség lelkiismeretlen üzletel k 1932 tavaszán Szamos
(egykor Szolnok – Doboka) és Naszód megye területén sok embert azzal
csaptak be, hogy Bukarestbe csábították ket, azt állítva, hogy ott éget
szükség van munkáskézre. Ezeket saját autóbuszaikon személyenként 400
lej fuvardíjért Bukarestig fuvarozták s a város szélén azzal az ürüggyel
szállították le, hogy a város belsejében tilos autóbusszal közlekedni. Ezek
el bb – utóbb a rend – vagy a csend rségre jutottak. Pénzük a hazajövésre
nem volt, ezért a csend rök rsr l rsre kisérték, mígnem gyalogtúrájuk
végére érve hazaértek.
A besztercei rend rparancsok a f ispán közbelépését sürgette, hogy
véget vessenek e káros propagandának, mert az állam amúgy sem képes
eltartani a f városi munkanélkülieket. 171)
1933 áprilisában egy iacobe ti (Fogadjisten, Suceava m.) községbeli
illet a Besztercével szomszédos Beseny n arra buzdította a falusiakat, hogy
menjenek Ázsiába dolgozni, havi 8.000 lejes fizetésért.
Ezek a munkalehet ség-kecsegtetések a valóságban minden alapot
nélkülöztek. Naszód megyében a munkanélküliség nem csökkent az 1932.
év folyamán sem. Januárban csak Óradnán 203 teljes munkanélküli családot
írtak össze 635 családtaggal. Szeptemberben Besztercén közel 2.000
munkanélkülit tartottak nyilván. A munkanélküliség átka a kisiparosokat is
sújtotta. Elégedetlenségük 1932. augusztus 7-én egy 200 résztvev vel
megtartott gy lésen is megnyilvánult, ahol – rend rségi jelentés szerint... „ a
szónokok többek között azt mondták: „Az állam kifoszt minket! Az állam mi
vagyunk! Nem t rhetünk tovább! A miniszterek nem gondoskodnak rólunk!
Az urak mindent tönkre akarnak tenni! ... Mihail Butta mechanikus ezt is
mondta: Senki sem hallgat meg minket! Hogy jogainkat megvédhessük,
fejszét kell ragadnunk”.172)
Nem változott meg lényegesen a lakosság hangulata 1933 folyamán
sem. Egy 1933. január 31-i, a f ispánhoz címzett bizalmas jelentésben a
Csend rlégió parancsnoka arról panaszkodott, hogy a párvai bíró a
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hatóságok ellen izgat, s elégedetlenségre buzdítja a lakósságot. Július
folyamán Nagyilváról jelentették, hogy a Regna nem fizette ki a község
lakóinak az ket megillet részesedést. Ezért elhatározták: szétszedik a
községükön áthaladó, a Regna tulajdonát képez erdei vasútvonalat. 173)
Egy rövid hírben arról számoltak be, hogy 1933-ban Besztercén perbe
fogtak és elítéltek kommunista vezet ket.
Levéltári kutatásaim során sehol sem találkoztam kommunisták által
szervezett tevékenységgel, de még kommunista vezet nevével sem.
Az 1920-38. id szakban csupán egyetlen szociáldemokrata aktivista
neve fordult el , aki programját a hatóságoknak bemutatva, id nként
engedélyt kért gy lések tartására.
A négy évig tartó gazdasági válság vége felé az iparban fokozatosan
elfogytak az eladatlan árukészletek s lassan – lassan újra indult, majd
fellendült a termelés. Az állam, hogy pénzügyileg lélegzethez juthasson az
1928-31-es id szakban közel 500 millió dollár államkölcsönt vett fel.
A román államnak a nemzeti kissebségekkel szembeni hátrányos,
diszkriminatív politikája 1934-ben is folytatódott. Július 13-án megjelent
törvény írta el , hogy a vállalatok minden szintjén az alkalmazott személyzet
legalább 80%-a román kell legyen. Ez az intézkedés az erdélyi magyarság, a
zsidók és a cigányok soraiban a munkanélküliségi rátát a többszörösére
növelte.

Beszterce vidéki hétköznapok
A gazdasági válság véget értével nyugalmasabb id szak következett.
A rendelkezésünkre álló levéltári anyag alapján megpróbálunk bepillantani a
falvak hétköznapi életébe. A bemutatásra kerül szemelvényeknél
mell zzük a pontos dátumot. Beérjük az év megjelölésével. Csepán
kisbírója, akárcsak a falutanácsosok egy része, hitlerista érzelm , 1935:
egyház – és iskolaellenes propagandát fejt ki. A bödöni kisbíró oly
mértékben szellemileg korlátolt, hogy teljességgel képtelen a falu ügyeinek
intézésére. A bödöni tanács pénztárnok-helyettese nem fogadta el a
felajánlott állást, mondván: „analfabéta és írni nem tudó vagyok, csupán a
nevemet tudom leírni, a számolást összezavarom”.
1936-ban: Ráglán kétszer is árverést hirdettek a falu kocsmájának
bérbeadására. Nem akadt jelentkez , mert nem hajt jövedelmet. Nagy jéges
volt Ceg telkén. A jég elverte a búzát és a kukoricát. Az egész falunak
gabonát kell vásárolnia.
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Új területi-közigazgatási törvényt fogadtak el. A Beszterce székhely
Naszód megyének két városi rangú helysége lett, a következ járásokkal: 1.
Borgói járás (13 helységgel), 2. Naszód-központú (25), 3. Besztercei járás
(19), 4. Sajói (19), 5. Lekencei (23), és 6. Óradnai.
1937-ben Bilak anyagi nehézségekre hivatkozva tiltakozott a helyi
körjegyz ség létesítése ellen. Egy bivalybika ára a lekencei marhavásáron
3.800 lej volt. A helybeli falutanács fels utasításra határozatot fogadott el
Szeretfalva éjszakai kivilágításáról: egy-egy istállólámpát fognak elhelyezni
a két falusi kocsma és a falusi bolt el tt. Egyet a községháza el tt szerelnek
fel. A szükséges petróleumról a tulajdonosoknak kell gondoskodniuk. A
vermesi falutanács törvénykézre adta a község volt pénztárosát, Johann
Fleischert, mert 66.000 lejt sikkasztott. Az árokaljai tanács pénzhiányra
hivatkozva visszautasította a telefon beszerelésre tett javaslatot, mert kéznél
van a közeli Sajómagyarosnak. A szászszentgyörgyi falutanács 10 tagja
közül 8 német, 2 román volt. A falubíró német. Szokás szerint a falusi
tanácsülés id pontját és napirendjét 20 nappal el bb kidobolták, illetve
kifüggesztették.
Magurán megszervezték a militarizált éjjeli rséget. Nem lehetnek
éjjeli rök a kocsmárosok, keresked k, büntetett el élet ek, tisztvisel k,
nyomorékok és a katonai szolgálatra alkalmatlanok.
A sajómagyarosi falutanács arra kérte a prefektúrát, hogy mentesítse a
telefondíj fizetés kötelezettsége alól, kell a pénz az iskolaépítésre. A
magyarnemegyei teljességgel nincstelen Keszler Izsákot veszett kutya
harapta meg. A tanács 300 lejjel segítette, hogy úti és kezelési költségei
megtérüljenek.
Nagyilván egy beteges süketnéma lány a kútba vetette magát.
Ugyanitt lakodalmi mulatságon egy vendég szívrohamban meghalt. A
kusmai sport- és céllöv pályát árverésen 1.000 lejért bérbe adták.
A Szálva menti Runkon októberben t zvész pusztított.
Sófalván ismeretlen tettesek lopás céljából betörtek Bíró Ferenc
lakásába. A csend rség nagy er vel nyomoz.
1937-ben a sajómagyarosi tanács tagjainak kiszállási költségei 4.410
lejt tettek ki, mert Besztercére és Lekencére kellett menniük gy lésekre,
konferenciákra meg tájékoztatókra. Beseny n a falutanács taksálni akarta a
falu utcáin és hídjain áthaladó szekeres fuvarosokat. Javasolt díjszabás
szekérrel fuvarozóknak napi 10 lej, autósoknak 50 lej. Áthágás esetén
minimum 50 lej pénzbüntetést t ztek ki. Kérésüket és árjavaslataikat a
fels bb szervek elutasították.
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Gledényben a tanácsosok gy lését nem lehetett megtartani, mert 12l 10 tag hiányzott. A falu síkra szállt a háromnyomásos rendszer
fenntartásáért.
Nagysajón kölcsönt vettek fel a falusi orvosi rendel (dispensar)
felépítésére.
Borgón két fatolvajt füleltek le. A részletes kivizsgálás megállapította,
hogy Alsó-, Középborgó és Borgóprundból mintegy 100-an loptak fát a
magyarnemegyei határban a prundi papírgyár tulajdonát képez erd
l. A
falu erdejéb l a papírgyár emberei 111 nagy bükkfát loptak el. Ebb l 132 m³
fát raktak glédába, tetemes kárt okozva a magyarnemegyeieknek.
Ugyancsak Magyarnemegyén a falubíró Dumitru Blaga, tanácsosok:
Forrai István (D.), ifjú Albert István, Csillag P. Ferenc, Forrai D. Mihály,
Váradi Mihály és mások.
A ceg telki Czimbalmos L rincet, mivel igazolatlanul hiányzott 100
lejjel megbüntették. Azért hiányzott, mert egy lova megbetegedett, márpedig
a ló egészsége fontosabb a gy lésnél. Kérte a pénzbüntetés elengedését. A
ceg telki tanács 11 tagja között 6 magyar volt: Mikle Lörinc, Muzsi Irimie,
Soós Pál, Székely Pál, Székely Lörinc 1A és Czimbalmos Lörinc. Ez utóbbi
a büntetést megúszta.
Kusmát üdül helységgé nyilvánították és intézkedtek a falu sintére
háza fedelének megjavítása felöl.
Borgótika község Turjágó nev tanyáján templomépítésnek megfelel
telekcsere engedélyezését kérték.
Raglán az újonnan kinevezett falusi tanácstag letette az esküt.
„Esküszöm, hogy a királyhoz h leszek, s alávetem magam az alkotmánynak
és az ország törvényeinek. Esküszöm, hogy védelmezni fogom az ország és
a község érdekeit”. Ugyanekkor a helyi tanács jóváhagyta 20 darab
telefonfának való feny kivágását.
Az aszubesztercei falutanácsnak 3 román, 7 német és egy magyar
tagja volt. Bíróvá Bányai Gáspár igazgatót választották. A volt bírót, jegyz t
és a pénztárost törvénykézre adták 25.000 lej elsikkasztása miatt.
Elhatározták, hogy a kiöregedett, feladatának immár eleget tenni nem tudó
falubikát nyugdíjazzák és levágják. A falu lakóit kötelezik: vásárolják meg a
húst kilónként 25 lejért! (A piaci ár 3-4 lej volt)
A raglai Ilie u Iustin a falu legel jén létesített 3 árnyi sz jét be
akarta keríteni, ugyanitt gyümölcsöst is szeretett volna létesíteni.
Emlékeztették, hogy a falugy lés jóváhagyása nélkül a háromnyomásos
rendszer falu határából bármit be- vagy elkeríteni tilos. Ha bekerítette, 15
napon belül le kell bontania, ellenkez esetben ráhajtják a falu csordáit s
ráadásként törvénykézre is adják.
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Sajószentandráson a következ legeltetési díjakat állapították meg:
szarvasmarha, ló 50-50 lej, juh, kecske, sertés, borjú, csikó 25-25 lej;
kismalac, bárány, liba, kacsa, tyúk 12-12 lej darabjáért.
Ugyanitt a szegények listájára és ingyenes gyógykezelésre 26
személy, f leg özvegy iratkozott fel.
Az aszubesztercei falutanács 1937-re a következ évi fizetéseket
szavazta meg: a jegyz 15.000 lej, bíró, pénztáros, tanító és bábaasszony 55.000, a postás 3.000, tanácsi szolgák, kisbíró 2.000, az adóbehajtó és az
éjjeli r részére, pedig 1.000 lejt.
Sajószentandráson a községi költségvetés el irányzatai között ilyen
tételek szerepeltek: telefon felszerelésre és karbantartásra 4700,
községrendezési terv kidolgozására 1000, gázmaszkok beszerzése a községi
tisztvisel k részére 1440, választási kampánykiadások 10, nemzeti lobogóra
1000, népszámlálásra 10, polgári védelemre 1000, ideiglenes jelleg
repül tér elkészítésére 4878, az ifjúság katonai el képzésére 5000, t z és
árvízkárosultak megsegítésére 500, a nyomorban teng
knek 300, utcák
megvilágítására 1500, utak, hidak építésére és karbantartására 4340 lej.
A csepáni bíró gyakran megrészegedett és skandalumokat csapott,
Johann Prall kisbíró pedig köveket dobált Mihail Weber volt bíró után.
Johann Prallt megfenyegette: addig nyugta nem lesz, míg meg nem öli!
Az 1938. évben Bongárdon 63 aláírással ellátott kérvényben kérték,
hogy a falu akkori bíróját, Moga Petrut, aki az osztrák-magyar hadseregben
törzs rmester volt, váltsák le, mert sem anyagilag, sem pedig erkölcsileg
nem megbízható. Moga párthívei 78 aláírással igazolták bírójuk megfelel
voltát. Konklúzió: a falu mostani vezetése úgy rossz, ahogy van.
A besztercei Fritsch-t a falusiak tetten értek, amikor a simonfalviak
havasi erdejéb l fát lopott.
Naszódon a falu tulajdonát, képez hotelt 3 évre bérbe adták,
községháza el tti újságos bódét elárverezték 17.570 lejért.
Zselyk falu tanácsosai: Mikola János lelkész, Andrei Nechita tanító,
Guther Mihály, Gönczi János, Borsos József, Magyarosi János, Magyarosi
András, Boros András, Gásznár János, Bezsnyei Mihály, Hunyadi Ádám és
id. Hunyadi János, - mindnyájan a Nemzeti Liberális Párt tagjai.
Szászszentgyörgyön határozatot hoztak a kötelez közmunkanap
megválthatóságáról. Tenyeres esetében 50 lej, a szekeresé, pedig 75 lej
legyen.
Naszódon a községi tanács engedélyt kért új áramfejleszt -generátor
vásárlására. Nemcsak engedélyezték, hanem a belügyminisztérium ráadásul
teljes vámmentességet is biztosított.
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A bongárdi falutanács megtagadta a prefektus által javasolt
költségvetési kiegészítés megszavazását. Indoklás: a prefektus sem hagyta
jóvá az általuk el terjesztett költségvetést az 1937. évre!
Az 1938. évben Naszód megye 109 községében, falujában és tanyáján
tartott egészségügyi ankét során 12.405 házban végeztek felméréseket.
Megállapították, hogy a 12.405 házból 3.342 egyáltalán nem higiénikus és
nagyon rossz állapotban van. A 38.000 megvizsgált személyb l közel
20.000 szenvedett emészt szervi, vérkeringési, légzési, vese, bazedow,
szifilisz stb. betegségben.174)
1937 és 38-ban minden helyi tanács évi 5-5.000 lejjel járult hozzá az
ország védelmi képességének er sítéséhez.
Végül megjegyezzük, hogy az 1938 januárjában királyi dekrétummal
feloszlatták az összes községi és városi tanácsokat. Az új választások utánig
a bíró és helyettese (kisbíró) köteles volt végrehajtani a korábban tanácsra
háruló feladatokat.
A két világháború között gyakran tartózkodott Besztercén Carol, a
román királyi trón örököse, kés bb Románia királya.
egy félvilági n ,
Ioana Lambrino társaságában a királyi család és a kormány bosszúságára,
szerelme kedvéért megvetette, s t lenézte a koronás f ket, s a trónról is
lemondott. A mai Odobescu utcában lév Kaszinó épületében rendezte be
családinak nem éppen nevezhet fészkét és fény
rezidenciáját.
ügyeir l sokan és sokat suttogtak, s t pletykáltak is.
Az 1939. év el vetítette a II. világháború (1939-1945) várható
eseményeit. Amikor 1939. szeptember 1-én a német, kelet felöl, pedig a
szovjet csapatok galád módon megrohanták Lengyelországot, sok lengyel
polgári személy Romániában kért és kapott menedéket. A szerencsés
menekül k eladva ékszereiket, felesleges holmiikat felvásárolták a piacon és
a boltokban található élelmiszerkészleteket. A besztercei lakósok amiatt
panaszkodtak, hogy alig lehet élelmiszerhez jutni, s ami van, azért is
sokszoros árat kérnek. A hatóságok is elismerték, hogy a megyénkben
tartózkodó lengyel menekültek nagyméret inflációt idéztek el . A TBC
kórház területén szállásolták el ket. Szabad ki- és bejáratuk volt. Romániát
s megyénket is akkor érte az immár kelet felöl jöv újabb menekülthullám,
amikor a Prúton túli románok a szovjetek elöl menekülve, Románia földjén
kerestek új hazát. 1940. június 26-án, meg sem várva a román kormány
szovjet ultimátumra adandó válaszát, a szovjet csapatok lerohanták,
elfoglalták Beszerábiát és Észak-Bukovinát. Mit ád Isten?
A szerencsétlen földönfutóvá vált, f leg értelmiségi beszerábiai
románokat a román kommunisták évtizedeken át hazaárulóknak nevezték, s
úgy is kezelték ket! F b nük az volt, hogy megszöktek, a kommunizmus
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hazájából s elárulták a szocializmus ügyét! El kell ismernünk, hogy amikor
hozzánk menekültek, nem is sejthették, mily sötét jöv vár rájuk.
1940. január végén – február elején Antonescu Ion parancsára
Besztercére kisérték és agyonl tték a megyei legionárius (=vasgárdista)
németbarát, széls jobboldali félfasiszta szervezet vezet it. A mozgalom élén
a borgóprundi Todea pap és két testvére állott. A kivégzés az alsóvárosban, a
mai „Autóbázis” el tt, a f út folyó felöli oldalán történt. Három napig ott
maradtak közszemlére téve, temetetlenül. Fegyveres katonák rizték ket.
Az rök között volt az akkor fiatal szabólegény, Fogarasi Jen kiskatona is.
Azután a holttestek elt ntek, senki sem tudta hova, beszélni sem
mertek róla. Sírjukra 1971-ben véletlenül bukkantam a városi temet ben,
egy bozótos helyen, a katonai temet l 150 m-re keletre, 3 hatalmas fekete
feny árnyékában. Akkor még ismeretlen kezek gondozták is. Azóta e
sírokat felszámolták. A három öreg feketefeny közül egyet kivágtak. A
másik kett t 2004 szén kiszáradva, de még lábon találtam. Nemzeti h sök
is lehettek volna, ma jóformán senki sem emlékszik rájuk. Életüket nem a
haladás és a demokrácia szolgálatába állították. Ezért t ntek el a történelem
süllyeszt jében.
Liviu Rebreanu
(Fels ilosva, 1885 – Valea Mare, 1944) 175)
Falusi tanító fia, bátyja példáját követve tanulmányait Naszódon,
Besztercén és a soproni honvédtiszt-képz f iskolán folytatta. Sikerrel
végezte a budapesti „Ludovika” katonai akadémiát is.
Prózaíróként és dramaturgként kezdte irodalmi munkásságát.
Konfliktusba került a feletteseivel s 1910-t l Bukarestbe költözött. Mint
fordító orosz, magyar és német szerz k m veit ültette át román nyelvre.
Több folyóiratban közölt riportokat, novellákat és cikkeket. Egy
színm vészeti lapot is kiadott.
1911-ben a craiovai Nemzeti Színház irodalmi titkára lett. Itt jelentette
meg els kötetét Forrongások címen (1912). Négy évvel kés bb látott
nyomdafestéket a Csirkefogók (r. Golanii) és a Vallomás cím m ve.
Az 1920-ban kiadott Ion cím regénye, majd 1922-ben az Akasztottak
erdeje avatta a román realizmus vezéralakjává.
A román f városban megválasztották a Román Írószövetség elnökévé,
röviddel azután elvállalta a Román Nemzeti Színház igazgatói tisztét is.
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1932-ben a Felkelés cím nagyszabású regényével koronázta meg
életm vét. Más munkái: A kiskirály (1929), Ádám és Éva, Ciuleandra
(1927), Parázs (1934), Gorilla (1938) és Ketten (1940).
1939-ben a Román Akadémián székfoglaló beszédében a román
parasztot dicsérte („Laud ranului român”)
vei tanúsítják, hogy a falu világának elmélyült, realista, aprólékos
megfigyel je és leírója volt. t tekintjük a román irodalom realista irányzata
megteremt jének. Az emberi lét mélyben szunnyadó feszültségeit hozta
felszínre és mesterien ábrázolta azokat. A lelki konfliktusok utolérhetetlen
megjelenít je volt és maradt.
A Ion cím társadalmi regényében a szegény, földéhes erdélyi paraszt
fáradozásának, mintegy tragikus ambíciójának, azon törekvésének vagyunk
tanúi, hogy földhöz jusson.
A Felkelés (v. Lázadás) cím m ve a paraszti közösségb l áradó
objektív energiát szimbolizálja.
A kiskirály az 1784-es Horea világ eseményeit bemutató munkája,
lényegét tekintve tömegpszichológiai monográfia.
Az akasztottak erdeje azokat a pszichés, tudatalattiban lappangó
fájdalmas kényszerképzeteket elemzi, amelyek az erdélyi románok által átélt
I. világháborús rémtettekkel és borzalmakkal hozhatók összefüggésbe.
Ádám és Éva cím , 1925-ben megjelent munkája a tiszta fantázia
szüleménye.
1944 szén a széls séges jobboldali beállítottságú író keser en
tapasztalta, hogy politikai eszméi kátyúba juttatták. Kiutat nem látván, Arge
megye területén önkezével vetett véget életének. M veit 20 nyelvre
fordították le. A világirodalom klasszikusa lett.
A ma Liviu Rebreanu nevét visel Csepán faluban, ahol az író
gyerekkorát töltötte, irodalmi emlékmúzeumot rendeztek be s az is öregíti
hírnevét.

272

2.Arcalia
3.Bistri a
4.Budacu de
Jos
5.Cepari
6.Chirale
7.Craiinim t
8.Cu ma
9.Dip a
10.Domne ti
11.Dorolea
12.Dumitra
13.Dumitri a
14.Ghinda
15.Herina
16.Jelna
17.Lechin a
18.Livezile
19.Monariu
20.Moru
21.Orheiul
Bistri ei
22.Petri
23.Posmu
24.Prundu
Bârg ului
25.Rodna
26.Ruscior
27.Satu Nou
28.Sîngeorzul
Nou
29.Sâniacob
30.Sântioana
31.Sigmir
32.Sl tini a
33. ieu
34.Sieu
gheru
35.T rpiu
36.Teaca
37.Tonciu
38.Verme
39.Vii oara

Kallesdorf
Bistritz
Deutschbudak

Árokalja
Beszterce
Szászbudak

741
14.128
515

400
4.461
245

54%
32%
48%

Tschippendorf
Kyrieleis
Baierdorf
Kuschma
Dürbach
Billak
Kleinbistriz
Mettersdorf
Waltersorf
Windau
Mönchsdorf
Senndorf
Lechnitz
Jaad
Minarken
Moritzdorf
Burghalle

Csépán
Kerlés
Királynémeti
Kucsma
Dipse
Bilak
Aszúbeszterce
Nagydemeter
Kisdemeter
Vünda
Harina
Kiszsolna
Szászlekence
Jád
Malomárka
Aranyosmóric
Óvárhely

840
1.031
487
605
515
744
887
1.460
783
548
870
577
2.351
1.638
361
591
576

656
464
370
92
245
355
544
1.200
389
318
280
348
1.134
845
256
198
420

78%
45%
76%
15%
48%
48%
61%
82%
50%
58%
32%
60%
48%
55%
71%
34%
73%

Petersdorf
Passbusch
Borgo-Prund

Petres
Paszmos
Borgóprund

1.130
900
3.138

730
333
103

64%
37%
3%

Rodna
Reussdörfchen
Oberneudorf
Neudorf
Schlössburg
Jakobsdorf
Johannisdorf
Schönbirk
Pintak
Gross-Schogen
Ungersdorf

Óradna
Sajósebes
Fels szászújfalu
Szászújfalu

4.858
852
775
1.035

109
560
618
702

2%
66%
80%
68%

Szászszentjakab
Sajószentiván
Szépnyír
Pintak
Nagysajó
Sajómagyaros

606
913
611
699
1.572
967

346
487
347
454
567
182

57%
53%
57%
65%
36%
19%

Treppen
Tekendorf
Tatsch
Wermesch
Heidendorf

Szásztörpény
Teke
Tacs
Vermes
Beseny
Kolosnagyida
Aldorf
Kolosnagyida
Aldorf

1.060
2.608
462

708
830
119
473

67%
32%

40.Viile Tecii

Grosseidan

Wallendorf
Grosseidan

41.Unirea

Wallendorf

844

670
1.073
859
1.073
859

26%

552

56%
82%

184
594
184
594

17%
69%
17%
69%
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A kis magyar világ Beszterce-Naszód megyében
(1940-1944)
Az Adolf Hitler vezette, széls jobboldali er kt l támogatott
Németország háborús készül dését a hajdani Antant-beli ellenségek tétlenül
nézték. Romániát a korábban magukat h ségesnek nevez szövetségesei
rendre cserben hagyták. Csehszlovákia 1938-as lerohanása a németek által
megérttette Romániával: területét, függetlenségét csupán Németország
szavatolhatja. Egyre hangosabban követel ztek Bulgária és Magyarország
akkori vezet i, akik határkiigazítást sürgettek.
Németország nyomására 1940. augusztus 16-24 között TurnuSeverinben magas szint román-magyar tárgyalásokra került sor. A
határrevízió kérdésében nem született megállapodás. A magyar fél
elutasította a románok azon javaslatát, hogy határmódosítás helyett
lakosságcserére kerüljön sor.
Németország részér l Adolf Hitler és az olasz Benito Mussolini
nyomásának engedve, a román Koronatanács elfogadta és láthatatlanban
aláírta a határreverziós német – olasz, bécsinek nevezett döntést (1940.
augusztus 30). A magyar kormány terület-visszaszerz komoly szándékát
azzal is nyomósította, hogy a román-magyar határ mentén 23 hadosztálynyi
harcra kész katonaságot vonultatott fel. Romániának ekkor Erdélyben 8
hadosztályi serege volt.
A német hadvezetés továbbra is maga mellett akarta tartani két
szövetségesét: Romániát és Magyarországot, ezért olyan döntést hozott,
hogy mindkét államot félig-meddig kielégítse. Románia a háború végén
remélt javára történ
keleti határkiigazítást. Németh ség esetén
Magyarország remélhette, hogy további területeket fog visszakapni.
Magyarországnak visszajuttattak 43.492 km²-nyi területet, amelyen
román források szerint 2.667.000 többségében román lakos élt, ennek
csupán 37%-a volt magyar és székely.176) II. Károly király betiltotta a
diktátum ellenes tüntetéseket.
A bécsi döntés által Észak – Erdély túlnyomó része gazdát cserélt. Az
új határ a Nagyvárad- Kolozsvár útvonaltól 15-20 km-re délre húzódott.
Beszterce-Naszód megye jelenlegi területének legnagyobb részén
visszaállították a 22 évvel korábban, a trianoni döntés nyomán felszámolt
magyar közigazgatást. Továbbra is Románia területét képezte Mez viszolya,
Kis- és Nagycég, Mez szilvás és Mez újlak.
A Mez ségen az új határ Gyeke-Feketelak, Melegföldvár, Katona,
Budatelke – Nagycég – Mez kecsed – Mez viszolya – Köbölkút –
Oroszfája – Mez szilvás – Septér és Mez örményes vonalát követte.
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Mez örményesnél délre, Mez bánd irányába, Marosvásárhelyt l pedig
nyugatra kanyarodott Brassó felé.
1940 szeptemberében a magyar hadsereg bevonult Észak-Erdélybe.
Sehol sem került sor oly ellenállásra, mely említést érdemelne. Diadalútján
hatalmas tömegek köszöntötték. 1940. szeptember 9-én vonult be a magyar
hadsereg Besztercére Nemes József vezérezredes vezetésével, s jelképesen
átvette a város feletti hatalmat, pontosabban annak kormányzását.
Szeptember 17-én Horthy Miklós, Magyarország kormányzója az örömittas
fogadtatás után Marosvásárhelyr l jövet Szeretfalván is id zött. Itt már várta
Beszterce szász küldöttsége, amely német nyelven köszöntötte a Hadak Urát.
Horthy figyelmesen meghallgatta a meleg hangú köszöntést s a szászok nagy
megelégedésére németül válaszolt.177) Sok román értelmiségi – s f leg
csend r – a magyarokkal szembeni ellenséges, gy löletes viselkedése miatt,
félve a helyi a lakosság bosszújától és a magyar megtorlástól, Dél-Erdélybe,
Romániába menekült.
A háború idején, Besztercén szovjet hadifogoly-elosztó tábort
létesítettek. A foglyokat a sportpálya területén rizték. Az elhunytakat a
Palahegy tetején hantolták el. A háború után az exhumált holttesteket a
katonai temet ben helyezték el.
Másrészt megindult a magyar értelmiség bevándorlása. Mivel a bécsi
döntés által kijelölt határok a vasúti közlekedést a Székelyföld és az
anyaország között lehetetlenné tették, létfontosságúvá vált a Déda és
Szeretfalva közötti 48 km-es távon új vonal megépítése. Az eredeti tervek
szerint a f vonal áthaladt volna Besztercén s csak Jád határában kanyarodott
volna délkelet felé, hogy aztán hegyen – völgyön át, szerpentinek és
alagutak beiktatásával jusson Dédára. A szászok ezt a tervet elvetették. Attól
féltek, hogy ez hátrányosan megváltoztatja Besztercevidék etnikai
összetételét. Ezért más megoldást találtak. A most is használt f vonal
építéséhez 1940 vége fele fogtak hozzá. Volt id , amikor egyszerre 30.000
ember építette hangyaszorgalommal e vasútvonalat.
Tekintsük át a népesség változást. Míg 1910-ben Besztercén 2824
magyar élt, 1930-ban a korábbi nagyfokú magyar kivándorlás miatt 1479
lélekre apadt.178) E városban 1941-ben már 6796 magyart tartottak nyílván,
ennek kb. a fele római katolikus hit volt.
A valóságos népességi viszonyok felmérése végett a
Magyarországhoz visszacsatolt területen 1941-ben népszámlálást szerveztek.
179)
Az összesítéskor megtudtuk, hogy megyénk 186 helységében a mai
határok között akkor 233.654 ember élt. Ebb l 166.251 f volt román,
32.995 magyar, 21.639 német, 6.909 cigány, 5.400 jiddis, 250 szlovák, 92
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ukrán, 10 horvát, 4 szerb és 104 más anyanyelv . A megye összlakosságából
49.667 ember ismerte, beszélte a magyar nyelvet.
Nemzetiség szerint: 163.754 románt, 36.070 magyart, 21.515 németet,
7.804 cigányt, 4.045 zsidót, 248 szlovákot, 97 ukránt, 6 horvátot és 5 szerbet
vettek nyilvántartásba. 110-en más nemzetiség ek voltak, vagy nem
nyilatkoztak.
A legtöbb román Kisrebrán (4476 f ), Nagyilván (4437), Telcsen
(4283), Besztercén (4125), Oláhszentgyörgyön (4023), Majoron (3979),
Földrán (3603), Borgóbesztercén (3323), Óradnán (2854) és Borgótihán
(2926) élt.
A legtöbb magyar lakosa: Besztercének (7374), Bethlennek (1836),
Magyardécsének (1782), Rettegnek (1617), Magyarnemegyének (1471),
Óradnának (2854), Tekének (1110), Vicének (1050), Fel rnek (909) és
Árpástónak (698) volt.
A legtöbb német-szászt Besztercén (4162), Nagydemeteren (1227),
Szászlekencén (1076), Jádon (894), Szászszentgyörgyön (775), Tekén (745),
Aldorfon (617), Szászújfalun (584), Beseny n (583) és Nagysajón (523)
írtak össze.
A legtöbb zsidó Besztercén (539 lélek), Telcsen (232), Bethlenben
(166), Ispánmez n (152), Borgóprundon (145), Nagyilván (110),
Szászlekencén (102), Romolyon (100), Harinán (98) és Kisrebrán (85) élt.
Elenyész
szlovák kisebbség létezett Telcsen (156 f ),
Románbudakon (65), Besztercén (14), Kisrebrán (4) és Encsen (3).
Kövessük nyomon a lakosság vallás szerinti csoportosulását!
A legtöbb görögkeleti (ortodox) Borgóbesztercén (2566),
Borgóprundon (2508), Alsóborgón (1533), Csicsógyörgyfalván (1441),
Középborgón (1312), Septéren (1181), Fels borgón (1056), Körtvélyesen
(968), Dögmez n (943) és Szamoskócson (919) lakott.
A legtöbb görög katolikust Kisrebrán (4500), Nagyilván (4365),
Telcsen (4289), Oláhszentgyörgyön (4029), Majoron (3889), Besztercén
(3653), Földrán (3588), Óradnán (3106) és Borgótihán (2815) számlálták
össze.
A római katolikusok Besztercén (2851), Óradnán (935), Vicében
(709), Tekén (409), Bethlenben (271), Telcsen (226), Kisilván (213),
Nagyilván (195), Borgóprundon (181), Naszódon (154) és Mez erkeden
(150) alkottak számottev vallási közösséget.
A reformátusok Besztercén (2432), Magyardécsén (1739), Bethlenben
(1061, Magyarnemegyén (988), Fel rön (897), Rettegen (767), Tekén (695),
Árpástón (674), Almásmálomban és Bacában (510-510 lélek) rendelkeztek
népesebb gyülekezettel.
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Megyénkben unitárius közösségeket Besztercén (66 lélek),
Sajóudvarhelyen (23), Bethlenben (20), Mez örményesen (19), Oroszfáján
(8), Nagysajón (7), Szászlekencén és Rettegen (6-6), Borgóprundon,
Nagynyúlason és Nagyilván (5-5 f ) találtunk.
Végül lássuk a baptista közösségeket is: Négerfalva (261 f ),
Nagydebrek (141), Nagysajó (120), Major (91), Gáncs (84), Nagynyúlas
(70), Beszterce (63), Új s és Mez örményes (36-36), valamint Lompért 26
lélekkel.
Felsorolásunkat a legkisebb lélekszámú településekkel zárjuk.
Jávorvölgy (193 lakós), Nec (260), Sajósolymos (280), Dell apáti (311),
Diófás (318), Kétely (340), Magura (361), Barátfalva (365), Ragla (395) és
Alsóoroszfalu (415).
Az 1941-es közigazgatási beosztás szerint megkülönböztetend :
1. Besztercei alsójárás 38 helységgel
2. Besztercei fels járás 27 helységgel
3. Naszódi járás 22 helységgel
4. Óradnai járás 13 helységgel.
Ezek közül Radnalajosfalva és Co na (Dorna Candrenilor) ma
Suceava megye részét képezi.
A szomszédos Szolnok-Doboka vármegye járásai: a bethleni 44
helységével teljes egészében BN megyéhez tartozik. A dési járás 56
falujából csupán 11 van Beszterce joghatósága alatt; a kékesi járás 35
helységéb l, pedig 17.
Maros-Torda vármegye 8 járása közül a tekei, 22 helységéb l
mindössze 9 került Beszterce-Naszód megyéhez.
Elmélyült statisztikai fejtegetéseinknél nagyon kérem a tisztelt
olvasót: jól vésse emlékezetébe a zsidókra és a németekre vonatkozó
adatokat! A következ félévszázadban a kés bb bekövetkez tragikus
történelmi események miatt megyénkb l szinte teljesen el fog t nni két
szorgalmas, jobb sorsra érdemes etnikum.
A négy évig tartó magyar közigazgatás alapembere Bethlen Béla
bethleni gróf volt, akit Beszterce-Naszód és Szolnok-Doboka vármegye
közös kormánybiztosává neveztek ki. Bethlenb l a menetrend szerinti
autóbusszal utazott reggelente Désre, másnap Besztercére, hivatali teend i
elvégzésére. Nagyon pontos, rend – és fegyelemtartó f úr és f ispán volt.
Fogadóóráin a panaszosok román, magyar vagy német nyelven adhatták el
vélt vagy valós sérelmeiket, és kérhettek t le segítséget,
pedig
anyanyelvükön válaszolt.
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Amikor 1942. december 5-én felavatták a Szeretfalva-Déda
vasútvonalat, köszöntötte az ünnepséget jelenlétével megtisztel Horthy
Miklós kormányzót.
1941. június 27-én Magyarország német szövetségesként belépett a II.
Világháborúba. Hiába kérte Molotov külügyminiszter Horthyt: maradjon
Magyarország veszteg; ha meg rzi semlegességét, a háború után a
Szovjetunió egész Erdélyt visszajuttatja Magyarországnak. Horthy azonban
nem hitt „a szovjet kommunista propagandának”. Ez a soha meg nem
bocsátható döntés 800.000 ember életébe került. Ennyi volt Magyarország
embervesztesége a II. világháború éveiben! A magyar kormány nagy
er feszítéseket tett, hogy a háború ellenére is fellendítse a mez gazdaságot.
Megszervezték a gazdaköröket. Olcsón rendelhettek és vásárolhattak
csépl gépeket, traktorokat, tri röket (konkolyozó gépeket, a centrifugális
er elvén alapuló vet magtisztító és osztályozó gépeket), jó min ség
szerszámokat. Szavatolták a kit
és nagy termelékenység fajállatok:
ziementhali szarvasmarhák, merinó birkák, mangalica kanok, leghorn
tyúkok stb. beszerzését. A gazdákat érdekeltté tették ismereteik
gyarapításában. A legnagyobb termésátlagok alapján osztották ki az Aranyvagy Ezüstkalászos gazda okleveleket és az ezzel járó jelvényeket.
Magyarország hadba lépésével mind jobban érz dött a
hadigazdálkodásra való áttérés. Ez kisebb-nagyobb élelem ellátási
nehézségekben, a fizetésosztás néhány napos késésében és gazdasági jelleg
követelésekben, sztrájkokban nyilvánult meg. Így 1942 áprilisában a DésBethlen vasútvonalon foglalkoztatott vasutasok léptek sztrájkba.
1942 júniusában a kolibicai fakitermel munkások tagadták meg a
munkát. 1942. június 25 és július 6-a között a besztercei kályhacsempe gyár
munkaközössége 13 napos sztrájkban elérte követelései teljesítését.
A háborús körülmények 1942 júniusában indokolták a
munkaszolgálatos, katonai fegyelem és irányítás alatt álló alakulatok
megszervezését, valamint a polgári lakosság élelmiszerellátásának
racionalizálását.
Munkaszolgálatra politikailag megbízhatatlan, büntetett el élet
embereket hívtak be. Kés bb románok és zsidók is munkaszolgálatosak
lettek.
A lakosság élelmezését háborús körülmények között kellett
megoldani.
sszel, a gabona-betakarítás után felbecsülték minden
mez gazdász termését. A rendelkezésre álló készletb l levonták az szi és
tavaszi vetéshez szükséges gabonamennyiséget és azt, ami az új termésig a
család fenntartásához szükséges: azaz búzalisztet, napraforgó olajt,
sertészsírt és cukrot. Ha a készlet nagyobb volt az optimális
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szükségletszintnél azt elrekvirálták, azaz a hatóság térítés ellenében igénybe
vette. Ha nem jutott az új termésig, akkor az állam saját készletéb l adott
ingyen a kevés termés betakarítónak. Szerény összegért vet magvakat is
lehetett az állam raktárából vásárolni.
Amikor több, románok lakta faluból panasz érkezett a hiányos
élelemellátásról, Bethlen Béla, a kormánybiztos el bb Magyardécsébe szállt
ki, gyanítva, hogy ott az el írtnál többet osztottak megkárosítva ezzel a
román lakosságot. Csak miután személyesen meggy dött, hogy nem
történt visszaélés, intézkedett, hogy mindenütt növeljék a kiosztásra kerül
élelmiszeradagot.
1944-ben salgótarjáni alpinista ifjak 15 f nyi csoportja a Radnai
havasokban hó lavina áldozata lett. 1943-ban egy katonákkal tele olasz
repül gép nekiütközött az Ün
meredek sziklafalának. Egyetlen ember
sem élte túl a szerencsétlenséget.
1944 szén egy katonai repül gép zuhant le Szamoskócs határában a
Potaca (Patak) völgyében. A falusiak eltemették az áldozatokat. Sírhelyük
ma is látható. A gyerekek összeszedték a szétszóródott tárgyakat és nagy
tüzet raktak. A l szerek felrobbantak, több gyereket megöltek, mások örök
életükre nyomorékok maradtak.
1944. október 11-én Somkerékt l keletre, a balázsfalvi útelágazásnál
lév hidat magyar utóvéd honvédek védték. A szovjet hader el nyomulását
kellett késleltetniük. Az rszemek hanyagsága miatt rajtuk ütöttek a szovjet
felderít k s géppisztolyaikkal mind a 22 katonát „lekaszálták”. Holttestük a
út alatti tömegsírban nyugszik.
1943 tavaszán a magyar kormány sok t zvészt és földcsuszamlást
szenvedett székely családot telepített be Besztercére.180) Többségük Atyháról
érkezett, de volt közöttük lövétei, oroszhegyi, küküll keményfalvi, ülkei és
székelyszenttamási is. Mindnyájuknak a város délnyugati részén, a
Székelytelepen adtak házhelyet, földet és el nyös államkölcsönt, hogy az új
környezetbe minél könnyebben beilleszkedhessenek.
Atyháról 16 sokgyermekes család költözött Besztercére – összesen 89
gyermekkel. A legnagyobb gyerekáldással Hadnagy Imre és Polixénia
büszkélkedhetett: 13 gyerek rajongta és zajongta körül.
Ma k képezik a helybeli római katolikus közösség gerincét. Íme, a
Székelytelep alapítóinak („ slakóinak”) névsora:
Bene Ferenc és neje 7 gyerekkel, Benke Miklós és Berta 4 gyerekkel,
Deák Dénes és Márta 4 gyermekkel, Deák Gergely és Erzsébet (5 gyerek),
Gáll Imre és Vilma (4 gyerek), Hadnagy Imre és neje (13 gyerek), Kiss
Albert és Mária (5 gyerek), Kiss Gergely és Vilma (8 gyerek), Kiss Lajos és
Erzsébet (3 gyerek), Kovács Elek és Mária (4 gyerek), Máthé János és
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Erzsébet (6 gyerek), Máthé Márton és Anna (9 gyerek), Máthé Mátyás és
Vilma (5 gyerek), Pálfalvi Elek és Regina (4 gyerek), Piroska Gergely és
Mária (6 gyerek), Simó Gergely és 4 gyerek, Szász Pál és Rozália (5
gyerek), továbbá Vinczefi Jakab és Gizella (3 gyerek).
A világháborúban tanúsított h stetteikért, a Vitézi Szék 11 székely
családjának szintén Beszterce lett az új otthona. Ezek: Béla József és neje 1
gyerekkel, Csender Károly és neje (6), Kovács Albert és felesége (5),
Kulcsár Ferencz és neje (2), Major Áron 5 gyerekes családjával, Márton
Dénes és Róza (9), Mátyás Sándor és Anna (7), Mózes Áron és Lídia (4),
Simó Elek és neje (3), Székely Károly és neje (2), valamint Tókos Albert és
Júlia 11 f s gyerekáldással.
A székelytelepiek anyagi támogatása végett a már rég m köd
sörgyár közelében, az Akasztó patak bal partján, a magyar állam
részvénytársasági alapon szeszf zdét épített.
A sörgyárat a németek 1944 októberében felrobbantották. Nem épült
újjá. Hatalmas erjeszt tartályait kés bb 12 ökrös fogatokkal vonszolták az
ócskavas gy jt
telepre. Az akció lebonyolítói dicséretben és
pénzjutalomban részesültek.

A közm vel dés
A bécsi döntés után a közm vel dés terén is látványos változások
következtek be, s ezek érzékenyen kihatottak a tanügy helyzetére.
1940. augusztus 30-án a következ közoktatási intézmények léteztek
Besztercén.
a) Két gimnázium m ködött, mégpedig az „Alexandru Odobescu”
román anyanyelv fiú középiskola –a jelenlegi 2. számú általános iskola régi
épületében, és a nyolc – mai mérce szerint 12 osztályos – német nyelv
felekezeti (lutheránus) líceum.
b) Egy állami négy – ma nyolcosztályos-román tannyelv leány
polgári iskola („Gimnaziu de fete”) – a jelenlegi A. Mure anu líceum
épületének jobb szárnyán.
c) Egy német nyelv mez gazdasági felekezeti szakiskola (Ackerbau
Schule) – az Akasztódombon, a mai Mez gazdasági líceum épületében.
d) Két román tannyelv hétosztályos állami iskola – egyik a mai A.
Mure anu líceum épületének balszárnyán.
e) Egy német tannyelv felekezeti elemi iskola
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f) Két magyar tannyelv felekezeti iskola: két taner s, 7 osztályos
református és a római katolikus 7 osztályos, ugyancsak két tanítóval m köd
intézmény.
g) Egy izraelita (zsidó) hétosztályos elemi iskola
h) Román tannyelv állami tanonciskola (a kés bbi „Comraiprod”
épületében) a Kispiacon. A tanonciskola osztályait mesterségek szerint
szervezték meg. Egyes mesterségek két, mások hároméves kiképzést
igényeltek. Ezekben tanárok és nagy tudású mesterek tanítottak.
A megyeszékhelyen állandó jelleggel három román nyelv óvoda is
ködött – a régi kályhagyárral szemben, a Hrube-ben ( t. cel Mare u.)
továbbá a Budaki hídon túl.
A lutheránus egyház két német nyelv óvodát is m ködtetett: egyet a
Sétatér szélén, a másikat az Alsókülvárosban (Ez utóbbiban évtizedeken át
orvosi rendel üzemelt).
Volt magyar nyelv óvoda is, ez azonban csak a nyári vakációk idején
foglalkoztatta a kisgyerekeket a Bombardir épületében.
A zsidó nyelv felekezeti óvoda, a zsinagóga szomszédságában, 1944ben sz nt meg. Mivel az egyes osztályokban rendszerint több
vallásfelekezethez tartozó tanuló tanult, sajátos problémát jelentett a
vallásórák megszervezése.
A vallás vagy a hittan tanítására az állam nagy gondot fordított, ezért
minden tanuló a saját anyanyelvén, az illet felekezeti iskolában, kötelez
tantárgyként tanulta azt – saját hitfelekezetéhez tarozó lelkészekkel.
Akik az „Odobescu” gimnáziumba jártak, ha görög katolikusok
voltak, az osztályban maradtak. Görög katolikus, azaz unitus paptanár
foglalkozott velük. A reformátusok a református iskolába, a római
katolikusok az illet elemi iskolába, a zsidók, pedig saját elemi iskolájukban
sajátították el a bibliai ismereteket és a hitélet alapfogalmait. Szabályos
feleltetés után a lelkészek a jegyeket saját kez leg írták be a naplóba.
A román közigazgatás megsz nte és a magyar adminisztráció
bevezetése után, az 1940-41-es tanévben menet közben kezd dött el az új
elvárások szerinti átszervezés. Az újjászervezés különösen a középiskolák
ködésében okozott nehézséget, f leg az „Odobescu”, és a polgári
leányiskola esetében, mivel nem volt magyarul tudó taner . Az is gondot
okozott, hogy Besztercén – és vidékén nagyon kevés volt a magyar
anyanyelv tanuló. Így például az „Odobescu” gimnázium III. osztályában,
1940-ben csupán négy magyar, meg egy magyarul tudó zsidófiú volt, a többi
25 pedig olyan román anyanyelv , aki egyáltalán nem tudott magyarul.
Ilyen, vagy még ennél is rosszabb volt a helyzet a többi osztályban.
A gimnázium tanárainak nagy része Dél-Erdélybe emigrált.
281

Az 1940-41-es tanévet a IV. osztályban szeptember 1-én 19 tanulóval
kezdték. Ezek közül csak 5-ön tudtak magyarul, azok is hiányos helyesírási,
irodalmi és szakismerettel.
A másik, nem kevésbé súlyos nehézséget az okozta, hogy a román és
az anyaországi program lényegesen eltért egymástól. Pl. a magyar tanterv
szerint a latin nyelv tanulását az I. osztályban, a németet a II-ban, a franciát
pedig az ötödik osztálytól kezdve tanították. A román tanterv szerint az I.
osztályban a franciát, az ötödikben már a latint is el kellett sajátítani.
Eme felemás helyzetben a Magyar Királyi Közoktatásügyi
Minisztérium úgy próbált segíteni, hogy a román tanulók érdekében toleráns
intézkedéseket foganatosított – egy éves türelmi id t adott.
Ugyanakkor a magyar tanulók számára lehet vé tette, hogy a VII.
elemit végzettek különbözeti vizsga, letételével, feltételesen a IV.
gimnáziumba iratkozhassanak 1940. szeptember 30-ig. A különbözeti vizsga
végs határideje 1940. december 30-án járt le. A vizsgatantárgyak: magyar
nyelv és irodalom, algebra, mértan, latin és történelem. Akiknek nem
sikerült a különbözeti vizsgájuk kiestek. Az 1940-41-es tanév átmeneti
id szakában románul és magyarul tudó tanárok tanítottak. A magyar nyelvet
és irodalmat Zsigmond János református lelkész tanította, ireagu Octavian
író volt a román tanár. A latin el adója Lestyán József római katolikus
plébános, német szakos Reidel Frigyes, francia nyelvszakos Login Dudu a,
számtan szakos és egyben igazgató Silasi I. – korábban elrománosodott
magyar – volt. Bálint tanár úr matematikát, is Szilágyi István fizika-kémiát,
Szitovschi Eugén ének-zenét, Toma Ion (nem tudott magyarul) rajzot,
Kovács István testnevelést, Perényi Aladár történelmet, Orosz Ilona (a
kés bbi Pop Ileana) földrajzot, Linul Teofil pedig románt és németet tanított.
A tananyag leadása és a leckék számonkérése magyar és román
nyelven történt – a volt Odobescu líceumban, immár a magyar hatóságok
irányításával.
Az általunk nyomon követett IV. osztály létszáma a sikeresen
vizsgázó feltételesekkel 32-re b vült és 24-en fejezték be eredményesen a
IV. osztályt. A végz sök közül 11-en iratkoztak be az V. osztályba (ma IX.nek felelne meg!). A román kollegák elmentek Naszódra. Az ottani görög
katolikus középiskolában román nyelven tanultak tovább. A besztercei
középiskolások az 1941-42-es tanévet, teljesen megváltozott körülmények
között és teljesen új tanári karral kezdték a mai A. Mure anu f gimnázium
épületében.
A tanévkezdés után az anyaországból, mintegy er sítésként 11 fiú és
10 lány helyeztette át magát a szépnev Magyar Királyi Állami Hunyadi
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János gimnáziumba. Ezáltal egy éven át az V. vegyes (fiú és lány) osztály
lett. A VI. osztályban a lányok magántanulók lettek.
Az addig a „Hunyadi” épületében lev polgári leányiskolát
áthelyezték az „Odobescu” (ma 2. számú iskola) épületébe.
A két intézményt addig elválasztó kerítést és falakat lebontották és az
egész épületet tatarozták. A jobbszárnyon rendezték be a tantermeket a
balszárnyon kapott helyet az internátus, igazgatói, felügyel i lakás és az
orvosi rendel .181) A bentlakásnak 70-75 lakója volt.
Az új tantestület tagjainak mintegy 80 %-a anyaországi volt. Íme, a
hajdan volt tantestület említésre méltó képvisel i.
Macskássy Attila – igazgató, politikai elítéltként 15 évet raboskodott
romániai bányákban. 1939-ben, román-magyar politikai fogolycsere-akció
keretében szabadult. Ráncos arcú, teljesen kopasz, alig 50 éves korában már
öregember. Számtanszakos kiváló tanár, lélekben fiatal, jóindulatú. Több
mértan-algebra könyv szerz je.
Fehér Imre természetrajz – geológia szakos. Gyöngyösi földbirtokos
család utolsó sarja. Gyöngyösi földbirtoka jövedelmének legnagyobb részét
annak dolgozói között osztotta szét. Agglegény lévén, nagyon szerényen élt.
Igazi természetbarát, ismert minden növényt, gombát, k zetet. Múzeumnak
is beill szertárat hozott létre. Lepke-, bogár- és k zetgy jteményének
csodájára jártak. A háború után a kommunista rendszer mint földbirtokost,
kitette a tanügyb l. Amíg bírta, kubikusként kereste kenyerét, majd az 1980as évek elején egy debreceni szálloda portásaként dolgozott.
Boldis László testnevel tanár többféle sport
je- és szerelmese.
Aktív sportoló korában sikeres pályát futott be. A bukaresti Testnevelési
Akadémián végzett. Egyetemista korában a bukaresti Venus labdarugó
csapatának aktív játékosa volt. M korcsolyázásban többszörös román
bajnoki címet szerzett. Kiváló asztaliteniszez hírében állt. Az iskolai
sporttevékenységen kívül nagy szakértelemmel szervezte az 1941-44-es
évek Besztercéjének sportéletét. Aktív szervez je és edz je volt a Besztercei
Magyar Sportegyesület labdarugó csapatának. Új sportszakosztályokat
hozott létre: n i és férfi tornát, n i és férfi asztaliteniszt, n i és férfi tekét,
atlétikát és m korcsolyázást.
Sok verseny és sikeres sportm sor szervez je volt. Az els
villanyfényes labdarugó mérk zésen a beszterceiek a KAC-ot (Kolozsvári
Atlétikai Club) látták vendégül. Barátságos mérk zést játszott itt a magyar
NB-I-es Debreceni Vasutas Sportklub csapata és sok más ismert élvonalbeli
anyaországi csapat.
Az els jéghoki mérk zést két kolozsvári és két csíkszeredai csapat
bemutatkozása tette emlékezetessé.
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Az általa szervezett m korcsolya gálaesten híres, akkor Európa-szerte
ismert személyiségek léptek fel, mint például a Király testvérpár.
Az asztaliteniszez k örömére a besztercei sportkedvel k Azsbót
József többszörös magyar ping-pong és mezei Európa bajnok teniszez
bemutató játékát is megcsodálhatták.
Fellépett itt a bombaer s lövéseir l messze földön híres Sárosi
Gyurka is. Amikor a debreceni csapattal játszottak, kapura küldött egyik
„ágyúlövése” az új kapufát találta el és ketté is törte. A kapufacsere idejére a
mérk zés félbe szakadt...
Ezek a színvonalas mérk zések, sportbemutatók óriási mágnesként
vonzották a néz ket. E rendezvényeken a néz terek zsúfolásig megteltek.
Fellendült a besztercei sportélet. Sikerült elérni és túl is szárnyalni a
helyi német ifjúság sportszínvonalát. Domináns szerepüket a németek
csupán a nagypályás kézilabdában tartották meg. A „Be-te-fau” (Bistritzer
Turn Verein) bécsi és berlini élvonalbeli klubcsapatokkal rendezett
barátságos mérk zéseket.
Sajói Mán Géza –fizikatanár, egyedüli, aki a világháború után is itt
maradt. Pár évig a helyi román tannyelv középiskolában ( coala Medie
Mixt Bistri a) tanított, de már csak Man Stefan néven. Innen a naszódi
gimnáziumba helyezték át – igazgatónak. Pár évvel kés bb a kolozsvári
Babe -Bolyai Egyetem Fizika karán el adói tanári állást kapott. Itt
tevékenykedett
nyugdíjazásáig.
Mindenütt
kit
en
felszerelt
laboratóriumokat hagyott maga után.
A volt tanítványok életútja sem volt egyenes, zökken mentes.
Kövessük nyomon pályafutásukat.
Agyagási László: építészmérnök. Budapesten miniszteri építésztanácsos lett a Kereskedelmi Minisztériumban.
Blatni Ern : zeneakadémiát végzett, a bécsi Opera tenorénekese lett.
Bréda Ferenc: Magyarnemegye szülötte, lelkész, Déván református
esperes lett.
Cebe László: erd mérnök, a soproni Erdészeti Egyetemen volt el adó
tanár.
Csutak István: nagy irodalmár, több kötet szerz je.
Dr. Grapini Licinius – Besztercén mindenki által ismert és tisztelt
bakteriológus f orvos és a közegészség éber re.
Dr. Herczeg István a temesvári Orvosi Egyetem el adótanára. Izraeli
állampolgár lett
Zselyki Hunyadi Ödön: magyar nyelv és irodalom szakos tanár, a
marosvásárhelyi színház hírneves rendez je.
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Nagy Lajos: altábornagy, a repül akadémia eminens abszolvense, a
vezérkari akadémia el adó tanára, a magyar hadsereg vezérkari f nöke.
Nagy Lajos bátyja, Károly, kit
min sítés labdarugó, majd
orvostanhallgató volt. Testnevel tanárként Besztercén több ezer tanuló
egészséges testi-szellemi fejl dését irányította. A Román Labdarugó
Szövetség Beszterce-Naszód megyei Fegyelmi Bizottságának elnöke.
Munkácsi László: építészmérnökként marokkói rendelésre számos
ipari vállalatot tervezett és kivitelezett.
Pásztor Károly: sófalvi, a gödöll i egyetem tanára lett.
Petrinjel (Dandi) Ioan: agrármérnök, a helyi mez gazdasági
líceumnak sok éven át volt igazgatója.
A besztercei Vaszi Andort, az élet Sopronba sodorta, ott lett az
Erdészeti Akadémia tudós professzora.
Dr. Szilágyi Bunci: vegyészmérnökként a kolozsvári gyógyszeripar
hírnevének öregbítésén fáradozott.
A Hunyadi János gimnázium életét a sors, a történelmi események
rövidre szabták. Az utolsó tanítási nap 1944. március 21-én volt. Akinek
minden tantárgyból átmen osztályzata volt, fels bb osztályba lépett. A
többiek kénytelenek voltak évet ismételni. Az utolsó évesek négyhetes
el készít után érettségiztek, utána pedig bevonultak katonának. Ugyancsak
katonai behívót kaptak az alsóbb osztályosok közül azok is, akik betöltötték
a 18. évet. Az itthon maradt tanulók számára munkatábort szerveztek – a
budaki röptér építésén szorgoskodtak.
Az 1944-45-ös tanévre – a háború miatt a Hunyadiban nem kerítettek
sort. Ez lett a Magyar Királyi Állami Hunyadi János gimnázium vége.
A Hunyadi gimnáziumban a diákélet mozgalmas és sokoldalú volt. A
gimnázium diákegyesülete számos szakkört hozott létre. M ködött itt
irodalmi, tudományos, történelmi, és turisztikai önképz kör. Minden kör
egy-egy szaktanár irányítása alá tartozott. A beiratkozások a tanév els két
hetében történtek, egy tanuló legfeljebb két körbe iratkozhatott be. A
harmadik héten került sor a kör vezet ségének: elnök, jegyz , gazdasági
felel s és két tag megválasztására. A megválasztottak egy héten belül
munkatervet készítettek, ezt a kör tagjai kellett jóváhagyják.
Az iskolai sportegyesület vezet sége hagyta jóvá a sportversenyek
id pontját, a felkészülés feltételeit, a felszerelés beszerzését, az anyagiak
biztosítását. Minden szakosztályon belül külön-külön foglalkoztak a kezd ,
és a haladó sportolók felkészítésével.
Évente
egyszer,
Mikuláskor,
táncmulatságot
rendeztek.
Mindenhetesek voltak a kirándulások, a gyalogtúrák és a tájékozódási
versenyek.
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Az iskolai cserkészcsapat kiváló eredményeket mutathatott fel a
jellemformálás, az akarat és a kitartás fejlesztésében. Céljai között szerepelt
a bajtársi segítségnyújtásra, a lemondásra és az önmegtartoztatásra nevelés.
Alapos
egészségügyi
ismereteket,
els segélynyújtást
tanultak.
Mér eszközök nélkül távolságot kellett meghatározniuk. Gyógynövényekkel
és azok felhasználásával ismerkedtek. Megtanították ket különböz
szerszámok készítésére és alkalmazására. A cserkészcsapat részt vállalt az
öregek, tehetetlenek vagy más rászorultak segítésében. T zifát vágtak,
hasítottak, hordtak, segítettek a bevásárlásban, a konyhakertben, gyümölcsöt
szedtek stb.182)
A cserkészet önkéntes tevékenység volt, a leventeoktatás, pedig
kötelez . A leventeoktatásba a 14-19 éves fiatalokat vonták be, heti két
órában, katonai kiképzésben vettek részt.
Egy másik ifjúsági szervezet, az Ifjú vezet alakulat, tagjait
felmentették a leventeoktatás alól, mert magasabb fokú katonai kiképzésben
részesültek.
A háborús események miatt vége szakadt a szépen induló és
kibontakozó m vel dési életnek.
A rövid élet magyar közigazgatás éveiben Beszterce magyar és szász
lakossága országos közadakozási akciót, gy jtést szervezett, hogy Bem
Józsefnek, az 1848-49-es szabadságharc h s hadvezérének köztéri szobrot
állítsanak, ezzel is bizonyítva, hogy a h s apák h s unokái kegyelettel
emlékeznek rá s megkövetik t az 1849-es árulásért.
Borgóprund keleti felén 1942-44 között egy korszer határvadászlaktanya építését fejezték be. Nem maradt id a használatba vételre, mert
1944 októberében az orosz el nyomulók el l visszavonultak nyugat felé.
Besztercevidék akkor még meg rizte szász jellegét. Az észak-erdélyi
katonaköteles szász ifjaknak kormányközi megállapodásban engedélyezték,
hogy katonai szolgálatuknak a magyar vagy a német hadseregben tegyenek
eleget. A szászok a Wehrmacht vagy SS elitalakulataiba, és az Abwehr
soraiba léphettek. Mivel nagyon vonzotta ket a német hadsereg kit
szaki felszerelése, ellátottsága, a nagyobb zsold és a b séges ellátás,
sokan választották a német egyenruhát. A háború viszontagságos éveiben a
szovjet fogságba került német katonákat SS-eknek nézték s jórészüket
megölték.
Ismeretes, hogy Németországban 1933 januárjában népszavazással
Adolf Hitler jutott hatalomra. Széls jobboldali, azaz fasiszta eszméi Európa
szerte, így nálunk is teret hódítottak. A fasiszták által létrehozott nyílt
terrorista diktatúrák kegyetlenül elnyomtak minden demokratikus, haladó
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mozgalmat és irányzatot. Állampolitikai rangra emelték a koncentrációs
táborokba való tömeges deportálást és népirtást.
A fels bbrend Herrenvolk (német) – és az alsóbbrend (szlávok,
zsidók stb.) fajokról szóló tudománytalan elméletükkel próbálták igazolni
azt a reakciós, kíméletlen agresszív politikát, melynek célja a világ
újrafelosztása, idegen területek elfoglalása és alsóbbrend nek bélyegzett
ártatlan emberek millióinak kiirtása volt. A hitlerista Németország
vezet inek parancsára a II. Világháború idején, az általuk ideiglenesen
elfoglalt területekr l mintegy 14 millió munkást hurcoltak Németországba.
A végkimerülésig dolgoztatott munkások legnagyobb része koncentrációs és
haláltáborokban halt meg. A német fasiszták 500-nál több ilyen tábort
hoztak létre. Ezek közül a leghírhedtebbek: Auschwitz, Treblinka, Dachau,
Buchenwald, Mauthausen és mások voltak, amelyekben sokmillió embert –
zsidó, szovjet, jugoszláv, cseh, szlovák, lengyel, magyar, román és más –
dolgoztattak, vagy semmisítettek meg borzalmas körülmények között.
Miután 1944. március 19-én a német hadsereg megszállta
Magyarországot, Beszterce-Naszód megyében is hozzáláttak a zsidók
deportálásához. Ezt az embertelen hóhérmunkát a kakastollas szuronyos
magyar csend rökkel végeztették el. Május elején a megye összes zsidó
családjait – mintegy 7.000 embert – összeterelték és a nagydemeteri hegyre
vitték. Itt a hevenyében összetákolt deszkacs röket szöges drótkerítés és
fegyveres rség vette körül. A zsidó családok csupán 15-15 kg-os csomagot
vihettek magukkal: értékes vagyontárgyaikat, ruházati cikkeket és élelmet.
Itt a rögtönzött „táborban” a zsidók sokat szenvedtek a hidegt l, éhségt l és
a szomjúságtól. Az els napokban ilyen embertelen körülmények között
mintegy 30-an: n k, gyerekek, öregek és betegek, de még újszülöttek is
meghaltak.
Néhány hét nyomorgás és szenvedés után a besztercei vasútállomáson
marhavagonokba tuszkolták ket, 70-80 embert minden vagonba. Egy csepp
vizet, egy falat ételt sem adtak útravalónak. Csupán egy hordót kaptak, hogy
abba végezzék bajukat. A vagonok ajtait lezárták, s a szerelvényt
elindították. Vagy nyolc napig utaztak így. Az állomásokon kétségbeesetten
kiáltoztak: „Vizet, vizet!” Senki sem merészkedett s a közelükbe menni,
mert a vonatszerelvényt géppisztolyos német katonák rizték. Sokan étlenszomjan haltak a vagonokban, de senki sem segíthetett rajtuk. Nyolc nap
után érkeztek meg a Halálvonattal. A zsidó deportáltak nevezték így, mert
tudták, hogy a halálba viszi ket.
Amikor egy este kinyitották a vagon ajtait s rájuk parancsoltak, hogy
szálljanak ki, meglátták az auschwitz-i haláltábor kapuját, rajta ezzel a
cinikus felirattal: „A munka szabaddá tesz!” A Halálvonatba kényszerített
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utasokat Auschwitzben az SS-ek a helyszínen szelektálták: a gyerekeket,
öregeket, betegeket és más, munkára alkalmatlan személyeket a
gázkamrákba irányították – ahonnan nem volt többé visszatérés. Cyklon B
gázzal ölték halomra ket!
Akiket munkára alkalmasnak találtak, munkaosztagba sorolták. Itt a
németek célja az volt, hogy az embertelen, nehéz munkával a zsidókat
végkimerülésig dolgoztassák. A németek eme munkatáborait 1945
májusában számolta fel a szovjet hadsereg. A zsidó túlél k szabadok lettek.
A felszabadított, járni vagy enni már alig tudó zsidók közül kevesen
tértek haza. Akik a megye falvaiban kezdtek új életet, rövid id n belül
beköltöztek Besztercére. A hazatértek többsége, miután túlélte és kiheverte a
testet-lelket gyötr , és megnyomorító megpróbáltatásokat, az agy tudatalatti
régióiban egy újabb fasiszta uralom lehet ségét l is félve, - és hallgatva a
csábító cionista propagandára, itthagyva si földjét, Izraelbe vándorolt. Így
válik érthet vé, hogy a besztercei zsidó hitközségnek 1990-ben már csak 14
tagja volt.
Az olaszokkal és magyarokkal szövetkezett von Paulus vezette német
hader Sztálingrádnál 23 napig tartó szívós szovjet offenzíva után 1943.
február 2-án megadta magát. 330.000 katona maradt holtan, 90.000 pedig
fogságba került. A sztálingrádi gy zelemmel a kezdeményezést a szovjet
hadsereg vette át. 1944-ben már minden józanul gondolkodó ember el tt
világossá vált, hogy a németek elveszítik a háborút. Kivételt csupán azok
képeztek, akik a háború végéig vakon hittek a háború sorsát megfordító
(nem létez !!) csodafegyver bevetésében!
A háború elvesztését el re vetítette a frontról küldött egyre nagyobb
számú gyászjelentés. A sok sebesült vagy rokkant katona megjelenése
ugyanennek volt a hírnöke.
1944 áprilisában rendkívüli intézkedéseket vezettek be. Ennek egyike
az volt, hogy elrendelték: a 18-30 éves n k is kötelesek részt venni a
védelmi munkálatok elvégzésében!
1944 nyarán Beszterce körül er s partizán mozgalomról cikkezett a
korabeli sajtó. Tudomásunk szerint senkit el nem fogtak.
E mozgalomnak egyik oka az lehetett, hogy Beszterce közelében
Szászbudákon és Jádon két, Tekét l DK-re pedig másik német katonai
repül teret rendeztek be.
A legfels katonai vezetés számolt azzal a lehet séggel, hogy a
nyugat felé nyomuló szovjet csapatokat a Kárpátokban feltartoztassa. Ezért
már 1944 nyarán megyénk keleti peremén, a Radnai- és a Kelemenhavasokban megkezdték az er dítési munkálatokat. A Kárpátokban olyan
védelmi állásokat készítettek, amelyek akár fél évig is feltartoztathatták
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volna a szovjet el nyomulást. A hágókon és a szorosokban megkezdték a
tankakadályok, tankcsapdák kiépítését. A Borgói (Tihucai) a Rotunda, Setref
és Priszlop hágókon betonfalba ágyazták a nagy, kiálló gránit és bazalt
sziklákat. Az utakat, szorosokat aláaknázták, azok leveg be röpítésére
készültek. Az er dítések közel száz kiser döt (kazematát) is magukba
foglaltak. A hegyekben több száz golyószóró, géppuska- és aknavet állást
építettek ki. Az építkezést zsidó, román munkaszolgálatosokkal és a helyi
lakossággal végeztették. A feltételezett orosz el nyomulási vonalak mentén
a lövész és futóárkok egész hálózatát építették ki. Tihucán ezek 60 év múltán
is megfigyelhet k a Bárányk kegyén épült kolostor nyugati, északi és déli
oldalán, a Lóhavason. A Bölényesen aknavet állásokat készítettek, a falu
körüli erd k szélén, havasi legel kön mélységben tagolt defenzív állásokat
építettek ki. Hasonló er dök épültek Kisilva térségében.
Aki autón vagy gyalog igyekszik Tihucára, 3 km-rel el tte, a
Meteorológiai szolgálattól, a buszmegállótól kb. 200 méterre ma is
megtekintheti a kazematák vagy a tankakadályok maradványait. A
szászbudaki határban, a községi legel n is voltak vasbetonfalú fedezékek.
Megélénkült a hírszerz tevékenység is. A helybeli lakosság egy része
az országhatáron át, járatlan hegyi ösvényeken vagy csapásokon felvette a
kapcsolatot a Dornavátrán székel , D ncil ezredes vezette román katonai
kémelhárító osztállyal és tájékoztatta t a nálunk történtekr l.
A Besztercén székel 9. magyar hadtest kémelhárító osztályának és
nökének, Szemes Vazul rnagynak sikerült felderíteni egy, a besztercei
zsinagógában m köd , és az angolokkal kapcsolatot tartó csoportot. A
Hájmovics-csoport rádióadó- és vev készülékét azonban bemérték, tagjait
letartoztatták, majd Budapesten kivégezték. Feltételezhet , hogy a t lük
származó információk alapján semmisítette meg az angol-amerikai légier a
jól álcázott repül teret a harci gépekkel együtt.
A Malinovszkij marsall vezette 2. ukrán front katonái 1944. augusztus
20-án már román földre léptek. A fiatal Mihály király közrem ködésével
augusztus 23-án katonai puccsot hajtottak végre: letartoztatták a Ion
Antonescu vezette kormány tagjait, ideiglenes kormány alakult. A román
hadsereg katonái parancsot kaptak: fordítsák fegyvereiket a német
megszállók ellen!
Err l az aktusról éppen a legjobban érdekelt felet, a szovjetet nem
értesítették. Így állhatott el az a képtelen helyzet, hogy a románok két t z
köré kerültek. Három hét alatt, szeptember 12-ig, amikor a szovjetek
Romániával fegyverszüneti egyezményt kötöttek, a német és szovjet katonák
128.000 román harcost öltek meg. Románia a Szovjetunió fegyverbarátja
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lett. A szovjet hadsereg zavartalanul, ellenállás nélkül nyomult el re
Románia területén és a Balkán félszigeten.
A német-magyar legfels hadvezetés, hogy ne ejtsék az ÉszakErdélyben
tartózkodó
katonákat
„harapófogóba”,
elrendelte
a
visszavonulást.
1944. október 8-án a tihucai serdül korú Ion Cioanc lövészárok
ásáskor vette észre a t le 30 m-re, az erd szélén lesben álló szovjet
felderít ket, akik kés bb két piros világítórakétával jelezték, hogy célhoz
értek.
Október 10-én a szovjet csapatok átkeltek a Borgói hágón s másnap
ellenállás nélkül bevonultak Besztercére.
Borgóprund határában egy elszánt fegyveres polgári csoport a még ott
tartózkodó magyar katonákra akart támadni. A szervezkedést elárulták, a
Heny lábánál meglepték a mit sem sejt csoportot, s annak mind a hét
tagját kivégezték.183) Feltételezhet , hogy a besúgó a borgóprundi postás
(német nev ) volt, mert kés bb a Népbíróság, mint hazaárulót, halálra ítélte.
Az ítéletet végre is hajtották.
Az Erdélyt átszel utakon oly nagy volt és úgy lelassult a katonai
járm vek forgalma, hogy azokon civilek alig közlekedhettek.
Az oroszok el l menekül nyugat-ukrajnai németek a Szászrégen –
Alsóoroszfalu – Málom útvonalon akartak nyugat felé haladni. Féltek a
szovjetek bosszújától!
Nagy, lovak vontatta er s társzekereiken mentették, ami menthet
volt. Szekereikhez voltak kötve a csíkok és a szarvasmarhák. Egy csoportjuk
a megyehatár délnyugati oldalán telepedett le. Onnan jártak be a falvakba
élelmiszert, gyógyszert vásárolni. Pénzükb l kifogyva potom áron kínálták –
végs kétségbeesésükben – megvételre szarvasmarháikat és lovaikat.
Jómagam is ismertem valakit, aki egy liter pálinkáért egy szép hátaslovat
vásárolt!
Soha sem juthattak el legszebb álmaik színhelyére, Németországba.
Az oroszok elfogták, és Szibériába hurcolták ket.
A szászrégeni és a közeli falvak szász civil menekültjeinek egy
csoportja Désig sem tudott eljutni. Magam is láttam, amint a szovjet katonák
elvették lovaikat, szarvasmarháikat, szekereiket...
A német-magyar visszavonuló seregek útját sehol sem akadályozta
komolyabb fegyveres ellenállás. Kisebb akciókról azért van tudomásunk.
A kisilvaiak egy csoportja meglepett és megfutamított egy német
megfigyel
rsöt. Szálván rátámadtak egy visszavonuló kisebb német
csoportra. Az álmukban meglepett katonák megadták magukat. Hordó
község lakói megfutamították a visszavonuló németek hátvédjeit.
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Mez örményesen a falusiak egy csoportja tankfegyverekb l nyitott tüzet.
Meg is dicsérték ket az 1. román hadsereg naplójába is bejegyzett nyílt
parancsban.184)
1944 szén Szamoskócs falu Pataka nev d jében lezuhant egy
katonai repül gép. A balesetet senki sem élte túl. A kócsi lakósok a
holttesteket egyházi szertartással eltemették. A gyerekek azonban
összeszedtek minden a repül gépb l szétszóródott tárgyat, s azt máglyára
rakták. A felrobbant l szerek több gyereket megültek, mások örök életükre
nyomorékok lettek.
1944. október 10-én a lemaradozott német katonák egy része
Almásmálomban, az udvarház pincéjében rejt zött el. Egyesek máig sem
tisztázott körülmények között ott haltak meg. A többség Bálványosváralján,
Heismann birtokos tanyáján csoportosult. Heismann egy ideig élelmezte
ket. Ellenségei elárulták, s így a mintegy 35-40 f s német csoportot és
Heismannt magát is elfogták és Szibériába deportálták.
1944. október 11-én Somkerékr l keletre, a balázsfalvi útelágazás
melletti híd alatt, 22 f nyi, utóvédekb l és m szakiakból álló csoport
miközben a szovjet el nyomulás lassításán fáradozott, meglepte ket két
szovjet felderít , a honvédek elhanyagolták az rszemállítást s emiatt
életükkel kellet fizetniük.
A meglepett magyar katonákat a felderít k géppisztollyal
„lekaszálták”. Az úttest alatti tömegsírban kaparták el ket.
A hadm veletek a Sajó-völgy lakosságát is érzékenyen érintették. A
magyar hatóságok, hogy biztonságba helyezzék a magyarokat, elrendelték
Zselyk és Nagysajó kiürítését és a lakosság nyugat felé küldését. Az
akadálytalan szovjet el nyomulás miatt azonban Désig sem jutottak el.
Magyardécsén és Árpástón érték ket a szovjet alakulatok.
Mire hetek múlva visszatértek házaikat, javaikat teljesen kifosztva
találták. A visszavonuló német-magyar katonák azzal is próbálkoztak, hogy
maguk mögött felrobbantották a közúti – és vasúti hidakat. Olyan eset is
volt, hogy mozdonnyal feltépték a vasúti pályatestet. Az alagutak és
viaduktok, a gyárak és üzemek is romhalmazzá váltak. Ezzel véget ért a
kicsi magyar világ. A háború szörny ségei, iszonyatos emberi és anyagi
áldozatai, a szovjet katonai megszállás szinte megoldhatatlan feladatok elé
állították a háború utáni felel s minisztériumokat és az alsóbb szint
vezetést.
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A szászok kálváriája
Az 1940-es második bécsi döntés révén újra magyar közigazgatás alá
került Észak-Erdély. A szászok fokozott biztonságban éreztették magukat a
hitleri Németország nemzetközi tekintélyének növekedése következtében.
Horthy Miklós Magyarországa is egyre inkább német befolyás alá került. A
Szovjetunió elleni háború kezdeti sikerei növelték a magukat németeknek is
nevez szászok önbizalmát.
1944-ben Észak-Erdély mintegy 40.000 németje 52 helységben élt,
ebb l 34 Beszterce vonzáskörébe tartozott, 11 település Szászrégen
környékén volt.
A szászok inkább kényszerb l, mint meggy désb l fogadták el a
magyar közigazgatást. Már 1848 áprilisában a Szász egyetem úgy határozott,
hogy minden szász helységben létre kell hozni a nemzeti gárdákat.
Besztercén akkor két századnyi gárdát szerveztek s a város vezet inek
kérésére a naszódi 2. román határ rezred látta el ket a szükséges
fegyverekkel.
1848 szeptemberében Besztercevidéken magyar katonai toborozást
tartottak. Szégyenszemre egyetlen szász sem jelentkezett!
Ugyanakkor 527 erdélyi román falu lakossága a császárnak esküdött
séget. A vesztes magyar forradalom után – h ségük fejében – hiába
reméltek busás hasznot meg el nyöket, az ünnepélyes ígéreteken kívül
semmit sem kaptak.
Két héttel a háború befejezése után, november 24-én 320 f nyi német
nemzeti gárdát hoztak létre.
Az 1. Világháború végén Németország és Ausztria-Magyarország a
legy zöttek oldalán volt. Francia biztatásra – meg sem várva a
béketárgyalásokat, 1818. december 4-én a 15. román gyaloghadosztály
katonái bevonultak Besztercére. Egész Erdély román megszállás alá került.
1919. március 10-én mindenütt eltávolították a magyar és a német
nyelv
cégtáblákat és feliratokat, s azokat román nyelv ekkel
helyettesítették.
Egy évvel kés bb sor került a több évszázados utcanevek
megváltoztatására is. 1924 telén megyénk területén is bevezették a román
közigazgatást.
Az 1921-es földreform f leg a magyar birtokosokat és a szászok
lutheránus egyházát sújtotta. A besztercevidéki 18, f leg szász lakta faluban
a szászoktól és az egyházuktól elvettek 5176 hektár (8991 kat. hold) földet.
Összesen 45.437 kat. hold volt, ennek vették el a 19,8 %-át. Falvanként a
helyzet a következ volt: Jádon 3400, Nagydemeteren 1600, Pintákon 960,
292

Aszúbesztercén 382, Bilakon 360, Szászújfaluban 359, Aldorfon 350,
Kisdemeteren 300, Besztercén 270, Szászlekencén 190, Szásztörpényben
150, Királynémetin 135, Dipsén, Szászbudakon, Szépnyíren és Várhelyen
100-100, Malomárkán 70, Vündán pedig 60 kataszteri holddal lett
szegényebb a német-szász közösség.185) A földeket-erd ket a helybeli vagy
szomszédos falubeli nem német lakosságnak osztották ki! (Pinták
mez gazdasági területének 47%-át, Jád 42%-át veszítette el.)
A szászok mez gazdasági területe 1/5-ének elorzása érzékenyen
érintette azt a közösséget – amely némi el ny reményében – Medgyesen
els ként ismerte el a román hatalomváltást és fogadott h séget új urának.
Viharfelh k közeledtek a szász és magyar oktatás égére is. 1920-tól a
3. osztálytól kezdve heti 7 órában tanították a román nyelvet, 1925-t l csak
román nyelven lehetett érettségizni.
1933. után kibontakozott a romániai németek nemzeti újjászületési
mozgalma. 1935-ben megalakult a romániai Német Néppárt, amely
mérsékelt nemzeti politikát folytatott.
A II. Világháború idején a német agresszív politika megfert zte a
besztercevidéki ifjúságot is. A katonai szervek felhívására 1940 júniusában
46 szász ifjú önkéntesen lépett a német „Waffen SS” alakulataiba.
1942 áprilisában a német hadvezetés hívó szavára 1510 szász
önkéntes jelentkezett a Waffen SS-be. A gyülekezési hely és alkalmassági
vizsgálat a besztercei szász gimnázium területén volt.
Szakért k véleménye szerint Beszterce és Szászrégen vidékér l
mintegy 5-6000 szász önkéntest írtak össze!
A világháború szele el ször 1944 tavaszán érintette Besztercevidéket:
ekkor 63.000 transznisztriai menekül német haladt át Észak Erdélyen,
Németország felé. Részükre Tekében és Szeretfalván két nagy fogadótábort
szerveztek. A környékbeli szász n k élelemmel, ruházattal és gyógyszerrel
látták el ket. Gyógyellátásukról megyénkbeli orvosok gondoskodtak.
Ekkor ébredtek tudtára a szászok, hogy k is a Dnyeszteren túli
németek sorsára juthatnak. Ett l kezd
en a menekülés gondolata
foglalkoztatta ket.
A keleti frontról „rugalmasan visszavonuló” német tisztek állandóan
szították a szovjetellenes hangulatot, hogy azok egyetlen németnek sem
fognak kegyelmezni.
Ezek után érthet , ha 1944. augusztus 23-án az észak-erdélyi szászok
vezet i Besztercén találkoztak s titkon tanácskoztak. Megtárgyalták a
szovjet el renyomulás feltartóztathatatlanságával kapcsolatos híreket és
Arthur Phleps tábornok jelenlétében – a szászok kitelepítésének lehet ségét
– majd annak szükségességét.
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Két nappal kés bb – immár a bukaresti államcsíny után, Bustenib l
380 német szállt vonatra s Szeretfalván keresztül igyekezett Németországba.
Augusztus 26-án – ezúttal Brassóból – a visszavonuló német
katonákkal együtt 600, f leg brassói szász indult vonaton a Nagy Ismeretlen,
Németország felé.
Mindezek fokozták a szász lakosság izgalmi állapotát, mindenki – az
utasítás szerint, készült a menekülésre, összecsomagolta legfontosabb
értékeit, élelmiszertartalékot, lovas- vagy ökrösszekerét el készítette a
hosszú útra, a szekerekre kóbert (fedelet) szerelt.
Szeptember 5-én Phleps tábornok Besztercére rendelte tanácskozásra
az észak-erdélyi szász közösségek vezet it. A jelenlév kkel ismertette a
keleti front f bb eseményeit és azt is, hogy a szovjet hadsereget a
Kárpátokban nem tudják megállítani. Parancsba adta, hogy az els k között
kell menekíteni az öregeket, gyerekeket, betegeket. Aki nem mehet
szekéren, vonaton fogják elvinni.
Els nek szeptember 7-én a Kis-Küküll menti, a román-magyar határ
közelében elterül 5 szász falu lakói keltek útra. A Marosvásárhelyre érkez
konvojt, amely több kilométeren kígyózott, a román légier er sen
bombázta. A 2000 német-szász menekül 14 halottat és 60 sebesültet
vesztett...
Szeptember 12-én indultak el a kolozsnagyidaiak és a tekei szászok,
egy nappal kés bb a paszmosiak követték ket. Ugyancsak ekkor gördült ki
a besztercei vasútállomásról a szász menekültekkel tele els
vonatszerelvény. Október 9-ig 3500 besztercei szász vett búcsút
szül földjét l. Mivel a besztercei vasútállomás befogadóképessége kicsi
volt, sok menekült Désre utazott, s csak többnapos várakozás után szállhatott
vonatra.
Sok szász lakós abban reménykedett, hogy a menekülés ideiglenes
lesz, négy hét alatt az orosz támadókat visszaverhetik a Kárpátokon túlra, s
ezután hazatérhetnek elhagyott otthonaikba.
A távozni nem akarókat, vagy nem szándékozókat hazaárulóknak
bélyegezték. Azt is mondták nekik, hogy az oroszok egyetlen németnek sem
fognak kegyelmezni.
Szeptember 27-én elindult a szász menekültekkel teli utolsó vonat.
Besztercén, de másutt is, csak az öregek és magatehetetlenek maradtak.
Csupán Beszterce-Naszód megyében 6000 lakás jutott ebek harmincadjára.
Az itt hagyott ingó- és ingatlan vagyon értéke meghaladta az 500 millió
dollárt! 15000 hektár mez gazdasági területen a termés a mez n maradt.
Nem vitték magukkal a gépi felszerelést és a háziállataik jórészét sem.
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A falvanként összeállított és a Német Birodalomban indított
szekérkaravánokat német katonák kísérték. Ez nem kis gondot okozott, mert
például a csepáni, szásztörpényi és nagydemeteri egyesített szekérkaraván
hossza meghaladta a 3 kilométert.
A szász menekültek utolsó szekérkaravánja november 20-án érkezett
német földre.
Aszubeszterce, Beseny , Királynémeti, Kusma, Nagysajó, Óvárhely,
Paszmos, Pinták és Szászszentgyörgy menekültjeit az akkor német
megszállás alatt lév Szudéta-vidékre, Cseh- és Morvaország területére
irányították. Fels -Ausztria fogadta be az árokaljai, csepáni, harinai, kis- és
nagydemeteri, kisfehéregyházi, sajómagyarosi és tacsi menekülteket.
Mühlvirter vidékére Bilak, Jád és Szásztörpény lakói érkeztek. AlsóAusztria adott otthont Aldorf, Kiszsolna, Kolozsnagyida, Malomárka,
Petres, Szászbudak, Szászlekence és Vünda szász menekültjeinek. A
Dunától délre jutott Aranyosmóric, Dipse, Kerlés, Szászszentgyörgy,
Szászszentjakab, Szépnyír és Teke lakosságának túlnyomó része.
A két és fél hónapos úton a szász menekültek fegyelmezettek voltak,
egy részüket nagyobb baj csupán a tiszai átkeléskor érte, amikor a
légitámadásban meghalt 6 ember, 40-en pedig megsebesültek.
A nyugat felé nyomuló szovjet-orosz hadsereg el l sok ezer szász
ideiglenes szállását is elhagyva, nyugatabbra menekült. Akiket a szovjetek
„felszabadítottak”, 1945-t l kezd
en visszaküldték Erdélybe.
A szász lakosság gazdátlanul maradt házaiban cigányok s itthon
maradt helybeliek vagy szomszédok és a szovjet katonák raboltak,
fosztogattak.
A szovjet megszállók a Szovjetunióba küldtek minden jobb bútort,
zongorát és munkagépet.
Az üresen maradt lakásokat a hatóságok ideiglenes jelleggel a
hadirokkantaknak, a fronton harcoló katonák hozzátartozóinak,
hadiözvegyeknek, saját lakással nem rendelkez knek, sokgyerekes
családoknak és helybelieknek utalták ki. Az ideiglenesség véglegessé vált.
Nagyobb méret fosztogatás és rablás Kerlés, Szászújfalu, Törpény és
Vünda helységekben volt. Pl. a törpényi bíró a visszatér szászoktól
törvénytelenül vett el munkaeszközöket, bútort, ruhanem t és élelmiszert.
Az államot megkárosítva 7 vagon gabonát a rokonai között osztott szét.
Sajómagyaroson a telhetetlen csend rök fosztogatták a visszatér ket.
1944 októbere és 1945 decembere között a szászoktól elhagyott
falvakba 2156 román családot telepítettek.
A Romániába visszatér szászokat az els nagy kiábrándulás
Nagyváradon érte. Itt gy jt táborba zárták ket. A csend rök pénzfelváltás
295

ürügyén elvették pénzüket, s csúnyán bántak velük: széttépték még
megmaradt nemzeti viselet ruháikat, er ltetett menetben román nemzeti
dalokat kellett énekelniük, a parancsnak nem engedelmesked ket
megkorbácsolták.
A férfiak egy részét óromániai, másik részét kolozsvári
munkatáborokba küldték. A Kolozs tartományi Rend rparancsnokság
utasítására Besztercén 658 szászt internáltak. Internálótábor-helyük a helyi
Scwarzenberg kaszárnya lett. Az internálótáborból szabadultakat nem
engedték vissza hajdani falvaikba. Túlsúlyban román-lakta falvakba küldték,
helységenként 5-20 szász családot!
Így jelent meg a szász etnikum Alsó- és Fels balázzfalván, Kis- és
Nagykajánban, Kisilván, Lesen, Magurán, Nagydebreken, Nagyilván,
Naszódon, Ráglán és Románbudakon, Sajósolymoson. A kényszerlakhely a
legtöbb esetben egy-egy istálló, cs r vagy konyha volt. A szászok e
falvakban napszámosként, cselédekként tengették életüket.
A megoldatlan szász kérdés sok bosszúságot okozott tefan I. Pop
prefektusnak is, aki egy meggondolatlan és megfontolatlan beszédében azzal
vádolta, ket hogy 800 évvel ezel tt a szászok, a románok házait rabolták el,
s el zték ket otthonaikból.
Ioan Popu prefektus a szász kérdést úgy akarta megoldani, hogy kérve
kérte a kormányt: a visszatért szászokat deportálják az ország más vidékeire!
(L. Sa ii din Ardealul de Nord, 106 l.)
1944 októberében Naszód megyében a hatóságok 867 ittmaradt szászt
számláltak össze, ebb l 416 besztercei lakos volt.
Amikor a Szovjetunióba kellett munkára alkalmas embereket küldeni,
(1945. jan.) a lágerekb l visszatért zsidók tettek javaslatot és kísérték a
kiszemelt szász férfiakat és a n ket. Becslések szerint mintegy 300,
túlnyomórészt szász férfit küldtek a román hatóságok a Szovjetunióba, hogy
Sztálin utasításainak vakon engedelmeskedve, részt vegyenek az ország
újjászületésében. A szénbányákban embertelen körülmények között kellett
dolgozniuk. Sokuknak Ukrajna lett a temet je. A visszatért menekülteket
szintén zsidók zárták lágerekbe, és gondoskodtak az rizetr l.
A besztercei lágerben maradtakat a város foglalkoztatta napi 1800
lejért. Ebb l levontak napi 800-at táborfenntartásra és egészségügyi
biztosításra. Hogy a maradék 1000 lejjel mihez lehetett kezdeni, álljon itt
néhány összehasonlító ár: 1 liter tej 1500 lejbe került, egy kilogramm fekete
kenyérért – más még az ötvenes évek elején sem volt – 3500 lejt kértek. 1
kilogramm juhtúró ért 10000, 1 kilogramm sertéshúsért 16000 lejt fizettek.
Az internálótáborok szerencsétlen áldozatait más kellemetlen
meglepetések is érték. Így a szász szentjakabi tábor 103 lakóját 1945
296

augusztusában a helybeliek kétszer is kifosztották. Hasonló esetr l
számoltak be Szásztörpényen is.
A diszkriminatív intézkedések az itthon maradt szászokat is sújtották.
1946-ban a kommunista agitátorok, hogy az elviselhetetlen terhek alatt
roskadozó román lakosság elégedetlenségét levezessék, feler sítették a
szászellenes hangulatot. Atrocitásokra is sor került Aszubesztercén,
Petresen, Pintákon és Szászújfaluban, ahol a védtelen szászokat elkergették,
megverték stb.
A szászok helyzetén csak az 1947. február 10-én megkötött
békeszerz dés hozott némi javulást. Ekkortól számítva törvényben
biztosították állampolgári jogaikat.
Egy 1947. december 1-i összeírás szerint Naszód megye 159856
lakosából 4862 f volt szász, ebb l 1357 lélek élt Besztercén.
A falvak közül Jádon lakott a legtöbb szász: 501 f , Szászújfalun 279,
Aszubesztercén 218, Szászszentgyörgyön 199, Malomárkán 156, Kerlésen
136, Pintákon 116, Aldorfon 108, Harinán 82, stb.
A román állam a visszatért szászoknak – de az el nem menekülteknek
is – visszaadták hajdani házaikat, udvaraikat, kertjeiket, de a megélhetést
biztosító földeket nem! A szász falvak területén állami – és szövetkezeti
gazdaságokat létesítettek.
Pontosan nem tudjuk, hány szász nem tért vissza. 1951-es osztrák adat
szerint Ausztria területén 21800 szász élt. Bécs egyik negyedében az
ottmaradt 73 szásztörpényi család külön utcát hozott létre, melyet mai is
Treppen-Strassenak neveznek.
A szolgasorsot megunva az erdélyi szászok fokozatosan nyugatra
vándoroltak s ott telepedtek meg. Itthon csupán az elenyész kiöregedett
kisebbség maradt.
A legutolsó (2002-es) népszámlálás adatai szerint ma BeszterceNaszód megye területén 596 német, 55 szász és 7 sváb lakós él.
Egykori templomaikban túlnyomórészt ortodox rítusú szertartás
folyik, templomtornyaikra felkerült az ortodox kereszt, falvaikba idegenek
költöztek. Így Bilakba 26, f leg hegyvidéki faluból hoztak román
telepeseket. Nagydemeter lakosságát 12 román faluból toborozták.
A szászok kivándorlásával Erdély egy fejlett kultúrával és magas
civilizációs fokkal rendelkez etnikummal lett szegényebb.
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Akik maradtak...

A szovjet csapatok nyomában jártak a nép által mánista bandáknak
nevezett terrorista csoportok. Ténykedésük f célja a magyar lakosság
megfélemlítése, a bosszúállás volt. Helybeli vagy szomszédfalubeli
nyelvtestvéreik mutatták meg nekik a magyar lakta házakat.
Nyomukban bezúzott ajtók, ablakok, sokszor véresre vert magyarok
maradtak. A szovjet megszállók látva a hatóságok szemhunyását, 1945
márciusáig Észak-Erdélyben fel függesztették a román közigazgatást.
Amikor már a szovjetek el nyomulása azon is lemérhet volt, hogy a
katonaság és polgári lakosság véget nem ér hosszú folyamban sodródott
nyugat felé, a hatóságok erélyes fellépése folytán megyénk lakosságának
egy része elhagyta otthonát.
A túlnyomó többség a helyén maradt, vállalva minden lehetséges
következményt. Nem tudjuk biztosan, csupán halvány sejtelmünk van arról,
hogy miért volt oly sürg s és fontos családonként és név szerint összeírni
minden el nem menekült magyart. A prefektúra utasítására nyilvántartásba
vettek mindenkit, aki a Vörös Hadsereg bejövetelekor, tehát 1944. október
11-én a helyén maradt. Az összeírást a helyi csend rség végezte el.
Eszerint a szászlekencei járásban 1082 f t írtak össze, a menekülésb l
visszatértek száma 202 lélek volt. Közülük két embert internáltak.
A naszódi járásban 1184 magyart vettek nyilvántartásba. Kés bb még
26-on tértek vissza. A helyben maradtak közül 4 f t internáltak.
Az óradnai járásban 752 magyar embert számoltak össze. Október 11e után 84 f tért vissza szül földjére. Az itt maradtak közül 6 magyart
internáltak. A hivatalos iratokból nem derül ki, miért internálták ket.
A nagysajói járásban csupán 20-an maradtak helyben. 290-en „az
oroszok” el l menekültek el és tértek vissza kirabolt, kifosztott otthonaikba.
A borgói járásban 105 magyar élte át helyben a „felszabadulást”. 9
ember, aki elmenekült, vissza is tért korábbi lakhelyére.
A Központi járásban 76-on maradtak helyben, 341-en pedig – a
menekültek túlnyomó része – hazatértek.
Beszterce városában 1753-an maradtak otthonaikban. A menekülttáborokból 980 magyar lakos visszatért szül földjére. Az ittmaradók közül
8, a visszatértek közül 10 embert internáltak.
Az 1945. június 26-i összesítés szerint összesen 4972 magyar helyben
maradt, 1932 f visszatért. Az itthon maradt Beszterce székhely Naszód
megyeiek közül 18, a menekülés utáni visszatértek közül, pedig 12 magyart
internáltak.186)
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A hatóságok bizonyára fels bb utasításra készítették el a pontos
nyilvántartást. Valószín leg titkon azt remélték, hogy szovjet jóváhagyással
kitelepítik a magyar anyanyelv lakosságot – lakosságcsere keretében.
Nem volt még a szovjet párt – és hadvezetésnek pontos elképzelése a
második bécsi döntés Erdélyre vonatkozó érvényessége vagy
érvénytelensége tekintetében, ugyanis a Szovjetunió szövetségesei ebben a
kérdésben még nem foglaltak állást. Szintén gondolatébreszt az a tény is,
hogy az elmenekült szászokkal ellentétben, a magyarok hátrahagyott javait a
lehet ség szerint visszaadták.
A szászoktól elkobzott vagyon a román államot gyarapította.
Ugyanezt a célt szolgálta a háborús b nösök nyilvántartásba vétele. A
bukaresti és a kolozsvári Népbíróság 91 személyt nyilvánított háborús
nössé. Ezek teljes vagyonát el kellett kobozni. A 91 háborús b nös közül
– úgy-e érdekes? – a neve után ítélve 78 magyar volt. Foglalkozásukat
tekintve a háborús b nösök többsége katonatiszt, altiszt, rend rkapitány,
falusi bíró, levente-oktató, kocsmáros és földesúr volt. Gondot okozott a
Népbíróságoknak az is, hogy a háborús b nösök legtöbbjének a lakhelye
ismeretlen volt.
Ezzel magyarázható, hogy a prefektúráknak megküldték a
megbélyegzettek teljes listáját, azzal a feladattal, hogy derítsék ki a
„tettesek” lakhelyét, hogy a vagyonelkobzást végrehajthassák.
Lakossági fel- vagy bejelentés alapján a háborús b nös gyanúsokat
nyilvántartásba vették. Ennek alapján a Népbíróság két tanú szóbeli
nyilatkozata alapján meghozta az életpályát kettétör döntést: a halálra
ítélést – és a kivégzést.
Elképzelhet , hány és hány haragos vagy irigy ember élt a leszámolás
és a bosszúállás lehet ségével. Akkor senkit sem érdekelt, hogy a
megidézett feljelent – tanúk igazat mondanak-e vagy sem.

Besztercevidék harmadik autonómiája

A szovjet csapatok el l a lakosság egy része nyugatra menekült.
Legnagyobb számban a magukat immár németeknek nevez szászok voltak.
Sorban következtek a magyar közigazgatási apparátus, aztán a magyar
értelmiség: papok, orvosok, tanítók, tanárok és végül a középiskolás diákok.
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Akaratuk
ellenére
kénytelenek
voltak
menekülni
a
munkaszolgálatosok is. Ez utóbbiak túlzott becslés szerint 30.000-en
lehettek.
Arról, hogy hányan is pusztulhattak el a 2. világháborúban, csak
részleges adatokkal rendelkezünk. A fél Európára kiterjed népességmozgás
lehetetlenné tette a pontos számbavételt. Németország 8 millió, a
Szovjetunió 22 millió emberét siratta. Az Észak-Erdélyben harcoló román
seregek vesztesége 50.000 halott és sebesült volt.
A Beszterce-környéki szovjet h si halottakat az 1. világháborús
katonai temet szomszédságában hantolták el. Itt egy szovjet állami címerrel
ékesített betonoszlopon Cirill-bet s szöveg: „Vecsnájá szlává gerojem...”
(Örök dics ség a hazánk felszabadításáért elesett szovjet h söknek!) Az
emlékm körül kilenc katonasíron a h si halottak neve és katonai
rangfokozata olvasható, közöttük kett volt hadnagy. Legalább 11-nek a
nevét nem sikerült azonosítani. Közös sírokban alusszák örök álmukat.
A kimerült vagy ittas szovjet katonák közül 6-on, 1944. október 11-én
a helyi német gimnázium természetrajzi szertárába bejutva megitták a
spirituszos üvegek halált okozó, mérgez folyadékát. Mind a hatukat az
iskola udvarának a szélén, közel az egykori igazgatói lakáshoz, temették el.
A városi tanács nem akarta ket a katonai temet be elhantoltatni, mert nem a
hazáért haltak meg. Hetekkel kés bb egy Botcar tefan nev , a budaki hídon
túl lakó embert kényszerítették, hogy az exhumálás után a már oszlásnak
indult tetemeket új nyugvóhelyükre, a Palahegy lábánál a vízparthoz közeli
sírba elszállítsa. Sírjuk fölé egyszer gúla alakú emlékm vet állítottak,
tetején ötágú vörös csillaggal.
Az 1970-es nagy árvíz- és földcsuszamláskor a folyóparti szovjet
tömegsír az emlékm vel együtt a Beszterce medrébe került s ezt a
hatalmasra duzzadt folyó elsodorta.
Nagysajón három helybeli, a hadikórházban pedig tíz név szerint
ismert honvéd a református templom körüli sírokban az örök békér l
álmodik.
Megyei monopólium lett a sókitermelés és árusítás, a postai, telefontávírószolgáltatás, valamint az okmány- és postabélyeg nyomtatás.
Megkezdték a k sófejtést Nagydemeteren és Sófalván.
A menekültek földjeir l a lakosság 86 vagon szalmásgabonát,
félvagonnyi olajos magvat, 45 vagon takarmányt és 3 vagon bor
el állításához szükséges sz t takarított be. A menekültek által itthagyott
3750 szarvasmarhát átadták a szovjet hadseregnek. Nyilvántartásba vettek
55 g zkazánt, 27 csépl gépet. 6.000 embernek 15.000 hektár gazdátlan
földet adtak haszonbérbe.
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1945 februárjában a megyei vezetés elhatározta, hogy a 10 kataszteri
holdnál kisebb, földm velésb l él családoknak földet fog osztani. A
hegyekben él szegény családokat beköltöztették a gazda nélkül maradt
szász házakba. Jelent s számú, a Mócvidéken lakó famíliát akartak
Besztercevidékre, a szászok gazdag falvaiba telepíteni.
Tervezték, hogy a besztercei alsó vasúti átjáró (ma fölüljáró) és a
Beseny közötti területen telket mérnek ki a munkások és tisztvisel k
számára, s végül, hogy a lakatlan Beseny t telepítsék be köztisztvisel családokkal.
Nem sikerült idejében beindítani a besztercei és a naszódi sörgyárat,
az óradnai érckitermelést. Beindult a termelés a borgóprundi és a kisilvai
részüzemben.
Megyei szinten nem volt megoldható a cukor, petróleum, benzin és
dohányellátás. Besztercén, Naszódon és Óradnán megkezdte tevékenységét a
kórház, összesen 132 ággyal. 1945. január 1-én a megyei összesítés szerint
27.948 szarvasmarhát, 839 lovat, 76.025 juhot, 286 sertést és 15.700
baromfit vettek nyilvántartásba.
A Naszód megyei 10 tagú választott tanácsnak két tagja volt
értelmiségi, egy a német (Gross A.) egy a magyar (Tamás Ferenc), egy pedig
a zsidó kisebbséget képviselte.
A Beszterce városi bíró Alexandru Mure an lett. A törvényszéki bírók
sorában dr. Boné Zoltán, dr. Enyedi Lajos és dr. Kriza János nevével
találkoztunk, míg a kisegít személyzet tagjai között Dálnoky Lujzát és
Dálnoky Károlyt, F zi Jen t, Kósa Etelkát, Nagy Lászlót és Soós Margitot
találtuk.
A polgár rségben többek között Kocsis János, Kovács Albert, Kulcsár
Ákos, Lesinszky György, L rincz János, Major Gergely, Márton Dénes,
Oláh Sándor, Rémán Árpád, Szécsényi Aladár, Székely István és Székely
Samú volt alkalmazásban.
A megyei belbiztonsági szolgálat (Securitate) vezet je Löwy Bernát
lett.
A szovjet katonai jelenlét, a háború folytatása, az utánpótlás egyre
nagyobb méretei és nehézségei, a férfi krónikus munkaer hiány, rendkívüli
intézkedések meghozatalát tették szükségessé. El ször Theodor Zbârcea
ezredes, kinevezett prefektus próbálkozott a gazdasági, társadalmi és
politikai élet megszervezésével, csakhogy igen szerény eredménnyel.
1944. december 13-án, Serbakov hadnagy, a megye szovjet katonai
parancsnokának jelenlétében tette le a hivatali esküt az új prefektus: dr. I.
Ioan Pop, továbbá az alprefektus és a 13 tanácsos. Ez utóbbiak között 1-1
német, magyar és zsidó tanácsos is volt.
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A megyében a legfels hatalom a prefektus kezében összpontosult,
egy személyben volt törvényhozó, végrehajtó és ellen rz . Az egész
tevékenységet „Ordonan a” - knak nevezett Határozatok által irányította s ez
magába foglalta a közügyi, társadalmi, közigazgatási, gazdasági, pénzügyi,
egészségügyi és városgazdálkodási bizottságok feladatkörét is.
A politikai bizonytalanság feltételei között, a központi szervekt l
függetlenül, viszonylag széleskör autonómiát biztosított megyénknek.
Kedvez kereteket hozott létre e vidék demokratikus alapon történ
újjáépítése számára. A prefektúra egész további tevékenységét az események
menetéhez való gyors igazódás, a gyakorlatiasság és a hatékonyság
jellemezte.
Kövessük nyomon az 1944. december 13, és 1945. március 13. között
kifejtett tevékenységének lényeges mozzanatait. Mindenki számára
kötelez vé tette a köz érdekében végzend szellemi vagy fizikai munkát, 16
éves kortól 60-ig. Létrehozta a helységek sorsát, ügyes-bajos dolgait intéz
községi tanácsokat. 1944 novemberében közrem ködött a munkás és
földm ves szakszervezetek létrehozásában. Biztosította a rendes fizetést a
tanárok, tanítok és óvón k számára. 1945 januárjában dr. Petru Groza
közbenjárására megyénk 3,5 millió lej pénzbeli támogatást kapott a román
kormánytól. 1945. február 17-én az erdélyi szovjet katonai parancsnokság
látva megyénk nehézségeit, a hadseregnek beszolgáltatandó gabona kvótát
520-ról 150 vagonra csökkentette.
Az összes köztisztvisel ket a prefektus nevezte ki. Az oligarchiához
vagy reakciós személyek felvételi kérését elutasította.
A városi tanácsnak 17 tagja volt, közöttük Bakó József, Henrich Hirsh
és Gustav Zikeli. Eme tanács tevékenységét 70 f nyi tisztvisel és 78 rend r
biztosította. A járások és közjegyz ségek élére feddhetetlen, lelkes,
hozzáért és megbízható embereket állított. A falvak csendjét 57 rsön 263
csend r vigyázta.
Amikor 1944 decemberében megnyílt az új tanév, az ifjúság nevelését
292 tanár, tanító és 153 tanítón meg óvón biztosította. A tanügyi
káderekre, akárcsak a lelkészekre, a program után roppant papírmunka várt.
Nekik kellett elvégezni a lakosság – vagy az állatok összeírását, jelentéseket
készíteni, megírni a falusiak kérvényeit. Segítettek a községi bírókra háruló
munkák elvégzésében is.
1945 februárjában felvételi vizsgai el készít t és különbözeti
vizsgaszessziót hirdettek a líceumba lép k, vagy fels bb osztályba lépni
szándékozók számára. A felvételi vizsga a kívánt eredménnyel zárult.
Két, a tömegsportot felkaroló egylet alakult: az Unirea és a Sportul
popular. Újjászervezték s a gyakorlati szükségletekhez igazították az
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igazságszolgáltatást. Besztercén, Naszódon és Óradnán helyi bíróságot
hoztak létre. A helyi bíróságon egy törvénybíró, a törvényszékeken 2, a
fellebbviteli bíróságon 2-3 bíró hozott ítéletet. Az ítélethirdetés helyben
történt, rendkívüli esetben legtöbb 10 nap alatt zártak le egy-egy ügyet.
A kirótt pénzbüntetés kifizetésének halogatása esetén 30 napi
fegyházban letöltend büntetést szabtak ki.
1945 februárjában két részleges amnesztiát hagytak jóvá.
Megszervezték és beindították a postai szolgálatot, saját szükségletre
változó névérték posta- és okmánybélyeget nyomtattak.
Saját pénzverés terve is szóba került...
Március közepéig helyreállítottak 376 km telefonvonalat, 947 méter
hosszúságban 37 hidat adtak használatba. Új hidakat építettek Naszódon
(90m), Alsóborgón, Kisilván, Földrán és Neposzban (összhosszúság: 428 m)
1944. december közepén, az alakuláskor a Prefektúra pénztára teljesen
üres volt. Az induláskor a „Centrala” banktól 10.200 Peng kölcsönt vettek
fel.
A kivetett adókat havi részletben is lehetett törleszteni. Adorján
Kálmán és Szabó Márton a naszódi csend rség listáján szerepelt; Fehér
Simon, Forrai Dávid és Székely János adóbegy jt volt. Kisbíróként Székely
Mártont említik. Az erdészmérnökök névsorában Csizek Lajos és Sófalvi
István nevével találkoztunk.
A posta, telefon és távírószolgálat jó m ködéséért Aczél Szilvia,
Albert János, Kulcsár János és Török Jánosnak is kellett felelnie.
A besztercei vegyes középiskolának Man tefan, a naszódinak
Sorobetea Aurel volt az igazgatója.
A tanítók hosszú névsorába találtuk Gál Elemért, Horváth Istvánt,
Magyarosi Mártont, Orbán Piroskát és Lajost, Ötvös Dezs t, Szabó Emíliát,
Silai Istvánt, Veres Évát, Vincze Annát és Andrást.
A gyógyszerészek listáján Kolozsvári József és Szabó N. neve
szerepelt, a m szaki személyzetet Sáska József almérnök képviselte.
Fülöp István, Hunyadi Mihály és Kincses György, akárcsak Nu tiu
Alexandru erdész, erd kerül volt.
A háborús hangulat számos, a prefektus által közzétett parancsban is
tükröz dött. Íme, néhány rendelkezés. A falvak lakóit kötelezték a mez n
maradt termés azonnali begy jtésére: kukoricát kóróstól, répát, céklát,
napraforgót, burgonyát, zöldséget és a kalangyákban maradt búzát. El kellett
földdel takarni a menekültek sz iben a sz
két. Felszólították a
lakosságot, hogy a vasúti megállókból, „kantonokból”, raktárokból stb.
eltulajdonított javakat azonnal vigyék vissza!
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A t zfegyvereket, töltényeket, robbanóanyagokat, valamint a
rádiókészülékeket sürg sen le kellett adni a városházán. E parancs áthágóit
hadbíróság elé idézték és elítélték.
Továbbra is érvényben maradt a lakások elsötétítésér l szóló
rendelkezés: este hét órától reggel 5 óráig tartott. A vendégl k, büfék,
kocsmák, kaszinók és kávézók zárórája este fél 9-kor. A színi el adásokat,
táncmulatságokat délután 5 órakor be kellett fejezni.
Azonnali hatállyal visszaadták a zsidóknak a magyar hatóságok által
elkobzott erdeit.
Amikor Bukovinában kiütéses tífuszjárványt jelentettek, a
megyehatárokon ki- és bejárási tilalmat rendelték el. A polgári személyek
csak a prefektus, az orosz és román katonák pedig csak a besztercei szovjet
katonai parancsnokság engedélyével léphették át megyénk határait.
Tilos volt gabonából szeszesitalt f zni. Megtiltották a gabonakivitelt
is. A malomtulajdonosok vagy bérl k kötelesek voltak a lisztvám felét a
közellátási raktárakba Besztercén, Naszódon, Óradnán, Borgóprundon,
Nagysajón vagy Szászlekencén nyugta ellenében átadni.
A megyehatáron ki – vagy bevezet utakon: Romolyon, Újradnán,
Co nan, Tihucán, Monorfalván, Szászújfalun, Nagysajón, Dipsén,
Mez szentmihályon, Budatelkén, Sajószentandráson és Mátén ellen rz
pontokat állítottak fel.
A menekült családok összes mez gépei és termékei az állam
tulajdonába mentek át.
A prefektúra egyik törvényszer határozatában leszögezték, hogy a
visszatért menekült személyek csak akkor telepedhetnek le megyénkben, ha
eltávozásuk küls kényszer hatására történt; a munkaszolgálatosok vagy
katonák pedig alakulatok kötelekében távoztak nyugatra. Akinek 1944.
augusztus 30. el tt nem volt román állampolgársága s azt meg akarta
szerezni, bizonyítania kellett, hogy Erdélyben született s legalább tíz évig itt
lakott. Végül egy szelektáló bizottság (Comisia de epurare) el tt kellett
megjelennie s írásbeli nyilatkozatot tennie.
A prefektus úr kínosan hallgatott arról, hogy Sztálin szovjet diktátor
utasítására a román csend rség parancsba kapta: fogdossa össze és az
ukrajnai szénbányákba deportálja az erdélyi munkaképes németérzelm
szász lakosságot. Az els szállítmányt 1945. január 15-én, kemény tél idején
indították útjára. Sok helyütt csupán 5-15 kg-os csomagot vihettek
magukkal. F tetlen marhavagonokba zsúfolták ket, egész úton sem ételt,
sem vizet nem kaptak. A kommunista sajtó, akárcsak a prefektus úr, jó ideig
nem cikkezett az ügyr l, amikor mégiscsak írni kellett, azt hazudták, hogy a
szászok jól f tött, kényelmes fekv helyekkel ellátott vagonokban utaztak. A
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sokszor térden felüli vízben dolgozva, a rosszul táplált n knek és férfiaknak
legalább a fele sohasem láthatta meg szül földjét. Ukrajna néma temet iben
porlanak – távol, messze a hazától.
A szászokat kollektív b nösöknek tekintették, elkobozták minden
vagyonukat. Ha éhen halni nem akartak, kénytelen-kelletlen, az 1949-ben
alapított állami gazdaságokban kellett munkát vállalniuk. Elkobzott javaik
kis részét 1989 után kapták vissza. Mindezek után nem csoda, hogy
Romániának hátat fordítva a németországi München közelében tömegesen
telepedtek meg. Nyaranta gyakran látni az egykori menekültek
leszármazottaival zsúfolt autóbuszokat. Mint turisták térnek vissza. Végig
sétálnak hajdani falujukon, de ajtót senki sem nyit nekik. Régi portájukon
mások laknak, nem is értik, nem is beszélik nyelvüket. Programjukban
templomlátogatás is szerepel. Meghallgatnak egy istentiszteletet, kisírják
magukat, aztán felülnek a buszokba s arra a kérdésre, nem akarnának-e
visszatelepedni, így válaszolnak: „Itt szebb, de odaát Németben jobb!”
A tiszavirág-élet , teljes kör nek sem nevezhet , Beszterce-Naszód
vidéki második autonómia 1945. március 13-án sz nt meg, amikor szovjet
jóváhagyással a román kormány Észak-Erdélyre is kiterjesztette hatalmát.
A háború azonban nem ért még véget. Románia részvétele a németek
elleni háborúban és az orosz katonai megszállás kimerítette az ország
er tartalékait. A sztálingrádi csatavesztés után a román kormány többé nem
hitt a csodában, hogy Németország még megnyerhetné a háborút.
A Moszkvában lezajlott titkos tárgyalásokon, 1943 decemberében
Sztálinnal elhitették, hogy Románia 2. világháborús részvételéért csupán
Antonescu a felel s, s ezt a világháború utáni határok kijelölésekor vegyék
tekintetbe, s Erdélyt Romániának juttassák. Sztálin akkor feltételül szabta:
Románia lépjen ki a háborúból, s fordítsa fegyvereit Németország ellen. A
puhatolózó tárgyalások, a kilépési készületek még további 8 hónapig
elhúzódtak. Amikor ténylegesen elfoglalták Romániát, nem viselkedtek
felszabadítókhoz méltóan. Nem is voltak azok. Az is igaz, hogy a németek
kormányközi megállapodás alapján jöttek az országba, és nem lehettek
megszállók. Másként is viselkedtek.
A szovjet hadsereg véd szárnyai alatt új er re kaptak a kommunisták,
vagy ahogy a nép találóan nevezte ket, az elvtársurak (Domnii tovar i)
1944 augusztusában becslések szerint Romániában csupán 500 tagja volt a
kommunista pártnak. A lázas tagtoborzó tevékenységnek tudható be, hogy –
ha hinni lehet nekik – 1947 december közepén, miután a szociál-demokrata
párttal egyesült, a kommunista párt már 1.060.000 párttagot számlált.
A kommunisták és el retolt emberük, Petru Groza bátorították a
szegény földm veseket, hogy osszák szét maguk között a földesurak
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birtokait, a gyárak munkásait pedig, hogy szervezzék meg a
munkásellen rzést.
Március 6-án a szovjet nyomásnak engedve – a habozó Mihály király
két óra gondolkodási id t kapott – szovjetbarát és kommunista román
kormány alakult. A kormány elnöke: dr. Petru Groza. nem a tömegek
akaratát juttatta kifejezésre.
Március 23-án a Groza-kormány törvényt hozott a földreformról.
Országszerte földosztó bizottságok alakultak s teljes egészében kisajátították
és kiosztották a nyugatra menekült – túlnyomórészt magyar földbirtokosok
birtokát. A parasztok közt kiosztották az 50 hektárt meghaladó birtokokat.
Elég pontosan tudjuk, hol és hány család kapott földet s ez
összegszer en hány kataszteri holdat tett ki. Tudjuk azonban azt is, hogy a
földbirtokosokat ki zték házaikból, kastélyaikból. Megfosztották ket
mez gazdasági felszerelésükt l, élelmiszerkészleteikt l és háziállataiktól is.
1910-es statisztikai adatok szerint a 200 hektárnál nagyobb
földbirtokkal rendelkez tulajdonosok száma 139 volt. 1944-ben a
legnagyobb kiterjedés birtokkal báró Bánffy Nagysajón, Lázár Imre
Sófalván, Teleki gróf Kajlán, Bethlen Balázs gróf Árokalján és Kentekén rendelkezett.
kés típusú farmernek min sítették a kucsmai Goldsmidt-et, Rosner
Jakabot Harináról, továbbá Kiselstein és a Brucher testvéreket Besztercér l,
a fel ri Betegh, a csicsókeresztúri Torma, a somkeréki Becsky, a
sajószentandrási Fejérvári, a paszmosi Teleki családot stb.
Ugyancsak egy 1910-es kimutatásból tudjuk, hogy a 2. világháború
utáni Naszód rajonban 8.340 kisebb- nagyobb földtulajdonost tartottak
nyilván. Ezeknek több mint fele: 4.344 családnak a birtoka 10 kataszteri
holdnál kisebb volt, 3.700-an viszont semmiféle földdel nem rendelkeztek.
Megyénkben a kisajátítottak és az újbirtokosok megoszlása 1947
elején a következ volt.
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A járás
neve

A kisaA kisajátítottak játított
földter.
száma
(kat.
hold.)
676
10.807

Földet
Földigényl k kapott
száma
család
-ok
száma
2.511
1.734

A kapott
terület
nagysága
(kat.hold)

Állami
Megtartalékjegyzés
alap
(kat.hold)

7.978

525

1.

Borgói

2.
3.

1.243
1.172

17.223
15.530

2.717
2.819

2.626
2.699

13.479
11.151

509
344

4.

Központi
Szászlekencei
Naszódi

796

7.102

2.500

1.409

6.862

240

5.

Óradnai

-

-

1.761

60

300

-

6.

Nagysajói

469

6.780

2.201

965

6.602

178

Összesen

4.356

57.444

14.509

9.433

46.372

1.796

Az 1947. év folyamán az állami tartalékalapból újabb családokat
juttattak földhöz Nagydemeteren, Csepánon és Szászszentjakabon. Így
összesen 9.493-ra emelkedett a földhöz juttatott parasztcsaládok száma, a
kiosztott összterület elérte az 57.000 kataszteri holdat. Egykori jelentés
szerint 1947. november 13-ig szinte mindenki kézhez kapta a kisbirtokosi
igazolványt.
A földreform által jelent s mértékben megnövekedett a kis- és
középbirtokos (szegény- és közép) parasztcsaládok száma. Ezt igazolja egy
1947. március 17-i keltezés táblázat is.
Sor- Járás
szám

0-3
hektárig

3-5
ha

5-10
ha

10-20

ha

20-50
ha

Farmok és
mez gazdasági
központok

1.

Besztercei

2.400

3.000

242

18

6

2

2.

Borgói

2.610

1.600

220

80

48

1 farm Jádon

3.

Lekencei

2.736

1.309

349

245

5

Naszódi

5.264

4.752

551

82

8

1 farm
Lekencén
1 farm
Nagydemeteren

4.
5.

Óradnai

4.248

2.061

384

115

4

6.

Nagysajói

1.015

1.724

268

43

3
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Összesen:

19.273

14.446

2.014

583

74

5

Szomorú képet fest a földtulajdon megoszlása 1945-46-ban Árokalján.
Itt 132 földhöz juttatott parasztcsaládból, 70 földtelen volt. 19 család birtoka
1-1 kataszteri holdnál kevesebb, 23 családnak 1-2 holdja, 16-nak 2-3 holdja,
5-nek 3-4 holdja volt. Ennél nagyobb birtokkal: 7 kat. holddal csak egyetlen
család rendelkezett.
Ehhez csupán azt f znénk hozzá, hogy a szóban forgó árokaljai
családok dönt többségét az elmenekült szászok helyébe telepítették.
Fontos tudni, hogy a mi megyénkbe megyehatárainkon kívül lakókat
is telepítettek a szomszédos Szamos-, Maros-, Máramaros megyéb l és f leg
a Mócvidékr l.
A
Szamos-megyeiek
Jád,
Pinták,
Nagydemeter,
Petres,
Aszubeszterce, Csepán és Szépnyír területén kaptak újgazdákként – házat,
gazdasági épületeket, mez gazdasági eszközöket, gabonát, takarmányt és
háziállatokat – az elmenekült szászokéból.
A Borgó- völgyiek Petresen, Aszubesztercén, Jádon, Szászújfalun és
Zsolnán kezdhettek új életet.
A Maros-megyéb l hozott kolonusokat Tekén, Nagysajón, Zselyken
és Tacson telepítették le.
Tacson az 52 földhöz juttatott családból 50 magyar volt, Nagysajón a
81-b l pedig 41 magyar. Sófalván 19 magyar család jutott földhöz.
Magyar családoknak juttattak földet Új sön, Szentmátéban,
Bongárdon, Szászlekencén, Sajómagyaroson, Petresen és Jádon is. E
helységekben mintegy 140 magyar család gyarapodott birtokban.
A vegyes román-magyar lakosságú falvakban 1945. március 25-30
között alakultak meg a földosztó bizottságok. Tagjaik román és magyar
dolgozó földm vesek voltak.
Majoron egy korabeli jegyz könyv tanúsága szerint a földosztó
bizottságba a szegényparasztok éberségét kijátszva ellenséges, reakciós,
kulák elemek is befurakodtak, akik maximális nagyságú, jó min ség földet
osztottak – maguknak. Aldorfon a földosztó bizottság szánalomból felvette a
jogosultak listájára a helybeli kovácsot és a két kocsmárost is.
Szászszentgyörgy félrevezetett telepesei még 1945 októberében sem
fogtak hozzá a földosztáshoz.
A Központi járás bírója, dr. Titus Cri an semmilyen segítséget nem
adott a falusiaknak. Ez a járás az egyetlen a megyében, ahol még a
kisajátítások sem fejez dtek be.

308

Megyénkben kisajátították a Betegh, Torma, a Bethlen, Becsky,
Fejérvári, Teleki, Bánfy családok birtokait.
1945. május 9-én, amikor az európai háború véget ért, Románia a
gy k, Magyarország, pedig a legy zöttek táborában volt. A földosztásnak
új lendületet adott a régi, antikommunista kormánybiztosok leváltása 1945
májusában, amikor minden megye élére kommunista prefektusokat
állítottak. Kommunista érzelm népbíróságok döntöttek az Antonescu
kormány és f hivatalbeli tisztvisel inek sorsáról. A Groza kormány döntötte
el, hogy ki háborús b nös és ki nem. Ion Antonescut, Iuliu Maniut és számos
ellenzéki politikust kivégeztek, vagy bebörtönöztek. A máramarosszigeti
szigorított fegyház politikai rabjaiból egy tucatnyi román, jobboldali
beállítottságú kormányt lehetett volna létrehozni. Ott halt éhen a légynek
sem ártó Bethlen Balázs gróf is.
A nagyhatalmak nyomására 1946. november 19-én parlamenti
választásokat tartottak. A választási kampány idején a rend rség szétzavarta
vagy betiltotta az ellenzéki, konzervatív és liberális pártok gy léseit. Minden
eszközzel akadályozták ket a választási plakátok kiragasztásában, ha mégis
sikerült ilyeneket a telefonoszlopokra ragasztani, azokat az új leple alatt
letépték.
A Demokrata Pártok Blokkjába tömörült kommunisták és
szövetségeseik öles plakátjai még az üzletek kirakataiban is díszelegtek. A
kommunista párt választási jelvénye a stilizált Nap volt, felirata:
„Szavazzatok a Napra! (Vota i Soarele!”)
Külön listán indult az akkor már politikai er t jelent s a magyarságot
összefogó Magyar Népi Szövetség. Választási plakátokra nem lévén pénze,
kerítések és házak falára festették fel az = jelet s a felhívást: „Magyarok! =
Erre szavazzatok!”, egy másik szöveg így hangzott: „Egységben az er ,
er ben a béke, ezért szavazz erre = Erdély magyar népe! Megyénk
magyarságának összefogásában és mozgósításában nagy szerepe volt a
fiatal, ambíciós Traxler Lászlónak, a Magyar Népi Szövetség választott
elnökének.
A parasztpárt arra buzdította szavazóit, hogy a Szem-re szavazzanak,
a liberálisok ismertet szimbóluma a stilizált házikó volt.
A parasztpártot kompromittáló egyik plakát a havasalji legel n
roskadásig terhelt szamarat ábrázolt. Az ünnepi népviseletbe öltözött pásztor
botjával a szamárra mutatott. Alatta a felírat: „Csak
szavaz Maniura!
(Numai el voteaz cu Maniu!”)
Bár a Magyar Népi Szövetség a kommunistákkal együttm ködött, ez
utóbbiakat nem feszélyezte az a gaztett, hogy szövetségesük szavazataiból
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sokat elorozzanak. Nem ismerték ugyan az olasz Machiavelli mondását, de
tudták: „A cél szentesíti az eszközt!”
Nyílt titok volt, hogy a szovjet hatóságok elvárták a kommunista párt
vezette er k gy zelmét. A realitás talaján állók az ellenzéki, azaz
kommunistaellenes er k mindent elsöpr gy zelmére számítottak. A
szavazóhelységekben ugyan nem, de fels bb szintén szovjet jóváhagyással
meghamisították a választási eredményeket s a hivatalos jelentésben a népi
er k dönt gy zelmét hangsúlyozták. Kés bb azt írták, hogy 258 népi,
kommunista szavazatra csupán 1 reakciós, ellenszavazat jutott!
Más képet nyújtana e korszak, ha a parasztpárt naszódi
pártkongresszusát vennénk szemügyre (1946 tavasza). A kommunisták által
sokat ócsárolt pártkongresszus anyagához nem sikerült hozzájutnom. A
kommunista agitátorok részvétele a földosztásban rendkívül megnövelte
népszer ségüket a falvak szegény lakossága körében. A kommunistaellenes
er ket következetesen félretájékoztatták. A falvak közép- és módos
parasztsága roskadozott a beszolgáltatási terhek súlya alatt. Akik a
lehet ségeket messze meghaladó gabonamennyiséget nem tudták idejében
az állami szerveknek beszolgáltatni, rögtönítél bíróságok juttatták börtönbe.
A sokszor elátkozott kvótarendszer 1956 végéig maradt érvényben, amikor
az ’56-os magyar forradalom kiterjedését l félve, a román hatóságok
eltörölték azt.
A szovjet hadsereg feneketlen gyomra 11 éven át megemésztette
Románia állatállományának és kenyérgabonájának túlnyomó részét.
Törleszteni kellett a háborús kárpótlást 300 millió dollár érték áruban. A
nagytestvér szabta meg az áruk fajtáját, mennyiségét és hihetetlenül olcsó
árát. Pl. 1 liter román benzinért 2 banit törlesztettek!
Miután a szovjetbarát kommunisták fokozatosan megszilárdították
pozícióikat, az útjukban álló legf bb akadályt, a monarchiát is felszámolták.
1947. december 30-án Mihály királyt lemondatták. A királyérzelm
parasztság haragjától félve azt állították, hogy a király önként mondott le a
trónról. Kés bb Petru Groza azt mondta, hogy h séges kommunisták
jelenlétében pisztollyal kényszerítette: mondjon le a trónról és utódai
trónigényér l. A királyi családot sürg sen áttuszkolták a határon, még
élelmet vagy vagyontárgyakat sem vihetett magával. Az csupán kommunista
kitaláció volt, hogy vonatszerelvények vitték ki az országból a 26 éves
Mihály király vagyonát.
Figyeljünk és számoljunk. A király lemondatásának napján, december
30-án este ült össze rendkívüli ülésszakra a vakációban lév Parlament. Egy
nemrég el került gyorsírásos jegyz könyv szerint 295 képvisel jelent meg
(majdnem 100%). A gy lés mindössze 45 percig tartott. Ez id alatt a gy lés
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levezetésére egyénenkénti titkos golyós szavazással elnökséget választottak.
A leadott szavazatok összeszámlálása után jóváhagyás végett a Parlament
elé terjesztették az államforma megváltoztatásáról szóló törvényjavaslatot,
azazhogy Románia a jöv ben ne királyság, hanem népköztársaság legyen.
Az el terjesztést a teremben ül k 19 esetben szakították meg hatalmas
ovációval és tapsorkánnal. Ez azt jelenti, hogy a törvényjavaslat
el terjeszt jét tizenkilencszer szakították félbe! Ezután következtek a
helyesl hozzászólások. Végül, ugyancsak golyós szavazással, elsöpr
többséggel gy zött a köztársaság ügye! Az ovációk, tapsok rekordját
azonban Nicolae Ceau escu állította fel a párt 14-ik kongresszusán (1989.
november 20) amikor az el adói beszédét 112-szer (nem elírás!) szakították
félbe!!
December 30-án a munkásosztály nevében vezet és kormányzó
kommunisták átvették a teljes hatalmat. Ezzel lezárult Románia újkori
története.
Mindenhonnan levették a trónfosztott Mihály király képét és
nyilvánosan elégették. Az országot elárasztották az öles bet s sok méter
hosszú román, magyar és német nyelv plakátok, amelyek hírül adták a
történelmi jelent ség
változást: „Éljen drága hazánk, a Román
Népköztársaság!”
Betiltották a királyt dics ít román állami himnusz éneklését:
„Tr iasc regele în pace i onor / Ap tor de ar ”, „Éljen békében és
tiszteletben az országot védelmez király!”
A népköztársaság els himnusza már a munkásosztály vezet szerepét
méltatta: „Zdrobite c tu e în urm
r mân / În frunte mereu
muncitorul...(„Lehulltak a láncok s a régi igák / A munkás s a munka az
élen...”)
Ez a himnusz történelmi mértékkel mérve tiszavirág-élet nek
bizonyult. 1952-ben ezt új szöveggel és dallammal helyettesítették, amely
már a román és a felszabadító szovjet nép örök barátságát harsogta.
A király menesztéseivel kapcsolatban magyar közszájon több politikai
vicc is született. Egy találós kérdésben arra kellett választ adni, hogy mi a
különbség Attila és Mihály király között? A tömör és helyes felelet szerint
Attila hun király volt, Mihály pedig „hunn király, hunn nem király”.
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Vihar utáni békés napok (1945)

1945 májusában a tengelyhatalmak térdre kényszerítették a 2.
világháborút kirobbantó Németországot. Európában véget ért a háború. A
szovjet megszállás következményeként megszilárdult a szovjetbarát er k
pozíciója.
A politikai élet lassan megélénkült. A dolgok normális menetébe belebeleszóltak ugyan Petru Groza hívei, különben mindenütt zajlott az élet...
A megyénk hétköznapjait, bemutató tényanyagot az 1945 nyarán
létrehozott csend rkülönítmény jelentései alapján állítottuk össze. 187) A
csend rkülönítménynek a tisztekkel és tiszthelyettesekkel együtt 41 f nyi
személyzete volt. Tagjait a jókötés , egészséges és fegyelmezett román
férfiakból toborozták. Egyetlen magyart, vagy németet sem alkalmaztak. F
feladatuk a csend és a közrend biztosítása, a lakosságnál található fegyverek
begy jtése és a magyarok állandó megfigyelése volt.
Az általuk összeállított s a csend rlégió parancsnokságára eljuttatott
bizalmas jelentések egyrészt azt tükrözik, hogyan tettek eleget harci
feladataiknak, másrészt milyen is volt a megye falvaiban a közhangulat.
Bizonyára sok bennük a bocsánatos mellébeszélés is. Ez érthet , ha
arra gondolunk, hogy a jelentések alapján értékelték a beosztottak munkáját.
Így például Mez újlakon a református templomban megünnepelték Szent
István napját. A jelenlév k Erdélynek Magyarországhoz való csatolását
követelték. A kultúrotthonban kifüggesztették Horthy Miklós fényképét és
kit zték a magyar zászlót.
Sajómagyaroson a szász gy jt tábor (láger) lakói a marosludasi
vasútvonal javításán dolgoztak.
Új sön az el
héten (aug. végi jelentés!!!) nemzeti zászlókkal
ünnepeltek és le akarták váltani a falu bíróját.
Vermesen kisebbségben csak magyarok voltak, de azok becsületesek.
A jegyz úrnak német gyártmányú géppuskája volt.
Sajószentandráson a románok és a magyarok között kisebb súrlódások
voltak. Ez utóbbiak kit zték a magyar nemzeti trikolort.
Harinán 63 szász személy lakott. Egyikük, Mozes Kathi azt mondta:
„Fordul még a történelem kereke, Hitler nem halt meg. Visszatérnek majd a
németek s akkor jaj lesz a románoknak!”
Szeretfalván csend volt, nem lakták magyarok vagy németek.
Szászlekencén igazoltatták Hirsch Antont. Fegyvertartási engedéllyel
és Mauser pisztollyal rendelkezett. Igazolta, hogy a besztercei rend rség
ügynöke.
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Bilakon feltartoztattak egy cigánykaravánt. A tüzetes „házkutatás”
nyomán el kerültek a lopott holmik. A cigányok megmutatták, hogy a Ro ia
hegyen hova rejtették a lopott pénzt.
Esténként Beseny re katonák jöttek sz t lopni. Az röket
fegyverekkel megfenyegették. Három lopásra kész katonát le is tartoztattak
(140 l.). A lakosság pánikba esett: elterjedt a hír, hogy Erdélyt visszaadják
Magyarországnak. Emiatt hanyagolják el a föld megm velését.
Szamosmakód, Középlak és Mittye térségében fegyveres banda
kószált és veszélyeztette a közbiztonságot.
1945. szeptember 5-re virradóra Romolyon automatafegyverekkel és
kézigránátokkal támadták meg a helybeli csend röket. A fegyveres
banditatámadás során elfoglalták az épületet, az rs fegyvereit elrabolták.
(165 l.)
A nemegyei magyar és román lakosság között nagy volt a gy lölet,
mert a magyar világban a románokkal rosszul bántak és üldözték ket.
Szálván és a két Nemegyén több lakosnak volt katonai fegyvere.
Ebben a térségben több visszavonuló német alakulatot lefegyvereztek.
Bükkösön az Iván fivérek fegyvert rejtegettek.
Magyarnemegyén a bíró rendre utasította a csend rkülönítmény
követel
tagjait.
Malomárkán a lakosság amiatt elégedetlenkedett, mert igavonó állatok
és munkaeszközök hiányában nem tudta földjeit megm velni.
Szeptemberben azt panaszolta a szászbudaki bíró, hogy április óta
nem kaptak fizetést. Az ottani szász lágerben 76-on „laktak”, különböz
személyeknél, napszámosként dolgoztak.
Kaszálás közben Malomárkán a felrobbant kézigránát két fiatalt
megsebesített...
Beseny n bizonyos személyek titokban szarvasmarhákat vágtak le, a
hússal spekuláltak – drágán árusítva azt.
1945 szeptemberében a szászbudaki gy jt - és munkatáborba két volt
SS-legény érkezett. Intézkedtek, hogy bekísérjék ket Besztercére.
Az itteni lágerbeli szászok amiatt elégedetlenkedtek, hogy nem
engedték ket cselédként román családokhoz elszeg dni. (188 l.)
1945. augusztus 1-én a bethleni vásári közönség látta, amint a
szekereiken hazatér szászokat román csend rök kisérték Besztercére. Az
egyik csend r ittas lévén, vígan danolászott.
Jádon a hazatért szász menekültek azért elégedetlenkedtek, mert alig
tudták megszerezni a betev falatot.
Alsóborgón a helybeli pap német rádiót rejtegetett s nem volt
rádiótartási engedélye.
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A Regna tulajdonában lév f résztelepek munkásai amiatt zúgolódtak,
hogy a munkabérük túl alacsony. Napi bérük csupán 1.000 lej volt,
miközben 1 m³ deszkáért a vállalat 45-50.000 lejt zsebelt be. (224 l.)
Fizetésük oly alacsony, hogy sem, ruházkodásra sem élelemre nem volt elég.
Alsóborgón az ismeretlen tettesek a bíró udvarából elloptak egy lovat
és 400 kg almát.
Borgóbesztercén a faipari munkások panaszolták, hogy fizetésük
kevés, élelmiszerellátásuk hiányos, a kapható élelmiszerek rossz
min ség ek. Nézeteltérések voltak a munkások és a vállalat vezet i között.
Négy személy a munkások felbujtója.
Végül álljon itt, ezúttal egy kis egészségügyi statisztika is, amely az
országos állapot h tükre: a csend r osztag 41 tagja többségének oly rozzant
volt az egészsége, hogy a különböz betegségek miatt csupán 14 felelt meg
és volt szolgálatra alkalmas. A konstatált betegségek: szexuális-, b r- és
szemártalmak. (230 l.)
Ezen nem szabad csodálkoznunk, mert a szovjet „felszabadítóink” oly
szabados nemi életet éltek, pontosabban habzsoltak, hogy ritka kivételnek
számított az olyan fiatal- vagy javakorabeli n , aki ne került volna az orosz
katonák karjaiba. Aki ellenállt – agyonl tték!
A szovjet katonákkal terjedt a tet , a rüh, a szifilisz, a gonorrea.
Emiatt sokat szenvedett a megalázott lakosság. Teljes kigyógyítása
évtizedekbe telt.

Egy impozáns h si emlékm és a Gruiu havas rejtélye
A megye keleti felén, a Beszterce – Dornavátra m út mentén terül el a
Borgó-völgy nyolc települése.
Követend példa, hogy a nyolc helység lakói összefogva méltó
emlékm vet emeltek az els – és a második világháború h si halottai
tiszteletére.
Az emlékm homlokzatán olvasható: „Glorie etern eroilor neamului”
(Örök dics ség népünk h seinek). Két oldalt az 1916-1918 és 1941-1945
évszám olvasható.
Aki a történelemben kissé járatos, tudja, hogy a trianoni békekötésig
egész Erdély, így a Borgó-völgye is, az Osztrák – Magyar Monarchia részét
képezte.
Márpedig Ausztria-Magyarország Ferenc Ferdinánd trónörökös
meggyilkolását követ en, 1914. július 28-án üzent hadat annak a
Szerbiának, amely megtagadta az osztrák-magyar ultimátumban
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megfogalmazott követelések teljesítését. Ezzel kezdetét vette az els
Világháború. Err l a csekélységr l feledkeztek volna meg az emlékm
készít i? Elfeledték vagy nem is tudták, miért ismétl dnek meg a fekete
márványtáblákon az 1914-es évszámok? Ha csak valóban 1916-tól
kezd
en vésték márványk be a háború áldozatainak nevét, hol kell
keresnünk a háború els 17 hónapjában h si halált haltak névsorát? Avagy
történelemhamisítás történt kicsiben?
A különben szép kivitelezés h si emlékm vön a Borgó-völgy falvai
a román ábécé szerint következnek.
Az els Világháborúban Alsóborgónak 9, a másodikban 13 h si
halottja volt. Borgóbesztercének 63, illetve 13 h si halottját gyászolták.
Borgóprundon az els világégésnek 37, a másodiknak 39 áldozatát
számoltam össze.
Borgótiha és Turjágó közös lapon szerepel. Eszerint 1914-1918 között
162-en, a második világháborúban 35-ön estek el távol, messze a hazától.
Az utóbbi két helység közös lapjának az a magyarázata, fogy Turjágó
még 1967-ben is a román helységnévtárban tanyaként szerepelt.
Középborgó lakossága az els háborúban 17, a másodikban 13
halottját siratta el. Marosborgó részér l az els világégés 44, a második,
pedig 22 ember vér- és életáldozatát követelte.
Külön márványlapon szerepel annak a hét embernek a neve –
közöttük egy n – akik 1944. október 11-én a visszavonuló magyar-német
sereg ellen akart fegyveres támadást intézni...
Az emlékm központi részén olvasható annak a 6 román
katonatisztnek a neve, akiket a háborúban kitüntettek. Nem tudni, hogy az
osztrák-magyar, magyar, vagy a román hadseregben tüntették ki magukat?
Sajnos egyetlen mondat sem utal az 1956-os borgóprundi
antikommunista katonai fegyveres felkelési kísérlet mártírjaira. Bizonyára
szégyellték kiírni, avagy strucc módjára homokba dugták fejüket, hogy ne
kelljen tudomásul venniük a tényeket?
Az emlékm talapzatának két oldalán két azonos lövési szögbe, déli
irányba állított ágyú látható. Két, a szovjetunióbeli 2. sz. Zisz üzemben,
1942-es modell szerint készült kiskaliber ágyúról van szó.
Eredeti cs furat rmérete 57 mm volt. Nem tudni, hogy a második
világháborúban nem-e éppen ezek az ágyúk oltották ki katonáink egy
részének az életét vagy tettek másokat egész életükre nyomorékká...?
Ezeket adták el a román hadseregnek. 1987-ben feljavították az
ágyúmatuzsálemeket. „Victoria” márkás gumikerekei román gyártmányúak.
A h si halottak számának összegzésekor kiderült, hogy csupán a
Borgó völgyében 608 emberi életet oltott ki az esztelen háború. Az emlékm
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készít i fontosnak tartották márványba vésni azoknak a lelkészeknek a nevét
is, akik a fenti h si halottak lelki üdvéért engesztel imát mondanak...
A készíttet k arról sem feledkeztek meg, hogy a maguk vagy cégük
nevét az anyag- és pénzadományozók listáján ugyancsak megörökítsék.
Arról újfent emlékeztetünk, hogy az 1956-os h sökr l hallgatnunk,
mint az arany a f ben...
A h si halottak tiszteletére emelt impozáns emlékm jobb alsó
sarkában, mintegy zárómondatként említés történik a Dorni oara határában a
Teleki-csúcs alatt (Pietros, 2001 m) tömegsírjában örök álmát álmodó 60
katonáról is.
Ennek kapcsán egész sor megválaszolatlan kérdést kellene
tisztáznunk. A környék id s emberei szerint ezen a nehezen megközelíthet
magaslaton katonaszökevények egy csoportja húzta meg magát. Meglehet,
de akkor miért vájtak a kemény sziklába lövészárkokat? A helybeli
pásztorok ismerve rejtekhelyüket, a falusiak közrem ködésével, élelemmel
látták el ket. Csakhogy ki, kik tudtak háborús, ínséges években
huzamosabb id n keresztül ennyi embert rendszeresen etetni?
Az egyik verzió szerint a hatóságok tudomást szerezve a szökevények
hollétér l, a szerencsétleneket az utolsó emberig legéppuskázták.
Bizonyosan nem tudják, csupán feltételezik, hogy ott román katonák életét
oltották ki.
Egy másik változat szerint az els világháború idején a védekez
román – és a támadó osztrák-magyar katonaság fegyveres harcában elesett
áldozatokról lenne szó. Igen ám, de ismereteink szerint ezen a vidéken nem
voltak fegyveres összecsapások. Az 1916 augusztusáig semleges Románia,
amikor a Hármas Szövetség államai ellen hadba lépett, Dornavátra vidékér l
nem indított támadást Beszterce irányába. Következésképpen itt nem volt
kikkel háborús konfliktusba bonyolódnia.
Ma már halott az a Bozga Laz r is, aki 17 éves korában havasi
pásztorként a temetetlen emberi csontvázak tömegére bukkant. Hosszú évek
teltek el, miközben a temetetlen holtak Isten szabad ege alatt – távol a
világtól elporladtak.
A megközelíthetetlen meredek hegyoldalban ma is láthatók a
lövészárkok, de ami a katonákból megmaradt, nem ott, hanem jóval lejjebb
temették el egy tömegsírban. Egy kis fakeresztet is állítottak oda, örök
mementónak. Tény, hogy nem minden csontvázat szedtek össze és hantoltak
el, mert 1917 vagy `18 tavaszán egy földhalom alól kilógó kezeket – lábakat
találtak s egész hollóraj lakmározott ott. A hó- és k görgetegek lesodorták a
sírhantot borító földet. Id vel az elkorhadt fakereszt helyébe vaskeresztet
állítottak 2005-ben új emlékm vet emeltek, felavatásán részt vett egy
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díszszázad is. Évekkel kés bb a nyájaikat rz és oda felmerészked
gyerekek bújócskázás közben helyenként csontmaradványokra bukkantak.
Egyikük kutyája egy „lekopasztott” koponyát hozott ki a bokrok
közül. A s
bozót miatt már nem is tudták megmutatni a feln tteknek a
látottak helyét. Ami fokozza a talányt az, hogy a lövészárkokban nem leltek
egyetlen csontvázat sem.
Érdekes, hogy noha szorgalmasan kutattak a tömegsír után, azt
mindmáig nem sikerült azonosítani, mint ahogyan rég elkorhadt az a
fakereszt is, amelyre egykor bevésték: „Aici se odihnesc 60 de osta i
români” (Itt nyugszik 60 román katona).
A rejtély megoldása még várat magára. Sem a Suceava - sem pedig a
Beszterce-Naszód megyei állami levéltárban hasznosítható anyagra nem
leltek.
A jászvásári állami levéltár sem vitt közelebb ezen izgalmas probléma
megoldásához.
A tihucai ortodox kolostorban Hortz Ovidiu (Gavril ) szerzetes
szívügyének tekinti a Gruiu hegység rejtélyének fokozatos megfejtését.
Kezdeményezték, hogy minden évben szervezzenek oda zarándoklatot.
Immár 7. alkalommal tartottak ott megemlékez
és engesztel
istentiszteletet.
Szinte emberfeletti nehézségek leküzdésével a helyszín közelében egy
szerény k - és vasbeton emlékm vet állítottak, hogy a havas csendjében
bárki méltó módon emlékezhessen a névtelen h sökre s Villon francia költ
szavaival mondjanak értük egy Ave Maria!-t.
Az emlékm építésén dolgozó munkások a közelben 1903-as és 1912es gyártmányú puska- vagy gépfegyvergolyó rézhüvelyeket találtak.
Alaposabb helyszíni kutatások választ adhatnának arra is, hogy az els
világháborúban mely állam hadseregében használták ket.
Új elemekkel gyarapodnak második világháborús ismereteink is. 1944
októberében a szovjet el nyomulást – ha szórványosan is – megkísérelték
késleltetni a Kelemen havasoknak Bölényest l (Zimbrului) dél-keletre nyúló
vonulata a „Plai” mentén, a magányos Traian viskójától dél-nyugatra is. Az
id s Curean Maria állítása szerint az ottani s
erd ben gyermekként
bemerészkedve, hét temetetlen porladó holttestet számolt össze. Már olyan
állapotban voltak, hogy nem lehetett azonosítani, mely hadsereg katonái
lehettek. Az is igaz, nem is értett ehhez. A hátborzogató látványtól úgy
megijedt, hogy évekig senkinek sem mert beszélni a hajdan látottakról.
A helybeli falusiak azt is tudni vélik, hogy Tihucától nyugatra a
németek egy nagyon jól álcázott hatalmas l szerraktárt építettek,
pontosabban ástak a havas meredek falába. Pár éve már, hogy jobblétre
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szenderült az az id s férfi, aki megszállottként egy életen át kereste-kutatta a
szerraktár helyét. Bizonyosak abban, hogy meg is találta, de titkát
senkinek el nem árulta, hanem magával vitte azt a sírba...
A Naszód megyei 1946-os választások 188)
Fels bb utasításra már 1946 nyarán megindult a választási sikert
biztosító szervez munka.
A legels
híradás szerint az Óradnai járás bizonyult a
legigyekv bbnek. Itt 3 új pártinstrukort neveztek ki. Olyan személyekr l van
szó, akik a kommunista párt fels vezetésének utasításait közölték és azok
végrehajtását az alsóbb szerveknél ellen rizték. A kinevezettek között Forrai
és Stetz elvtárs neve szerepelt.
Az Ekésfront (Frontul Plugarilor) 16 új instruktort vetett be a
választási küzdelembe, 11-en közülük tanítók voltak.
A Magyar Népi Szövetségben Kincses elvtársat Orbán elvtárssal
helyettesítették.
Megye-szerte feldolgozták a Demokrata Pártok Blokkjának választási
programját.
Létrehozták a megyei- és járási választási bizottságokat. Ki- és meg
kellett jelölni a Választó Házakat. A legközelebbi feladatok között szerepelt
a történelmi pártok – a kommunisták ellenfelei – leleplezése szóban,
újságban, brosúrákban (néhány nyomtatott ívre terjed f zött könyvecske,
röpirat). Plakátokon kellett leleplezni a helyi reakciós elemek üzelmeit.
Minden helységben számba kellett venni a lakosság sérelmeit és
megvalósítható elvárásait meg követeléseit. Ez a munka nem t rt halasztást,
azonnal cselekedni kellett! A választások el tt ki kellett osztani a földreform
által kapott földek birtokjegyeit. A gyapjú-beszolgáltatás miatt
elégedetlenked ket csitítani kellett és megnyugtatni! Minden megyében
számba kellett venni a lakosság sajátos igényeit. A propagandamunkában ki
kellett domborítani, hogy a Groza-kormány által hozott választási törvény
eltörli a szenátust, választási jogot biztosítva a n knek, férfiaknak és
katonáknak.
Minden aktivistának – és pártmunkásnak napi munkaprogramot kellett
összeállítania. Lépten-nyomon hangsúlyozni kellett a Román Kommunista
Párt érdeme, hogy Észak-Erdélyt visszacsatolták Romániához.
A június 30 – július 6. közötti id szakról a megyei választási bizottság
jelentésében hangsúlyozták, hogy meg kell akadályozni a reakciós elemek
érvényesülését és politikai szereplését. Sürg s feladattá vált nyilvántartásba
318

venni mindazokat a bírókat és jegyz ket, akik nem a demokrácia, nem az új
rendszer hívei („purifikálandó személyek”).
A kommunista párt Szászlekencén tartott gy lésén 300 f nyi tömeg
el tt ismertették a DPB-jának választási célkit zéseit.
Naszódon a Nemzeti Párt T rescu szárnya által rendezett gy lésen a
el adó 250 f nyi hallgatósága el tt, tefan Lupu tanár hosszas
diskurzusában túlzásba vitte T rescu dicséretét – és befeketítette a többi
pártot.
Az Ekésfront képviseletében Borgóprundon Cr ciun kisasszony –
Leonida D nil felesége lett – a 120 f nyi hallgatóságnak megmagyarázta,
mit kell tenni a választások sikere érdekében.
Ekkortájt alakult meg megyénkben a nemzeti Népi Párt, amely
Besztercén tartotta kongresszusát. Megyénk összes járásai képviseltették
magukat. Mintegy 600 f nyi küldött el tt a jó atmoszféra ellenére – az
el adók (Dr. Radu és Cosma, a tanár) túlzásba vitték a korona (tk. király)
iránti hódolatukat, a dicséretek nem akartak véget érni. A kommunista párt
értékelése szerint ezt a kongresszust a túlf tött nacionalizmus jellemezte. A
kongresszusi részvev ket a CFR-t l, a Polgármesteri Hivataltól, a Regnától
és Prefektúrától kölcsönzött teherkocsikkal fuvarozták haza.
A megyei választási bizottság július 22. jelentése számba vette a
választási el készít munkát fékez tényez ket.
A f gond az, hogy a propagandamunka esetleges. Járm vek
hiányában a mindenre kiterjed helyszíni ellen rzés nem lehetséges. A
bizottság tagjai tárgyaltak a gépjárm – tulajdonosokkal, hogy legalább heti
2-3 napra kölcsönadják autóikat. Kérésük teljesítését még a prefektus is
kategorikusan megtagadta.
A Naszódi, Óradnai és Borgói-járásban nem volt jelent s méret
földreform, emiatt ezekben er teljes sovinizmus tapasztalható, s ez
akadályozza a munka jó menetét.
A júliusi jelentés szerint a demokrata er k f feladata a választások
megnyerése kell, hogy legyen. A dolgok jó menete érdekében szükségesé
vált egy propagandista pártiskola szervezése.
Mindenütt ellen rizni kell a pretorok (szolgabírók), jegyz k
megbízhatóságát, munkáját. Ahol szükséges, leváltásukat kell javasolni.
Az augusztus 7-én keltezett választási bizottsági becslés szerint
Naszód megye lakossága 150-160000 f , román 130000, magyar 10-12000,
német pedig 7-8000 lélek volt.
Rosszul mehetett a választásokat megel
propaganda-tevékenység,
mert, át- meg átszervezték e munka irányítóit. A jöv ben, mától kezdve –
Naszód megyében a politikai tevékenységért – pártvonalon – Heves Ferenc
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és Constantin Daicovici189) fog felelni. Járásonként 2-3 f nyi delegátus végzi
és ellen rzi e fontos munkát. Naszódon lesz Oprea Juliu tanító, Óradnán
Vianu dr-nak, Sajón Váradi Jánosnak és Bolgár Györgynek kell
szorgalmasan és helyesen politizálnia, ellen riznie és irányítania.
A Bukarestbe küldött hivatalos jelentésb l kit nik, hogy
összeállították a hivatalából eltávolítandó, áthelyezend , vagy felmentend
megye közigazgatási személyzet listáját. Közöttük van Mihai Mih ila
prefektus is, aki teljességgel alkalmatlan volt a választási harcra (... „cu
des vâr ire nepotrivit pentru lupta electroral ”). t augusztus 8-án Anton
erlincan alprefektussal helyettesítették. Eltávolításra javasolták a Nagysajó
járási Z bal Alexandru, a Borgó járási Vlad Ioan, a Naszód járási Portius
Victor járásbírókat is. A tisztogatási javaslat kiterjedt a járási jegyz k 4 f s
csoportjára, s ami nagyon fontos: a csend rség tiszti és tiszthelyettesi karára
is. Látható, hogy az ellenzéki értelmiség tekintélyes vezet it vették célba.
Milyen gazdasági szükségletekr l számoltak be? A szászok
megoldatlan helyzete (elvették házaikat, földjeiket!), a menekültek lakatlan
házainak sorsa: mivel az 1946. év aszályos volt, meg kell oldani a megye
lakosságának élelmezését. Besztercén sürg sen m köd képessé kell tenni az
elektromos áramtermel üzemet és a vízm vet.
Halasztást nem t
feladat lehetett, mert nem feledkeztek meg a
megyei községeiben, és a Besztercén tevékenyked reakciós – és a
kommunisták szemében – veszélyes tanítókról és papokról sem, akiket
lajstromozni kell! A reakciósnak min sített kocsmárosok m ködési
engedélyét vissza kell vonni! (A kocsmában naponta több ember is
megfordult, az ital feloldotta a nyelvüket!)
Egyedüli jó hír, amivel e jelentés zárul: a RATA-tól (Tartományi
Autószállítási Vállalat) válaszul kérésükre – kiutaltak két tehergépkocsit.
Egy héttel kés bb, augusztus 15-t l kezdve, kötelez módon, hetente
kellett jelentést küldeni Bukarestbe. Ebb l kiderül, hogy a megyei
pártszervek kérésének eleget téve, küldtek 6000 kaszát és – az autók
üzemeléséhez szükséges benzint is kiutaltak.
A Sajói járásban Constantin Daicoviciu 50 jelenlév földm ves el tt a
demokrácia lényegét fejtegette. Beszélt a DPB-ja programjáról is.
A következ id szakban – ez pártfeladat – véglegesíteni kellett a
földreformtörvény által el írt földosztást. Az aszályos nyár miatt
szükségessé vált nagy mennyiség kukorica és takarmány beszerzése. A
falvak lakóit el kellett látni ipari termékekkel. Rendbe kellett hozni a
megrongált vagy megrongálódott iskolákat és parókiákat.
Kisfehéregyházán pl. a templomot körül kellett keríteni, az utat
kikövezni és egy t zoltófecskend t szerezni.
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Az 1946. szeptember 24-i jelentésb l megtudjuk, hogy megyeszerte
kijelölték a szavazókörzeteket, szám szerint 107-et. Sajnálatos módon
kifelejtették Királynémetit. A szavazókörzetek túlnyomórészt iskolákban
vagy községi irodákban kaptak helyet.
A szociáldemokrata párt közzé tette propagandistáinak a listáját. A 73
kiválasztott között egyetlen német vagy magyar neve sem szerepel.
A választás-szavazás felügyeletére többek között javasolták Darvasi
Gyulát és Orbán Jánost, Venczel Józsefet, Madaras Árpádot, Zoltán Ern t,
Deák Rudolfot, Borsos Mihályt és Máté Gézát – Besztercén, a kommunista
párt részér l.
Tacson Rigmányi Jánost, Székely Mártont, Zselyken Magyarosi
Andrást, Óradnán T lag Herminát, Kerlésen Ötvös Dezs ceg telki
tanítót, Nemegyén Csillag Ferencet, Veress Mihályt, Telcsen Fogarasi
Gyulát, Óradnán pedig Forrai Sándort – mindet a kommunista párt vette
nyilvántartásba. Ugyan tartott igényt a nagysajói Löwi Heskál, a lekencei
Farkas Sándor és a csepáni Jakab Gábor együttm ködésére.
E jelentés jó néhány módszertani ajánlást, és utasítást tartalmazott a
hátralév választási kampány idejére. Ezekb l tallózunk: Ismertetni kellett a
helyi és megyei szint megvalósításokat. Óvakodni kellett politikai
jelszavaktól és általánosságoktól. Ki kellett hangsúlyozni a választási
törvény demokratikus jellegét, azaz hogy a n k, katonák, stb. akarata
szabadon megnyilvánulhat. Ez a törvény kizárja a választási kampányból, a
szavazásból a demokrácia, a nép ellenségeit. Az osztályellenséget
mindenünnen el kellett- és kell távolítani!
„Ha szükséges a tömeges tisztogatástól sem fogunk visszariadni.
Bárkit félre kell állítani, ha megítélésünk szerint veszélyt jelent a választási
kampányra, f leg a jegyz ket, a szolgabírókat, hogy csupán csak a
megbízható emberekkel maradjunk...”
A veszélyes elemek eltávolítására és bizalmiakkal történ
helyettesítésére azonnal sort kellett keríteni.... Mindenekel tt a pártnak
kellett ismernie mindazokat, akiket el kellet távolítani („... cei care trebuie s
fie epura i.”)
Össze kellett állítani a félreállítandó hivatalnokok listáját, meg azokét
a megbízható és megfelel párttagokét is, akikkel el bbieket helyettesíteni
lehet – s csak azután jöhettek számításba mások, akik befolyásolhatók...
Csak nagyon kevés és jó, megfelel emberre számíthatunk.
Az összeállított jegyzékeket sürg sen el kellet juttatni Lucre iu
tr canu miniszterhez, hogy jóváhagyja az új tisztségvisel k névsorát,
amit azután a Hivatalos Közlönyben fognak közzé tenni. A választási
kampányért Teohari Georgescu belügyminiszter felelt.
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A reakciós er k – figyelmeztettek – azzal fognak próbálkozni, hogy
kompromittálják a választásokat – és hogy az országot polgárháborúba
sodorják.
A
kellemetlen
meglepetések
elkerülése
végett
minden
szavazóhelységhez rséget kellett állítani – ezek a mi (kommunisták)
embereink legyenek, s ha szükséges, beavatkozásukkal védjék meg a
szavazóhelységeket, a választókat.
Letartóztatásokat csak akkor szabad eszközölni, ha a szavazástól
eltiltott személyek demokráciaellenes propagandát indítanak el. Akkor
ezeket, mivel a törvény eltiltotta ket a választási részvételt l – le lehet
tartóztatni.
A választási kampányban a propaganda-tevékenységet egyre fokozni
kellett, a csúcspontját a választás napján kellett elérnie. November 19-én, a
választások napját ünneppé kellett tenni. A városokat, falvakat fel kellett
lobogózni, díszíteni. Az utcákon, a tereken, a szavazókörzet közelében
népünnepélyt kellett rendezni. November 19-én virradóra, 3 és 4 óra között a
plakátozásnak maximális szintet kellett elérnie. Meg kellett szervezni ezek
rzését, nehogy rosszakaróink kárt tegyenek benne.
A választókkal meg kellett ismertetni a szavazócédula els oldalát. A
bemutatandó modellen a 2. oldal fehér lesz. A szavazóhelységben ünnepi
hangulatot kellett teremteni, a szavazópolgárok ünnepi ruhában szavazzanak.
A választások napjára mozgósítani kellett a helybeli vonós- és fúvós
zenekarokat. A pártaktivisták és propagandisták feladata lett a nép lángoló
hazafias érzelmeit naphosszat táplálni, és szüntelenül magas szinten tartani.
Az 1946. május 17-i megállapodás alapján, amelyet a demokrata
pártok kötöttek, létrehozták a Demokrata Pártok Blokkját. F feladata a
nagyhatalmak által kier szakolt általános demokratikus választások
megnyerése volt. Hat párt alkotta, minden szavazási körzetbe a pártok 12-12
delegátust és ugyanennyi helyettest küldhettek. Sorshúzással 2-2 személyt
választottak ki.
Javaslatok hangzottak el a 30 választási iroda jegyz inek
kinevezésére. Közöttük volt Weiss Carol petresi jegyz is. A harminc
elnökjelölt között volt Oprea Iuliu valamint Cerlinca Petru és Casian Ioan
tanító (Beszterce) stb.
Foglalkoztak az augusztus 23-i ünnepség megszervezésével is. Ez a
feladat Lu can Alexandrura, Váradi Ioanra hárult. Az ünnepi beszédnek
rövidnek kellett lennie és tartalmaznia a demokrata Pártok Blokkját alkotó
pártok egységét, a Groza- kormány politikáját, továbbá a demokratikus er k
és a király közötti együttm ködést. Az egyszer emberek el tt elhallgatták,
hogy pár hónappal korábban Mihály király sztrájkba lépett: mivel a
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kommunisták és a szovjetek akadályozták tevékenységében, megtagadta a
törvényjavaslatok aláírását, diplomaták fogadását – és panasszal fordult a
világháború gy ztes nagyhatalmaihoz.
Tizenegy héttel a választások el tt a Naszód megyei választási
bizottság jelentése pesszimista hangot ütött meg, csupa szemrehányást és
panaszt tartalmazott. Mintegy el re vetítette a választási kudarcot.
Tallózunk a jelentés szövegéb l:
Az egykori határ rség 44 falujában a kommunizmussal szembeni
ellenállás oly nagy, hogy ezekben a kommunista barát – er k nem tudtak
teret hódítani. Néhány faluban, ahol a munkások száma nagyobb, a lakósok
nagy tömegben távoztak Maniu és Br tianu pártjából és az Ekésfronthoz
csatlakoztak, így Telcsen, Oláhszentgyörgyön, Szálván.... A SzociálDemokrata, a Nemzeti Liberális és a Parasztpárt még nem tevékenykedtek...
Összehangolt támadás éri a Román Kommunista Pártot. Mih ie , a volt
prefektus azt mondta: „Azért léptünk a DPB-jába, hogy megakadályozzuk a
kommunisták munkáját.” (S nu permitem comuni tilor, s i fac de cap).
Hiányzott az együttm ködés a DPB-ját alkotó pártok között is.
Szóban minden javaslatot elfogadtak, megszavaztak, azután pedig járták a
maguk külön útját.
A kommunista párt javasolta, hogy a leváltott prefektus helyett
irlicant válasszák meg kormánybiztosnak. A szociáldemokraták azt az
Ocneanovici nev tanárt javasolták, akinek meggy lt a baja a földosztó
bizottsággal, ugyanis egy földbirtokát egészben szerette volna tartani.
A magyar- és a német cégek által kitermelt, de el nem szállított
famennyiség már rothadó félben volt, eladhatatlan. Ez nagy veszteséget
jelentett.
Lesen, pl. 10.000 m3, csupa 1944-es kitermelés bükkfa várt
elszállításra. Többször kértek engedélyt e fakészlet eladására, de mindmáig
erre engedélyt nem adtak.
Az augusztusi ünnepségen 4000 ember vett részt. Egy díszszázad is
felvonult. A tisztek kormányellenesek és a reakció ügynökei.
Néhány számadat erejéig jellemeznünk kell a megye gazdasági
helyzetét is. A jelentés azt jónak min síti. A hegyi- és mez ségi területeken
a búzatermelés jó volt. Az aszály miatt a kukoricatermelés 40-50 %-ra
történ visszaesésével kell számolni. A hegyvidékiek helyzete nagyon
súlyos. A takarmány 80%-ra tönkre ment. Iszonyatos drágaság van....
A szeptember 26-i megyei jelentés szerint meger södtek a DPB
pozíciói. A reakciós beállítottságú járásokban is fölénybe kerültek a
demokratikus er k. A DPB-ját felhatalmazták – ennek írásban nyoma nincs
– Sz.Z. – hogy a reakciós falubírókat váltsák le. A blokkon belüli ellentétek
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másodlagossá váltak, könnyen megoldhatók. Szeptember 23-án kiosztották a
birtokjegyeket. A Besztercén tartott nagygy lésen 20.000-nél is többen
voltak jelen. Ezek a demokratikus – kormány és rendszer mellett tüntettek.
Az er viszonyok 65%-ban a DPB javára billentek. Igaz, az Óradnai járásban
a reakció erejét nem sikerült megtörni. A falusi értelmiség távol maradt a
politikai csatározástól.
Megindult a gabonagy jtés, hogy segítsenek a hegyi falvak éhez
lakóin. Az ország más részének megsegítésére 10 vagon fát és 2 vagon
részárut küldtek. Intézkedni kellene, hogy a spekulánsok ne tudják
felvásárolni a gyümölcstermést.
A megyei választási bizottságnak sikerült két teher- és egy
személygépkocsit bérelnie. Ezzel el mozdíthatják a választások sikerét.
Kérték, hogy a központból legalább 10.000 liter benzint utaljanak ki a
választási kampány idejére.
A szavazólistákra 70.242 jogosult személy iratkozott fel. A
szavazástól eltiltott polgárok száma mintegy 5700 f , (az összes szavazásra
jogosultak 6,5%-a!).
A besztercei elektromos m vek beindításához a kormánytól egy
milliárd lej kölcsönt kaptak. Hasonló célra ugyanennyit adtak Naszódnak is.
A választási kampány céljaira sikerült 12 millió lejnyi pénzadományra
szert tenni, kilátás van további 7 millió lejre.
Azt a bizonyos jelentést, amely a választási csalást hivatalosan
elismert közel 60 éven át eltitkolták. A választási eredmények csak részben
váltották be a hozzáf zött eredményeket.
Összesen 37.277-en szavaztak a DPB-jára, 4379-en a Liberális Pártra,
a Lupu féle formációra2252-en, a Parasztpártra 21313 (mánista), másokra
1768-an szavaztak. A „mások” között kell keresnünk a Magyar Népi
Szövetségre leadott szavazatokat is.
A Demokrata Pártok Blokkjára a legtöbb szavazatot a következ
helységekben adták: Besztercén 5004-et, Szászlekencén 4855-öt, Kisilván
2112-t, Jádon 2029-et, Kerlésen 1994-et, Kisdemeteren 1973-at,
Borgóprundon 1774-et, Borgótihán 1771-et, Óradnán 1521-et, az 5.
hadosztály katonái 1482-et stb.
A Nemzeti Liberális Párt a legjobban Telcsen szerepelt: 838
szavazatot kapott. Utána következtek a rangsorolásban: Szálva (747),
Naszód (532), Szamosmakód (223), Borgóprund és Jád (150-150),
Nagydemeter (148) és így tovább.
Gyengén szerepelt a Lupu féle frakció Nagyilván 411, Kisdemeteren
309, Nagydemeteren 162, Telcsen pedig 155 szavazatot kapott.
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A gigászi kommunista propaganda ellenére a Nemzeti Parasztpártra a
legtöbben
Szálván,
2634-en
szavaztak.
Besztercén
2227-en,
Oláhszentgyörgyön 1887-en, Kissajón 1400-an, Nagydemeteren 1214-en,
Nagyrebrán 1111-en, Nagyilván 986-on, Kisrebrán 941-en, Borgóprundon
923-an, Kisdemeteren 714-en, Szászlekencén 712-en stb. tettek hitet Juliu
Maniu magyarokat üldöz és irtó pártja mellett.
A hivatalos összesítéskor a DPB 37.277 szavazatot kapott.
És most figyeljük meg, hogyan manipuláltak, Istenem, már akkor is, a
leadott szavazatokkal! Idézzük a hivatalos, választási eredményeket
tartalmazó jelentés utolsó három mondatát: „La rezultatele ob inute la
sec iile de votare mai bune, ulterior am ad ugat în plus de voturi, majorând
num rul votan ilor, unde am avut posibilitatea, am socotit 35% pentru BDP.
Adic în realitate i aproximativ: pt. BDP 23.000 voturi, de la PN 33.600,
de la diverse 8400. în total 65.000 voturi.” Magyarán: „A legjobb
eredményeket elért választási körzetekben, ahol csak lehetett, és ahol volt
honnan, utólag további szavazatokat adtam hozzá – a szavazatok számának
növelése által 35%-kal növeltem a DPB-jára leadott szavazatokat (+23.000et). Elvettem 33.600-at a Nemzeti Parasztpárt szavazataiból és 8400 voksot a
többi formációtól. Összesen tehát 65.000 szavazatot!”.
Íme, írott bizonyság Isten és ember el tt, hogy az 1946-os országos
választásokon a kommunisták csalással szerezték meg a hatalmat, országvilágra szóló nagy választási gy zelmük csupán szemenszedett hazugság
volt. Ez azonban csöppet sem zavarta ket abban, hogy 60 éven át
elkend zzék az igazságot.
A végeredményt tartalmazó választási jelentés egyik része próbálja
megindokolni a szerény eredményeket, azt hogy a sok es zés és a járhatatlan
hegyi utak miatt nem lehetett az egész megyét átfogni. A Regna
vonzáskörzetében – ez várható volt – a DPB gyenge eredményeket ért el.
Több helyütt a hatóságok – melyeket demokratikus érzelm eknek hittek, a
történelmi pártokat támogatták. A Nemzeti Parasztpárt csupán a választások
el tt két nappal kezdett er s propagandamunkába. Sok „Szem”-es választási
plakátot ragasztottak, agitáltak s bevonták az értelmiséget is. Különösen
Szálván, Majoron, Kissajón és Oláhszentgyörgyön n tt a népszer ségük
Módszereik: fenyegetés, megfélemlítés, terror, és a választók
molesztálása a szavazóhelységek közelében. Alkoholt, pénzt osztottak a
választók között, két helyütt elszakították a telefonvonalakat, egy üzletbe is
betörtek... A f bajkever Leonida Pop volt, nagy mánista, akinek két
testvérét a Fekete szumánok elhíresült perében elítéltek.
A reakció f támaszai falvakon a papok és a tanítók voltak, akiket a
történelmi pártok jól meg- és lefizettek – áll a jelentésben.
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A történelmi pártok propagandistái élénk tevékenységet fejtettek ki.
Egy korabeli választási mozgósító szöveg szerint: „Ha nem szavazol a
Napra, nem lesz többé jó napod!”

Az antikommunista ellenállás
A décsei ellenállási mozgalom
és a dési Vadmadarak (1948-1949)

A minket gy zelmesen leigázó szovjet hadsereg oly alaposan
megszervezte a „felszabadított” területek kifosztását és a lakosság
elnyomását, hogy azt a fizikai megsemmisülés határára sodorta. Igaz, nem
egyedül tette, hanem együttm ködve az ket kiszolgáló kommunista
bérencekkel.
Mindez annyira fokozta a szovjetgy löletet, hogy Erdély-szerte
gomba módra ellenállási csoportok szervez dtek, amelyek keresték és
egymással kapcsolatot teremtettek. Fegyveres ellenállás volt szervez
ben.
1944 októberében, amit nem hurcoltak el a visszavonuló német és
magyar seregek, arra rátették a kezüket az oroszok.
A Lenin-hírtette kommunista erkölcs szellemében, a Sztálin által
dics ített új szovjet emberek olyan módszeres rablást, fosztogatást – és sok
gyilkosságot – követtek el, amire évszázadok óta nem volt példa. Reuben H.
Markham amerikai újságíró szerint „hónapokon át jártak városról városra s
minden házban raboltak. Nagy mennyiség élelmiszert lopkodtak össze.
Egyetlen útjukba es pince sem maradt egészben. Vitézül bevetették
magukat a falusiak pincéibe, s ott addig ittak, míg tökrészegen összeestek.
Szétverték – vagy szétl tték a még ép boroshordókat és elárasztották az
épületek alagsorát. Italos orgiáik után a házak özönvíz utáni állapotot
mutattak. Minden útjukba kerül magánautót megkaparintottak. Sok lovat és
szekeret, ökrös szekeret, kordét és lovas hintót az utcán vagy az úton
koboztak el. A kocsist vagy a fogat gazdáját lerángatták a bakról, a
szekérr l, s ha tiltakozni mert, ott helyben f be l tték...”190)
Ha a nagyon rosszat fokozni lehetne, ezt az Ilva-völgyére
alkalmaznánk. Lonkán szállásolták be a szovjet 22064 sz. katonai alakulatot.
Felügyelték a Szovjetunióba irányuló hatalmas mennyiség falszállítmányt,
a fegyverszüneti egyezményben megállapított elképeszt számú nagyállatot
s e mellett és e közben, amikor kedvük tartotta – raboltak és fosztogattak.
Csupán a Regna Társaságtól 1946 els félévében fizetés nélkül
elvittek 1.719 m³ f részárut, 1.500 köböl t zifát, továbbá 3.500 köböl fát az
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l. Engedély nélkül „letakarítottak” 707 rakodó platformot és 765
vagon farönkkel megléptek...” 191)
Hiába harsogta lépten – nyomon a kommunista propaganda a szovjet
ember fels bbrend ségét, a keser tapasztalat ennek épp az ellenkez jét
bizonyította.
1944 novemberében az ország a bibliai Siralomvölgyére
emlékeztetett. „...A lakosságnak nincs élelme, ruházata, szarvasmarhája.
Betegségek gyötrik, hiányzik a gyógy- és kötszer. A falvak lakói éhségt l és
a betegségekt l gyötörtek.
...Nincs lisztünk és igavonó állatunk sem, az szi ugar vetetlen marad.
Benzin hiányában a csépl gépek nem dolgoznak, a tarlón a kalangyába
rakott búza kicsirázik...A pokoli aknáktól szenved , megcsonkított öregek,
anyák és gyermekeink, hiába kiáltanak segítségért. Hiányzik a gyógy- és
kötszer, az orvos, a sebész, aki a szenved k fájdalmát enyhíteni tudná.
A falvakban fejüket felüt járványos betegségek könyörtelenül
aratnak sorainkban. Az ország központjával a kommunikációs kapcsolat
megszakadt. Ezt a közellátás sínyli meg. A liszt fogytán, a malmok állnak. A
búzát nem csépelik, a házakat nem javítják. Minden stagnál. Az egész
gazdasági élet paralizált. A folytonosan robotoló lakósok esténként hideg és
tetlen házaikba húzódnak meg, melyeknek nincs ajtaja, ablaka – áll a
megyei f ispánnak a kormányhoz küldött segítségkér levelében.192)
A szovjet szuronyokra támaszkodva a kommunisták a politikai és a
gazdasági hatalom megragadásáról álmodoztak. Politikai erejük azonban
még nem volt. 1945. március végén a kommunista pártnak megyénkben
csupán 80 tagja volt, júniusban 288, augusztusban 853. Év végén a számuk
elérte az 1185 f t.
Erdély – szerte több tucat, megyénk területén pedig tíznél több
illegális, fegyveres ellenállást szorgalmazó antikommunista szervezet és
csoportosulás jött létre. Ezek közül els nek a décsei, a hatóságok által
„felforgató”-nak nevezett (szubversziv) csoportosulás létrejöttének
körülményeivel, tevékenységével és a hadbíróság által rájuk szabott
büntetéssel fogunk foglalkozni.
1. A szervezkedés kezdeményez je Dénes Endre (r. Andrei),
korábban a községben a Magyar Népi Szövetség elnöke volt, akit – a
hadbírósági vádirat szövege szerint – „sértett e tisztségb l történ leváltása.
A bels és a küls reakció kiterjesztette mérgez csápjait és hálójába kerített
egyes magyar nemzetiség lakósokat, közöttük e per vádlottjait is. Ezek
többsége nagykiterjedés birtokkal rendelkezik”.193)
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Dénes Endre földm ves és 21 „b ntársa” nem volt megelégedve azzal
az intézkedéssel, amit a Román Munkáspárt foganatosított a község
ügyeinek jó menete érdekében...”
De ne vágjunk az események elébe.
Dénes Endre ötlete volt egy kommunistaellenes szervezkedés
létrehozása. 1948 novemberében a saját lakásán tartott „gy lésen” a
meghívott és jelenlév Dénes Zoltánnal elhatározta és kezdeményezte egy
illegális rendszerellenes mozgalom létrehozását.
A szervez k úgy gondolták, hogy tömöríteni fogják, és soraikba
fogadják az akkori („népi demokratikus”) rendszerrel elégedetlenked
elemeket. Dénes Endre b néül a hadbírósági tárgyaláson azt is felrótták,
hogy
szervezte be az ellenállási mozgalomba Dénes Zoltánt, Dénes
Lörincet, Márton Jen t, Balla Andrást (r. Andrei) és Balla Bálintot. A
fentiekkel a saját otthonában tartott titkos alakuló közgy lést 1948
novemberében.
Ez alkalommal Dénes Endre a gy lés célját ismertette, azt hogy
titokban szervezkedjenek és egy – a szovjetek és az amerikaiak között kitör
háború esetén azonnal cselekedjenek! Úgy képzelték, hogy már a háború
elején félreállítják a község vezet it. Szerettek volna minél több tagot
toborozni soraikba, hogy véget vessenek a termék-beszolgáltatásnak és hogy
visszatérésre késztessék azokat, akik a termékbegy jt
központba
igyekeznek. A jelenlév k mindenike egyetértett a fenti cselekvési
programmal.
A gy lés után Dénes Endrét felkereste az ugyancsak magyardécsei
Dénes Elemér, dési középiskolai tanuló, aki elmondta, hogy a Dési Állami
Magyar Tannyelv Koedukációs Líceumban a fels bb osztályos tanulók
hasonló céllal szintén szervezkedtek – és fegyvereket akarnak szerezni.
Szükségük lenne egy ügyes és tapasztalt vezet re, aki szervezetükkel
foglalkozzon. Csupán zárójelben jegyzem meg, hogy jómagam a dési líceum
kisdiákjaként a bentlakás G. Co buc utcai épületében együtt laktam,
étkeztem és tanultam azokkal a fels sökkel, akik a Hétszilvafás Ifjúsági
Egyesület nev törvény- és államellenesnek bélyegzett szervezetet
létrehozták. Még fiatalok és forrófej ek lévén, nem ismerték a konspiratív
szervezkedés legelemibb szabályait és eléggé felt
en viselkedtek. A
szervezked k hangulata jó volt, hiszen Dés utcáin ismeretlen tettesek elég
gyakran szórtak szét rendszerellenes röpcédulákat, amiket a városban lakó
osztálytársaim titokban, bizalmas barátaiknak mutogattak...
1949 áprilisában Balla Endre és Balla Bálint meglátogatta Dénes
Endrét. Miután tájékoztatták egymást a szervezetben felmerült
problémákról, abban állapodtak meg, hogy újabb gy lést fognak összehívni.
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A gy lést ezúttal Dénes Zoltánnál tartották. A hatósági jelentésb l
megállapítható, hogy újabb tagok léptek be a szervezetbe. A jelenlév k
névsora ez volt: Dénes Endre, Dénes Zoltán, Dénes Lörinc, Dénes István,
Gáll István, Márton Jen , Balla Bálint és Balla Endre (r. Andrei). Az áprilisi
gy lésen Balla Endre elemezte a nemzetközi helyzetet, kidomborítva, hogy
az er viszonyok a t kés hatalmaknak kedveznek. Kés bb kitért a dési
diákok munkájára is, rámutatva, hogy az ottani szervezetnek pénzre van
szüksége – rádióvásárlás céljából, hogy hallgathassák a titkos (tiltott!)
rádióadók m sorát. A jelenlév k egyetértettek a dési szervezet kérésével és
Dénes Endrét bízták meg, hogy a szükséges pénzösszeget összegy jtse.
Ezt követ en Dénes Endre több gy lést is összehívott, 2.000 lejt
gy jtött össze. A désieknek szánt pénzt átadta Márton Jen nek, hogy azt
Désre továbbítsa.
2. Dénes Zoltánt, 49 éves, a fentieken kívül azzal is vádolták, hogy
vállalta: egy esetleges Amerika-ellenes háború kitörésekor a helyi lakosságot
megakadályozza abban, hogy a katonai mozgósításnak és behívásnak eleget
tegyen, és segíteni fog, hogy Árpástó községben a hatalmat er szakos úton
vegyék át. Azt is felrótták, hogy magára vállalta szocialista rendszerellenes
kiáltványok készítését. Azt is kiderítették, hogy 200 lejjel támogatta a dési
szervezetet.
3. Dénes Lörinc, 51 éves décsei földm vest, Dénes Endre vonta be a
szocialistaellenes szervezet munkájába. Részt vett 1948 novemberében a
Dénes Endre istállójában tartott gy lésen. 300 lejt fizetett a diákszervezet
támogatása végett.
4. Márton Jen t ugyancsak Dénes Endre szervezte be – a Dénes Endre
istállójában, 1948 novemberében. Bár tudott a dési diákszervezet
tevékenységér l, nem jelentette azt, annak munkáját 100 lejjel segítette.
Ugyan vitte el a décseiek által összegy jtött 2.000 lejt – és hiánytalanul át
is adta a dési szervezetnek, személyesen Balla Endrének.
5. Dénes István, 30 éves földm vest, Dénes Endre értesítette arról,
hogy a faluban egy titkos szervezet m ködik, s arról is, hogy ennek milyen
politikai céljai vannak.
1949 áprilisában részt vett a Dénes Zoltánnál tartott gy lésen.
Ugyanazokat a vádpontokat vagdosták a fejéhez, mint az el eknek.
maga 100 lejjel támogatta a dési titkos szervezet m ködését.
6. Gáll István Dénes Endre felkérésére lett a szervezet tagja. 1949
áprilisában részt vett a Dénes Zoltán által szervezett gy lésen. 100 lejjel
segítette a dési szervezetet.
7. Az akkor 20 éves Dénes Elemért kell tekintenünk a szervezet
szellemi atyjának.
1949. március végén Dénes Endrével lépett
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összeköttetésbe, hogy a dési magyar líceumban hozzanak létre egy titkos,
illegális kommunistaellenes szervezetet. Ez alkalommal Dénes Endre azt
tanácsolta, hogy találjanak egy olyan talpraesett vezet t, aki megfeleljen az
elvárásoknak. Szerezzenek fegyvert, s végül vegyék fel a kapcsolatot Balla
Endrével. Miután Balla Endrével tanácskozott, rövid id alatt közös er vel
beszervezték a radákszínyei születés Kerekes János gimnáziumi tanítót,
Kocsis Ern t (sz. Bethlenben), Balla Bálintot (sz. Magyardécsén), Solymosi
Bélát (sz. Alsóilosván) és Gubics Máriát (Dés). Újfent hangsúlyozzuk: a
szervezet alapító tagjai az egy Gubics Mária kivételével mind elszánt
magyar középiskolai, bennlakó tanulók voltak!
Dénes Elemérre hárult a lehetetlennek t
feladat: kapcsolatot kellett
teremtenie a hegyekben tevékenyked partizánalakulatokkal, a csoport
számára fegyvereket szereznie és a szervezet számára megfelel , rátermett
vezet t találnia.
A vádirat azzal is megterhelte Dénes Elemért, hogy miután
felfegyverkeztek volna, az imperialista államok segítségével, hozzá látnak a
(népi demokratikus) rendszer megdöntéséhez.
Az olvasónak tudnia kell, hogy a szép hangzású népi demokratikus
rendszer minden volt, csak nem népi és még kevésbé demokratikus: a
valóságban a megszálló szovjet csapatok szuronyaira támaszkodó
kommunista diktatúra lényegét takarta.
1949 áprilisában a dési szervezet tagjai az egykori vízm vek és strand
szomszédságában, a Szamoson átível fahídon tartották konspiratív
gy lésüket. Dénes Elemér volt az, aki a jelenlév kkel ismertette a további
teend ket, közöttük azt is, hogy leleplezzék a szocialista rendszer
hazugságait. Maga vállalta, hogy Solymosi Bélával és Balla Endrével
röplapokat fog szerkeszteni és Az erd üzeni címen fogják terjeszteni,
helyesebben: szórni!
Sajnos az elhatározásnál tovább nem léphettek, ez azonban nem rajtuk
múlott...
Egyre halaszthatatlanabbá vált e mozgalom élére megfelel , rátermett,
merész és elszánt vezet t állítani. Titokban több megbízhatónak vélt
emberrel is találkoztak – és tárgyaltak e célból. Végül is Gubics Sarolta be –
és felajánlotta Szabó Attilát, bizalmas barátját. Szabó Attila elfogadta ezt az
életveszélyt magában hordozó tisztséget s Dénes Elemérrel abban állapodott
meg, hogy 1949. június 19-én bemutatja neki az ellenálló csoport tagjait.
Objektív okok miatt erre a gy lésre csak másnap, a désaknai hegyen került
sor...
8. Balla Endre 21 éves korában, 1948 novemberében kapcsolódott be
az ellenállási mozgalomba. Többi társával együtt azt tette, amit tennie
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kellett. Décsei bajtársaival együtt minden akcióban részt vett.
javasolta,
hogy a désiek teremtsenek kapcsolatot a hegyekben tevékenyked
partizánokkal. Fel is hatalmazták két román ismer süket: Rus Olimpiut és
Mure an Izidor Dorut, hogy partizánkeres fáradozásaikban legyenek
segítségükre...
9. A 21 éves Selymes Béla 1949 áprilisában lett aktív részese az
ellenállási mozgalomnak. Részt vett a Szamos partján tartott titkos gy lésen.
Balla Endrével közösen szervezte be román barátait a partizánkeres
akcióba. Borsay Istvántól sikerült egy pisztolyt is szereznie – a mozgalom
számára.
Részt vett azon a gy lésen is, ahol Szabó Attilát, a dési ellenállók új
vezet jét, bemutatták a „földalatti” csoport tagjainak... 100 lejjel segített a
titkos rádió és a röplap – anyag beszerzésében.
10. Balla Bálint, 22 éves, beleegyezett abba, hogy a dési
diákellenállók soraiba felvegyék. Ismerte a szervezet céljait, kapcsolatot
akart teremteni a partizánokkal.
volt az egyetlen, akit a hadbírósági
tárgyalásra nem tudtak el állítani, mert elt nt! (Err l kés bb!)
11. Szabó Attila - 21 éves – Gubics Sarolta ajánlása nyomán, saját
kérésére kapcsolatba került a dési ifjúság ellenálló csoportjával s vállalta a
vezet tisztséget. Ki is állított három tagsági könyvet: egyet-egyet Dénes
Elemér és Gubics Sarolta nevére. A harmadikba saját adatait írta be és
megtartotta magának. Az 1949. év június 20-án a désaknai hegyen tartott
titkos gy lésen kérte a jelenlév ket, tegyék le a h ségesküt. E körül
bizonyos nézeteltérések támadtak, ezért az eskületételt kés bbre
halasztották. Végül Szabó részleteket olvasott fel egy H.I.O.K. bet s
levélb l. Ez a szervezet nevének rövidítése volt!
12. Gubics Sarolta – 18 éves – tagja volt a dési ifjak Dénes Elemér
vezette szervezetének. Ismerte a szubverzív szervezet céljait, tudott e
rendszerellenes röplapok készítésének szándékáról. ajánlotta Szabó Attilát
vezérnek.
13. Kerekes Jánost – 20 éves – aki öccsével, Sándorral
Radákszinyér l jött a dési magyar líceumba, Dénes Elemér szervezte be.
Ismerte – akárcsak bajtársai – a szervezet céljait. Részt vett a désaknai
hegyen tartott gy lésen.
14. Kocsis Ern – 19 éves, (a vádiratban: KOKSIS ERNESTIN)
szülei bethleniek voltak,
Désen járt a magyar középiskolába. Dénes
Elemér szervezte be. Két gy lésen is részt vett. Ismerte az ellenállási
mozgalom céljait, közeli és távlati terveit...
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15. Barabás Ferencet, 19 éves, Solymosi Béla világosította fel és
gy zte meg az ellenállás szükségességér l. Részt vett azon a gy lésen, ahol
bemutatták Szabó Attilát, a szervezet vezet jét.
16. Rus Olimpiut (22 éves) 1949 áprilisában felkereste a mozgalom
két tagja: Solymosi Béla és Balla Endre. Kérésre elvállalta, hogy kapcsolatot
fog teremteni a dési mozgalom tagjai, és legalább egy partizán csoport
között. Mivel nem talált partizánokat, feladatát teljesíteni nem tudta.
17. Mure an Izidor Dorut (21 éves) szamosújvári lakásán Solymosi
Béla, Balla Endre és Rusu Olimpiu kereste fel. Solymosi közölte
Mure annal látogatásuk célját. Kérték, legyen segítségükre, hogy
kapcsolatot teremthessenek egy partizáncsoporttal. Mure an elfogadta a
három fiatalember kérését...
18. Borsai István 27 éves bethleni géplakatos volt. Vele Solymosi
Béla teremtett kapcsolatot és ismertette a dési magyar fiatalok ellenállási
csoportjának céljait. Vállalta, hogy „fabrikálni” fog részükre egy
rádiókészüléket. Borsai a lakásán egy 9 mm furatméret pisztolyt rejtegetett.
Solymosi kérésére át is adta neki pisztolyát...
19. Baki Árpád Désen volt szabómester. 43 éves korában került
kapcsolatba a dési fiatalok ellenállási mozgalmával. Dénes Elemér és
Solymosi Béla szervezte be. k kérték meg, hogy keressen és találjon a fenti
szervezet élére egy rátermett vezet t. Miel tt e felkérésnek eleget tehetett
volna, letartoztatták az államvédelmi szervek.
20. Balog István dési földm ves, 46 éves volt, Dénes Elemér és
Solymosi Béla kereste fel. Ismertették jövetelük célját és a dési ellenállási
mozgalom részére pénzadományt kértek; 100 lejt adott nekik.
21. András Mihály 22 éves középiskolai tanuló volt, szülei Fel rön
éltek. 1949 áprilisában szervezte be Dénes Elemér és Balla Endre. Tudott
arról, hogy a dési magyar líceum keretében „rendszerfelforgató szervezet”
ködik. t is megbízták, hogy teremtsen kapcsolatot a partizánokkal. Nem
sikerült feladatát teljesítenie, mert nem juthatott el hozzájuk.
22. Balla Benjámin 39 éves décsei földm vest azért állították
hadbíróság elé, mert noha tudomása volt – Balla Endre közölte vele – hogy
Désen a magyar középiskolában rendszerellenes illegális szervezet m ködik,
nem jelentette azt a hatóságoknak; e helyett 400 lejjel támogatta ket...
Javában – és lázasan folyt a szervez munka. Arra törekedtek, hogy
megbízható emberekkel gyarapítsák soraikat – szerezzenek fegyvert, s a
cselekvés mezejére lépve, hallassák szavukat.
Nem voltak sem rablók, sem gyilkosok, még kevésbé terroristák.
Szervezkedésük és illegális tevékenységük eme szakaszában nem
jelentettek, nem is jelenthettek komoly veszélyt az akkori kommunista
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diktatórikus államra. A hatóságok – megítélésünk szerint - nem t lük féltek,
hanem attól, hogy egy egész országra kiterjed hálózat létrehozása esetén
fegyveres összecsapást fognak kirobbantani, s az elnyomott nép a felkel k
oldalára áll.
Az események tragikus fordulatot akkor vettek, amikor az 1949. tanév
vége felé, egy este a Securitate 404. sz. – a városban az egyetlen –
lefüggönyözött autója, a „Duba” megállt a magyar középiskola
bennlakásának G. Co buc utcai bejáratánál. Legalább egy tucatnyi szekus
ugrott ki bel le. Berohantak az alig kivilágított épületbe, minden ajtó elé kétkét rt állítottak...Szigorú hangon megtiltották, hogy bárki is kimenjen.
Egy bentlakó tanuló a fürd szobából jövet hozta a szomorú hírt, hogy
több fels s tanulót kihurcoltak a hálószobáikból s elvittek...
Egy valakit, mert nem volt jelen, nem vihettek el: Balla Bálintról van
szó, akit a Szekuritate évekig keresett, hajszolt, kergetett, de csak 4 év és 8
hónap után tudott elfogni.
A Kolozsvári Katonai Bíróság I. tagozata az 1949. november 18-án és
23-án tartott hadbírósági tárgyaláson súlyos ítéleteket hozott a décsei és a
dési ellenálló csoport b nperében.
Ezt megel en a kolozsvári Securitatén hónapokig tartó embertelen,
elviselhetetlen kínzásokat kellett elviselniük, míg csak beismer vallomást
nem tettek, azaz az olyan vádakat, cselekedeteket is be nem ismerték, amiket
soha el sem követtek.
Íme, az elmarasztaló, elképeszt en súlyos ítéletek:
1. Dénes Elemért, Balla Endrét és a szentbenedeki Szabó Attilát 5-5
évi nehéz börtönnel, polgári javaiktól való megfosztással, és teljes
vagyonelkobzással sújtották.
2. Dénes Endrére hasonló büntetést róttak ki, azzal a különbséggel,
hogy börtönéveit javítófegyházban kellett letöltenie.
3. Dénes Zoltán 4 évi javítófegyház büntetést, 3 évi polgári
jogvesztést, és 3.000 lej pénzbüntetést kapott. Vagyonát is elkobozták.
4. Solymosi Bélára 3 évi javítófegyházat, s ugyanennyi id tartamú
polgári joggyakorlási tilalmat, 2.000 lej pénzbüntetést és vagyonelkobzást
„sóztak”.
5. Márton Jen t, Gubics Saroltát, Kerekes Jánost, Kocsis Ern t,
Barabás Ferencet, Dénes Lörincet, Dénes Istvánt és Gáll Istvánt – a
hadbíróság mérlegelése szerint hasonló felel sség terhelte, hasonló lett a
kiszabott büntetés is: két-két évi javítófegyház, 3 évre eltiltás a polgári jogok
gyakorlásától – és itt is teljes vagyonelkobzás!
6. Rusu Olimpiut, Mure an Izidort, András Mihályt és Borsai Istvánt,
lévén egyformán b nösök, egyenként másfél évi javítófegyházra, 3 évi
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tilalom polgárjogok gyakorlására, 2-2.000 lej pénzbírsággal és
vagyonelkobzással sújtották. Borsaynál súlyosbító körülménynek számított a
tiltott fegyverhasználat. Büntetését emiatt egy évvel megtoldották.
7. Baki Árpád, Balog István és Balla Benjámin ügyében az ítélet 1-1
év javítófegyház, 2-2.000 lej pénzbüntetés, 3 évi jogvesztés és itt is vagyonelkobzás volt.
8. Balla Bálint akkor azért nem ült a vádlottak padján, mert elt nt!
Távollétében 7 évi javítófegyházra, 5.000 lej pénzbüntetésre, 5 év
jogfosztásra és vagyonelkobzásra ítélték.194)
Menekülését, üldöztetését és a bujdosás keserveit személyesen
mesélte el, amikor 1955-ben vagy 1956-ban, immár szabadulása után,
Nyíresen volt látogatóban a menyasszonyánál.
Magyardécsén, ebben a színmagyar faluban született 1927-ben. Itt
töltötte gyerekkorát, itt is járt iskolába. Fiatalon bevonult katonának s
magyar honvédként harcolt a keleti fronton. Itt esett a szovjetek
hadifogságába. 1945. karácsonyán a kaukázusi fogolytáborban raboskodott.
Innen 1948-ban szabadult. Közben meghaltak szeretett szülei, s így senki
sem várta, nem is fogadta. Érkezésének híre hamar tovaterjedt. Szül faluja
sként ünnepelte, a zsúfolásig megtelt helybeli református templomban Kis
János lelkipásztor meleg szavakkal méltatta...
Oly szegény volt, hogy nem volt sem egy jó cip je, sem cip
je.
Egy volt iskolatársa tanácsát megszívlelve beiratkozott a dési magyar
koedukációs középiskolába. Az iskola újonnan kinevezett jólelk igazgatója,
dr. Bojér Lászlóné volt, aki megértette, hogy Balla Bálint tanulni akar, de
árva lévén, nem tudja fizetni a bentlakással összefügg kiadásokat. Bálint
szerényen öltözött, nagyon sovány, sápadt és görnyedt hátú tanuló – s
megrögzött dohányos volt, ezt a rossz szokását még a Kaukázusban vette fel.
1948 novemberében Magyardécsén megalakult a kommunizmusellenes nyugatbarát titkos szervezet. Diáktársaitól tudta ezt meg. 1949
tavaszán belépett a dési magyar gimnáziumban m köd titkos szervezetbe.
Két illegális gy lésükön is részt vett.
Amikor 1949 nyarán – állítólag egy olyan lány árulta be ket – aki
összeveszett egy társukkal, az udvarlójával – harcos társai lebuktak, neki
sikerült elmenekülnie. Egy ideig a szül i házban rejt zött.
Azután a környez , majd a távolabbi mez ségi falvakban vállalt
munkát. Volt hajléktalan, szálláskér , cigány koldus is.
El ször 1953-ban akarták letartóztatni, amikor egy közeli faluban,
Omlásalján egy sz csnél segédként dolgozott. Ekkor már Erdély-szerte, mint
veszélyes b nöz t körözték. Amikor a gazdájához beállított egy gyanús
kinézet kolozsvári n , egy szál ingben elmenekült. Nyomában voltak az
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üldöz i is, rá is l ttek – de sikerült egy erd be bevetnie magát. Innen jutott
el, szinte futva, a désaknai hegy dési oldalán lév gyümölcsös házikószer
raktárába. Vért izzadt, a megh lés és a fagyhalál fenyegette. Hogy kissé
bemelegedjék, zsúpokat kötözött a testére – téli ruha helyett...
1954 márciusában a Milícia emberei körbezárták Balla Bálint
tartozódási helyét. Nem menekülhetett. Házigazdájával együtt bilincsbe
verve vitték Árpástóra. Itt a szolgálatos „magyar” fiúk véresre verték,
néhány fogát kiverték, és addig ütlegelték, míg eszméletlenül összerogyott.
Orrából, szájából ömlött a vér, megbilincselt keze miatt azt letörülni sem
tudta...
A kihallgatások a kolozsvári Securitate épületében folytak. A
hadbírósági tárgyaláson, Nagyváradon, 1954-ben ötévi fogházra ítélték.
Szerencséjére egy és félévi raboskodás után szabadult.
Hazatérése után Nagy Árpád agronómus vette maga mellé, és
távollétében sokszor helyettesítette
t. Az országos hír
décsei
gyümölcsösben a permetezési munkálatokat irányította. Ezt tette 35 éven át
– s tegyük hozzá: kifogástalanul.
Ezek a szocialista rendszer megbélyegzettjei. 1990-ig csupán
másodrangú állampolgárok lettek és voltak. Életútjukat, szépen induló
életpályájukat a Securitate és a kommunista rendszer megtörte, majd gúzsba
kötötte.
Az ellenállási mozgalom tagjai akkor is fölemelt f vel jártak, amikor
mások hajlott gerinccel hajbókoltak. Gyávák lettek volna? Nem, sohasem.
sök lennének? H snél többek, s az utókortól minden tiszteletet és
megbecsülést megérdemelnének!
Megyénk más vidékén is m ködtek fegyveres ellenállási csoportok.
Tagjaik a nép- és hazaellenes kommunisták által meghonosított politikai
rendszerre akartak megsemmisít csapást mérni, amely attól sem riadt
vissza, hogy a falusi lakósság által imádott Mihály királyt lemondassa.
Naszód-vidék
legjelent sebb
kommunista
rendszerellenes
szervezkedése a Keresztény Nemzeti Liga vagy Fehér Gárda (Liga Na ionalCre tin ; Garda Alb ) volt. Vezet je Ioan Leonida Bodiu volt. Katonai
akadémiát végzett, részt vett a Krimi félsziget elfoglalásában. Itt szovjet
hadifogságba esett, majd önkéntesként belépett a szovjet területen, szovjetek
által szervezett Tudor Vladimirescu hadosztályba. A Tátrában német
hadifogságba esett. Közben egy német tábornok tolmácsa volt, aki a német
hadifogolytáborból magához vette. 1947 nyarán tért haza.
A magyar-román határon a románok lefogták, javait elkobozták.
Emiatt beperelte a román államot s a pert meg is nyerte.
Újból lecsukták. Mihai király – kérésre – amnesztiában részesítette.
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1948-ban hadbíróság elé idézték. Az idézést szándékosan túl kés n
kézbesítették. Távollétében 25 év kényszermunkára ítélték.
A Securitate szabadulást helyezett kilátásba, ha segít elfogni az
ellenállási mozgalom vezet it. Bár ezt megígérte, áruló nem lett soha, hanem
a havasokba menekült, hogy megszervezze a tömeges ellenállási mozgalmat,
s annak élére álljon Nagy- és Kisrebra, meg Párva térségében.
A Securitate e mozgalomba is beépítette ügynökeit: egy molnárt, egy
falusi párttitkárt és egy rend rmestert.
Noha többtíz falusi gazda rejtegette ket, árulás folytán lebuktak.
Elfogása után Neposz és Kisrebra között, szökés ürügyén, a bilincsbe vert
századost, helyettesét, Toader Dumitrut és annak egy barátját, géppisztollyal
rostává l tték (1949. június 24).
1949 februárjában a csoport tagjait valóságos katonai hadm velet
során lefogták. A kisrebrai csoport 25, a nagyrebrai ellenállók 23 tagját
letartoztatták, aztán a Securitate kínzókamráiban éjjel-nappal kínozták,
verték, koplaltatták. Egyik nap sós „ételt” (moslékot) kaptak víz nélkül, a
másikon csupán vizet, étel nélkül. Egy falat kenyeret vagy puliszkát? Soha!
A legfájdalmasabb kínzás az volt, amikor kezüket a térdük alatt
megbilincselték s a csupasz talpukra pálcával, gumibottal vagy derékszíjjal
400-400 ütést mértek...
A már megölt Badiu kapitányt a kolozsvári hadbíróság 1949.
november 10-én – mintha mi sem történt volna – halálra ítélte!
Eme szervezet 60 tagja falusi földm ves volt. Csatlakozott e
mozgalomhoz több tanító, pap és a hadseregb l eltávolított altiszt is.
A vádlottak padjára 66-on jutottak. 62-nek a vagyonát is elkobozták.
A legkisebb büntetés (két esetben) 8-8 havi javítófegyház volt.
A bírósági tárgyaláson a mez szilvási Ioan R zoare vádlott nyíltan
beszélt: „Mindazok, akik ma vezet állásban vannak, onnan repülni fognak,
mert a partizánok nem ülnek tétlenül ott, az erd kben. A havasok
harcosokkal vannak tele, s ha ezek eljönnek, minden hatalmon lév
kommunistát szétzúznak”.195)
Ezt a tragikus eseményt 1948 októberében így summázta a Prefektúra
bizalmas jelentése: „A hegyvidéken terrorista bandák garázdálkodnak s
terrorizálják a falvak lakosságát, továbbá a Máramaros, Szamos és
Câmpulung megyeieket.
A csend rség közrem ködésével egy banditát élve elfogtak, ötöt
lel ttek. Három közülük bandaf nök volt. Mintegy 60 embert letartoztattak,
mert b ntársak és rejteget k voltak”. 196)
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Ezt a titkos szervezetet a nép Fekete nagykabátosoknak (Sumanele
negre) nevezte. A hatóságok véleménye szerint tolvajok és partizánok
voltak.
Az Avram Iancu szervezetet 1953-ban a marosvásárhelyi Faliboga
Ioan (Szászpénteken volt tanító) hozta létre. Tekei és szászpénteki
embereket is beszervezett. Tagjai a nép számára szabadságot, kenyeret
követeltek és azt is, hogy állítsák vissza az 1923-as alkotmányt.
Besúgók és árulók közrem ködésével e szervezet 70 tagját
letartoztatták. Ezeket 1958 májusában elítélte a nagyszebeni hadbíróság. A
vádlottat életfogytiglani nehéz börtön letöltésére ítélték.
A Szabadság Gárdáit 1949 februárjában Moraru Alexandru és
Stupineanu Alexandru hozta létre. Septéri, mez újlaki és mez szilvási tagjai
voltak.
1949. szeptember 29-én a kolozsvári hadbíróság 20 gárdistát ítélt el;
közöttük volt a besúgó és a bujdosók két szállásadója is.
Morarut és Stupineanut életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.
A Szabadság Gárdái er szakkal akarták megdönteni a szovjetek által
ránk kényszeríttet rendszert. Az amerikai segítségben reménykedtek és
abban, hogy az amerikaiak szovjetellenes háborút fognak kirobbantani.
A Nemzeti Ellenállás szervezete Szilágy és Szatmár megyében
tevékenykedett, több megyénkbeli faluból is toborzott tagokat. 1949. július
24-én besúgók buktatták le. 1950 júliusában állították ket hadbíróság elé.
Ugyancsak a vádlottak padjára jutottak szállásadóik és azok is, akik bár
tudtak róluk, nem jelentették fel ket a Securitatea-n.
A Kereszttestvériség (Fr iile de Cruce) központja Naszód volt. A
román nép és a haza iránti szeretet szellemében nevelte tagjait. Az ifjúság
titkos legionárius (fasiszta beállítottságú) szervezete volt. Tagjainak
többségét 1948. május 14-15-én tartoztatták le. Egy naszódi középiskolás
lányt matematika órán, a táblától „emeltek el” a szekusok.
Egy vezet jét a kisrebrai Trifoiu Nicolaet (Naszódon volt pedagógus)
1942-ben 4, 1949-ben ugyanazon b nökért további 15 évre ítélték.
Nehézbörtönben ült mindvégig.
A legionáriusoknak Besztercén is volt 1947-t l er teljes szervezete.
Célja a kommunista diktatúra megfékezése, a kollektivizálás
megakadályozása volt.
Szoros kapcsolatot tartottak a kolozsvári testvérszervezettel. Titkos
találkáik az Attila (ma A. Mure anu) utcában voltak.
Szerették volna maguk mellé állítani a helyi hegyivadász – zászlóaljat.
Árulás folytán a besztercei szervezet 25 tagja került kommunista kézre.
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Magearu Sonea-t 3 évre ítélték. A Duna – Fekete-tengeri munkatáborok
egyikébe internálták. Munka közben lel tték, s tetemét temetetlenül hagyták.
lan Deliu Iuliant el bb 15 évre, másodszor életfogytiglani
nehézbörtönre ítélték.
Madgearu Alexandru besztercei bankigazgatónak és Bud ceanu
Silviunak 15-15 évi raboskodást „írtak el ”! Mure an Gheorghe 12 évi
javítófegyházat kapott.
Jurc u Alexandrut és Muscaru Ioant 10-10 évi börtönbüntetéssel
sújtották. Vonica Cornel besztercei orvost is a vádlottak padjára ültették,
másfél évi javítófegyházra ítélték. Miért? Azért, mert rendszerellenes, a
szocializmust ócsárló epigrammákat és vicceket fabrikált.
Az elítéltek rekordbüntetését az a férfi mondhatta magáénak, aki
többrendbeli rendszerellenes per vádlottjaként összesen 106 évet kapott – s
újból perbe fogták, mert a tilalom ellenére beszélni merészelt. Az ellenállási
mozgalom tagjainak egészségét Európa legsúlyosabb börtönviszonyai
emésztették. A cél – mérhetetlen, elviselhetetlen szenvedés okozása volt.
Ennek eszköze volt a börtöncellák tetvesítése is, nehogy a szerencsétlenek
pár órát pihenhessenek.
A szervezett rendszerellenes akciókon kívül az 1949-53-as id szakban
87 Beszterce-Naszód megyei paraszt sínyl dött kényszermunka-táborban,
nehézbörtönben vagy javítófegyházban. Ugyanebben a periódusban 61
egyetemistát és tanulót ítéltek el a kommunista bíróságok.
Az elítéltek listáján szerepelt Székely László oláhszentgyörgyi orvos
is, akit terrorista szervezkedés b nében 1958-ban 6 évi börtönbüntetésre
ítéltek („Crim de constituire în scop terorist”)
A szentmátéi Tatár Gergelyt (sz.1924) háromévi kényszermunkával
„terhelték meg”.
A besztercei Sárkány Ferenc 1950-51-ben ítélet nélkül a Duna –
Fekete-tengeri csatorna építésénél munkaszolgálatosként raboskodott.
Nagyrebrán az 1945. évi ingyenes és „önkéntes” termény- és állatbeszolgáltatási kvóta oly súlyos volt, hogy 109 család koldusbotra jutott.
1946-ban 21 zselyki család ellen indítottak pert, mert a kirótt tejkvótát
nem szolgáltatták be. A hatóságok nem voltak tekintettel a súlyos aszályra, a
kiégett legel kre, a korán kiszáradt kukoricatáblákra. Családonként 230.000
lej pénzbüntetéssel sújtották ket. Ugyanezért, ugyanekkor - Galacfalván 52
család mindenikével csupán 4-6.000 lejt fizettettek!!
1948-ban, a Nagy Tolvajságnak (Marea ho ie) nevezett államosításkor
a kisbudaki, kerlési, királynémeti, dipsei, nagydemeteri, kiszsolnai,
szászlekencei, jádi, malomárkai, priszlopi, borgóprundi, raglai, szászújfalusi,
sófalvi és beseny i kis malmok tulajdonosait – s azok családját taszították
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nyomorba. Ugyancsak 1948-ban vették el egyházi iskolánkat is
Apanagyfaluban, Árpástón, Besztercén, Fel rön, Kékesen, Magyarberétén,
Rettegen, Szentmátén és Új sön. Itt református egyházi iskolák m ködtek.
Öt római katolikus iskola volt és került a román állam tulajdonába:
Besztercén, Ceg telkén, Kissajón, Óradnán és Sófalván.
Hasonló sorsra jutottak a besztercei, malomárkai, mez újlaki és tekei
evangélikus lutheránus iskolák is.
Naszódon a hajdani Határ r-alapítvány által fenntartott G. Co buc
fiúgimnáziumot, az ottani elméleti lánylíceumot, és a vegyes tanítóképz t
vette át az állam.
1950. április 21-én, Besztercén 336 ház tulajdonosát fosztották meg
házától, 23-tól pedig lakrészeket vett el az állam. A volt tulajdonosok
legjobb esetben, a pincében lakhattak – albérl kként. Naszódon 49 házat és
10 lakrészt vett el az állam. Oláhszentgyörgyön 30, Kolibicán pedig 22 villát
államosítottak.
Beszterce-Naszód megyében összesen 470 család maradt ház vagy
lakrész (apartman) nélkül. Ezekbe a párt vezet i, rokonai és aktivisták
költöztek be. Az államosított házak némelyéb l óvodát, orvosi rendel t,
osztálytermeket vagy tanácsirodát alakítottak ki.
A kisajátítási törvény értelmében egyetlen család sem kapott még 1 lej
érték kártérítést sem.
Új sön kisajátították Gönczi Gábornak, a falu legjobb gazdájának
76,73 hektár kiterjedés földjét, 2 lovát, 9 tehenét, 6 sertést, 44 juhot, egy
szekeret és egy szánt.197)
1952. július 1-én, a párt utasítására Tacson tartottak osztályellenségleleplez akciót: a helybéli kollektív gazdaságból kizárták Ferencz
Erzsébetet, Ferencz Zsuzsannát, Székely Mártont, Ercsei Mihályt, Székely
Mihályt, Székely János I-et és Székely János II-t, Vass Mártont, Szilágyi
Jánost és Nagy Lajost.
Megyei viszonylatban a kuláknak min sített falusi gazdák száma a
következ
volt: Tekén 23, Kissajón 14, Alsóbalázsfalván 13,
Kolozsnagyidán 13, Mez erkeden 13, Nagysajón 10, Szászbudakon 9,
Sajómagyaroson 9, Nagyfalun 7, Kisfehéregyházán 6, Borgóbesztercén 5,
Aszubesztercén 5, Alsóborgón 5, Borgóprundon 5, Szászújfalun 5, Harinán
4, Kisdemeteren 3, Marosborgón 2, Kiszsolnán 1, Szépnyíren és Aldorfon
ugyancsak 1! Ha a kulákgazdaságok átadták földjeiket az államnak,
kuláktalanították ket. 1960. elejére már csak 11 ilyen gazdaság maradt.198)
Naszód rajonban, 1952-ben 717 kulákgazdaság volt, többszöri
„kuláktalanítás” után 411 maradt.198)
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Különösen b kez en osztogatták a kulák megbélyegz címet a
magyarlakta falvakban. Álljon itt példaként a kis Magyarnemegye a maga 21
kulákjával. A nálánál sokszor nagyobb Prundon négyszerte kevesebb
kulákot tartottak nyílván.
1948-ban a tacsi Székely Mihály azért került bíróság elé, mert nem
lévén egy falat kenyere sem, cséphadaróval titokban kicsépelt 22 búzakévét.
Bethlen rajonban 1952 folyamán kvótahátralék miatt 45 helységben
143 kulákot fogtak perbe.
Zselyken adóhátralék miatt az állam lefoglalta és elvette Kerekes
Mihály, Borsos József és Szigeti Mária házát. Hasonló sorsra jutott a
kolozsnagyidai Kónya Gyula is.
Gazdasági, politikai vagy vallási okok miatt sok ezer embert ítéltek
börtönbüntetésre vagy kényszermunkára.
Íme, néhány áldozat a sok közül:
Bende János (sz.1923) 3 év és 8 hónap (1959-ben)
Borsai István: 1 év és 6 hónap (1949-ben)
Cseterki János (sz. Földrán), ördöngösfüzesi, többször elítélt ref.
lelkész
Debreczeni Margit (sz. Oroszfáján) – kövekkel bezúzta a Beszterce
rajoni pártszékház ablakait
Fehér Antal – kommunistaellenes propaganda miatt
Gáll István kommunistaellenes gy lésen volt, nem jelentett!
Imreh Gábor Benedek – politikai okok miatt.
Makor Béla fodrász. Poarta Alb n halt meg.
Molnár József, teker pataki, kényszerlakhelye Besztercén.
Pál Károly (sz. Aradon) pincér, szocialista államellenes
tevékenységért.
Rémán Albert (Magyarbréte) földm ves.
Sárkány Ferenc ref. iskolai igazgató-tanító (sz. 1915).
Schmidt Piroska, Retteg.
Schuller Jen , besztercei tanár.
Szmolka Henrik (sz. 1884) meghalt a nagyenyedi börtönben.
Berki József, mert Jehova tanúja volt.
Nem végleges adatok szerint Romániában 1945. március 6, és 1989.
december 16 között 445 akadémikust, tanárt, egyetemistát, tanítót és tanulót
öltek meg a kommunista hatóságok.199)
Ha ehhez hozzászámítjuk a fenti kategóriába sorolt üldözöttek,
kényszerlakhelyhez kötött, letartoztatott vagy megölt személyeket is,
elképeszt en nagy számot kapunk. 3.816 megalázott, meggyötört vagy
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fizikailag megsemmisített emberr l van szó. A valóságban több tízezren
lehettek...

Munkásököl – vasököl, üt, ahova nem is köll!
A magát munkásnak nevez kommunista párt a szovjet példát
követve, falun létre szándékozott hozni a szocialista típusú mez gazdaságot
(kolhozokat). „A Román Munkáspárt azt a feladatot t zte maga elé, hogy
falvakon olyan gyakorlati intézkedéseket foganatosítson, amelyekkel
megvédje a dolgozó parasztságot a vad tönkremenést l és a kulákok részér l
történ
barbár kizsákmányolástól, mindenfajta uzsorástól s, hogy
fokozatosan el készítse a parasztság áttérését a szocializmusra”... A törvény
teljes szigorával a kulákokat sújtja... A mez gazdaságban azzal a céllal
bátorítja, megszervezi és fejleszti a kollektív gazdaságokat, hogy kihúzza a
dolgozó parasztságot a szegénységb l, nyomorból, a sötétségb l és, hogy
megnyissa a b séges jöv útját.200) Úgy-e milyen szépen hangzik?
A fenti idézet egy a mez gazdaság átalakítására vonatkozó
párthatározat gyakorlati végrajtásához nyújt elméleti és gyakorlati utasítást.
A párt és az állam teljes gépezetét igénybe vették e cél elérésére. A
pártnak elméletben a középparasztsággal kellett volna szövetkeznie s a
szegényparasztokra támaszkodva harcolnia a kulákok ellen.
A valóságban mind a közép- mind, pedig a gazdagparasztok számára
oly súlyos terménybeszolgáltatási kvótákat és adókat állapítottak meg,
amelyek az esetek tónyomó többségében túllépték a lehet ségek határát.
Még a nyár folyamán írásban közölték minden termel vel, hogy milyen
nagyságú területen, milyen kultúrnövényeket kell termesztenie, s a
következ évi termésb l milyen mennyiséget kell beszolgáltatnia. Ezt a
termel irányzatot nem is egyszer kevesellték a hatóságok s annak mutatóit,
jócskán felemelték.
Aki nem szolgáltatta be a „kvótát”, vagy kevesebbet adott az
el irányzatnál, még ha egy kg szemes gabonával sem maradt, szabot rnek
min sítették, és bíróság elé idézték. Ha megígérte, hogy zárós határid n
belül megvásárolja és beszolgáltatja a hiányzó mennyiséget, a helyi
bíróságok fegyházbüntetésre ítélték. A Tartományi bíróság csak abban az
esetben engedte szabadon a „szabot rt”, ha hivatalos igazolvánnyal
bizonyította: nincs kvótahátraléka!
A falusiakkal szemben alkalmazott meggy
munka szép
ígéretekb l, fenyegetésekb l, a házastársak kijátszásából és fizikai
kényszerb l állott.
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A megyénkben els ként 1950-ben megalakult zselyki mez gazdasági
termel szövetkezet (els elnöke Kerekes János) tagjai a fenti eszközök
mindenikét b ségesen megtapasztalták.
Az 1950-61 közötti id szakban minden faluban létrehozták a közös
gazdaságokat (a kivételekr l szóltunk!) kés bb a kisebb – nagyobb
gazdaságokat egyesítették, oly módon, hogy egy-egy TSZ kétezer hektár
körüli területen gazdálkodhasson. Megyei szinten a fel ri TSZ érte el e
legjobb termelési eredményeket. Elnökét, Bartha Andrást, a Nagy
Nemzetgy lésbe (így nevezték akkor a parlamentet) is beválasztották.
Megyénkben
a
legnagyobb
kiterjedés
mez gazdasági
termel szövetkezet a besztercei volt, a közigazgatásilag alárendelt falvakban
e gazdaság farmjai m ködtek: állattenyészt (2.000 fej stehén), sz ,
gyümölcs, stb. Összterülete 6.000 hektárt tett ki.
A termel szövetkezetek m szaki – anyagi és politikai „meger sítése”
által – értsd az egyesítést – mindössze 70 TSZ maradt a megyében.
Amikor létrehoztak egy mez gazdasági társulást, amelyek kollektív
gazdaságokká alakultak át, a kisszámú szövetkezett család részére a legjobb
földeket mérték ki, - tagosítottak – hogy azon dolgozzanak. A TSZ-en kívül
maradtak más, távoli falvakban kaptak elvett földjeikért „cserébe” bozótos
és terméketlen területet. Mivel a TSZ-ek az els években termény- és
adómentességet élveztek, termékeny földeken gazdálkodhattak s így
viszonylag nagy terméseredményekkel büszkélkedhettek. Néhány évvel
kés bb azonban az államnak járó gabonát a TSZ-t l vonták le. Gabonával
kellett fizetni az állami gép- és traktorállomásnak a szántás-vetésért,
aratásért, cséplésért, stb.
Id vel úgy megterhelték a TSZ-eket pénzkölcsönnel, a
terménybeszolgáltatással, fajállatok, vet magok stb. állami kiutalásával,
hogy az 1980-as évek elején egyetlen TSZ vezet sem mondhatta el, hogy
gazdasága rentábilis, azaz saját bevételeib l fedezni tudja a kiadásait s
jövedelme is marad.
A TSZ tagok saját használatára meghagytak 15-30 ár terület földet,
tarthattak 1-1 fej s tehenet. Az ekéket, kisgépeket, szekereket, ökröket,
lovakat stb. kártalanítás nélkül át kellett adni a TSZ-nek.
A TSZ – tagok az egy évre kinevezett vagy választott brigádos
közvetlen felügyelete és irányítása alatt közösen dolgoztak. Az elvégzett
munkát fontossága és nehézsége szerint javadalmazták. A napi
munkaegységet normának nevezték. Aratók, kapálók, szénagy jt k 1-1,
kaszások, épít munkások, k fejt k stb. napi két normát kaphattak.
A kollektivizálás els esztendejében az eredmények várakozáson
aluliak voltak.
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A kommunista párt gondosan felkészítette az embereit a parasztság
meggy zésére és kollektív gazdaságokba tömörítésére.
1949 februárjában elvégezte a pártiskolát többek között a zselyki
Bezsnyei András, a borgóprundi Laczkó József gyári munkás, a tacsi
Darlaczi András, a mátéi Bartha Sándor, a magyarnemegyei Csillag Ferenc,
a dipsei András Béla, valamint kés bb Zsigmond Mihály (Magyarnemegye),
a radnai Móravecz József sz cs, majd raktáros és Magyarosi János
Zselykr l.
A párt el tt azonban újabb nehézségek tornyosultak. Így a
mez gazdasági munkák zökken mentességét akadályozta a GTA-k kritikán
aluli m szaki ellátottsága.: mindössze 28 régi, javításra szoruló csépl gépe
volt. Jádon, ahol a pártalapszervezetnek 20 tagja volt, csupán 4 akart
beiratkozni a TSZ-be.
Nem akarták megm velni a földosztó bizottságtól kapott jó földet a
borgóiak sem, akik a petresi határt megm veletlenül hagyták.
A „Tâmplarul” szövetkezetben ismeretlen tettesek kifüggesztették
Mihály király képét; egy borgói menekült házában pedig Hitler képére
bukkantak.
Akadozott a munka a Magyar Népi Szövetségben is. Bármennyire is
törekedett Traxler László és Imreh Gábor, elkélt volna még egy kis
pártsegítség.
A nagysármási származású magyar pártaktivista Budai elvtárs, hiába
kapta pártfeladatként, hogy dolgozzon az MNSZ-ben, megtagadta azt, hogy
miért, azt nem mondta meg.
Fentr l kapott utasításnak eleget téve, megkezdték az el készületeket
a járási Ideiglenes Bizottságok tagtoborzására.
A Radna-járási Ideiglenes Bizottság tagja lett mások mellett Mezei
Gábor (Kisilva), Csillag István (Óradna), Stetz Lajos és Tankovics Máté, az
utóbbiak radnaborbereki illet ség ek.
A Naszód járási Ideiglenes Bizottságban a magyarokat Ferencz
Mihály képviselte. A borgói járási bizottságban Paleotto Emilt is javasolták
(sz. 1901), aki olasz állampolgár volt, felvette a román állampolgárságot.
Katonaszül k gyermeke. Szemére vetették: nem szeret politizálni, reakciós
megnyilvánulásai vannak. Emiatt egyszer már ki is zárták a pártból.
Kritikája lebunkózó! Ezt a véleményezést aláírásával Blaga Francisc megyei
párttitkár is hitelesítette!
A Sajó járási Ideiglenes Bizottságban pártvonalon javasolták a sajói
Zsigmond János vasutast és Kerekes Jánost (Zselyk). Ez utóbbi az Ohio
állambeli Columbusban (USA) 1903-ban született. Mint TSZ elnök
energikus, dicsekv és ezen kívül szószátyár is volt. Mindezek ellenére a
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falu lakossága kedvelte. Arról már nem szól az írás, a zselykiek már akkor is
tudták, hogy Kerekes János TSZ-elnök, amikor felfogta, hogy milyen
katasztrófába sodorta falutársait, önkezével vetett véget életének.
A lekencei Ideiglenes Bizottságba a tacsi Debreczeni Jánost is
ajánlották. A róla szóló jellemzésben azt írták, hogy kényelmes, politikailag
gyengén felkészült; a dolgokat nem mérlegeli bolsevik higgadtsággal, és
anarchikus megnyilvánulásai vannak. Mindezek ellenére jó lesz az
Ideiglenes Bizottságba.
Mandrajinschi Vladimir: Hotin megyéb l menekült a szovjethatalom
el l. A pártból is kizárták „Ilyen emberrel nem lehet szocializmust építeni!”
Tersánszky Lajos – alapfoglalkozása bányamunkás, a dédai,
Mestec ni -i vasúti alagutak épít mestere. Mostanság a besztercei terrakotta
gyár káderfelel se.
Koblicska Lajos: bányász. Jó pártmunkás. Hibája, hogy kicsit
érzékeny.
Itzik József vasutas. Auschwitzbe deportálták. Hazajövet szekeres,
fuvaros és földm ves lett. Sajón élt.
Jakab Octavian: zsidó, cukrász Besztercén.
Bajzáth János: ácsmester, asztalos. Fiadon ács volt, dolgozott a szálvai
vasúti épít telepen.
Óradnán Ernszt Pétert javasolták: foglalkozása: fuvaros, szolga, erdei
útépít a havasokban, k
ves, bányász. Jelenleg munkanélküli, jó elvtárs.
Ugyanitt javasolták az Ideiglenes Bizottságba Stetz Lajos (III) bányászt is.
Magyarosi Erzsébet, Zselyk: négy gimnáziumi osztályt végzett.
Amerikában rokonai voltak. Volt banktisztvisel , jelenleg a párt gépírón je.
t Gellért Gábor- kerlési és Majtényi Dezs nyugalmazott közjegyz k is
támogatták szépen megfogalmazott csupa jó jellemzésükkel.
Ekkor 1950-ben lépett el ször a politikai színtérre Veres András
(ném. Weingartner) szabólegény. Félig német létére a háború végén nem
menekült el. Madaras Árpádnál inaskodott. Etédi Gyula, Göllner Emil és
Madaras Árpád adott róla rövid jellemzést. Jó néhány évvel kés bb városi
els párttitkárságig és polgármesteri tisztségig vitte.
Immár egy éve folyt országszerte a „meggy
munkán” alapuló
kollektivizálás. A párt er feszítései nem hozták meg az oly nagyon óhajtott
sikert. A falvak parasztsága nem lelkesedett a TSZ-ekért, inkább a passzív
ellenállás politikáját folytatta. A kollektivizálás forszírozását, a parasztság
makacs ellenállásának megtörését akarták elérni az 1950. május 30-án
hatályba lép Munkakódexszel. Ez engedélyezte a kényszermunka telepek
létrehozását a Román Népköztársasággal szembeni ellenséges elemek

344

„átnevelése” céljából. Országszerte 80.000 ellenséges elemet internáltak,
ezeknek legalább a fele a Duna – Fekete-tengeri csatorna ásásánál dolgozott.
Gheorghe Gheorghiu Dej, a párt f titkára meg lehetett elégedve, mert
három legyet ütött egy csapásra. El ször is, a lakosság megfélemlítése
bevált. Másodszor: a nagy munka általi átnevelés hatalmas méreteket öltött.
Végül, boldogan újságolhatta Sztálinnak, hogy Romániában megnyílt a
szocialista építés els nagy munkatelepe!
Nagy er ket vetettek be a Duna-delta nádrengetegének aratásába. Itt
nem használtak gépeket, az röknek nem kellett felelniük a foglyok életéért.
Egyszer csomagszámnak min sítették a kényszermunkára kárhoztatottakat.
Roppant számú osztályellenséget gy jtöttek össze a B gan
nagykiterjedés sztyeppéin is. Ezek nagy részét a szabad ég alatt tartották.
Még egy egyszer juhakol sem volt a közelben. Kés bb „építhettek” földbe
vájt kunyhókat vagy viskókat maguknak.
Teljes kapacitással üzemeltek a nagy politikai börtönök is. A
máramarosi, nagyenyedi és a szamosújvári börtönlakók módszeres
elkínzása, fizikai és idegkimerítése vagy megsemmisítése, de korántsem az
átnevelése volt a cél.
Azid tájt volt aktuális az a mondás, hogy munkásököl, vasököl/ üt,
ahova nem is köll! A kommunisták a politikai, törvényhozó és a végrehajtó
hatalom birtokában még a vasöklöt is igénybe vették, csakhogy távoli
céljukat elérhessék. Egy pártaktivistával kapcsolatos az anekdota, miszerint
az egyik besztercevidéki faluban a szocializmusról és a kommunizmusról
kellett el adást tartania. A hallgatóság néhány ráér s, öreg falusi bácsiból
állt. Állítólag így történt: „Elvtársak, ma maguknak a szocializmusról és a
kommunizmusról kell beszélnem. Hogy mi a szocializmus, azt maguk
tudják. (A teremben néhány lemondó hang: Tudjuk, tudjuk. Bár ne tudnánk!)
A kommunizmus? Az messze van. Nem magunknak, hanem az unokáinknak
építjük. (A teremb l egy düh s hang: Úgy kell a gazembereknek, mert
szófogadatlanok, egyebet nem érdemelnek!”)
1950 áprilisában a kispolgárságra mértek súlyos csapást azzal, hogy a
városi lakások nagy részét államosították. A legszebb lakások tulajdonosait
kilakoltatták. Ezekbe pártvezet k és pártmunkások családjai költöztek be. A
többiek a saját lakásukért a szocialista államnak kellett házbért fizessenek.
Radna tartomány léte rövidre sikeredett, mert 1952-ben törölték a
tartományok sorából. Területét Kolozs tartományhoz csatolták; Beszterce,
akárcsak Naszód vagy Bethlen, csupán rajonközpont maradt.
A jómódú parasztságot gazdaságilag tették tönkre. Országszerte
kuláklistákat állítottak össze. Mindenkit kulák vagy feketelistára írtak,
akinek akkora földterülete volt, hogy csupán a családjával megm velni nem
345

tudta. Ha valakinek akár egy fél csépl gépe, fél traktora, pálinkaf
üstje,
fél malma, gyógyszertára, szatócsüzlete, kocsmája volt, elkerülhetetlenül
osztályellenség lett! Ha a tanítónak, papnak földje is volt, vagy aki szekérrel
pénzért fuvarozott, kulákká avanzsálták!
A Dés és a hozzátartozó 28 község listájából felidézzük a
rendelkezésünkre álló és minket érdekl eseteket.201) (Dés városnak 26
kulákja volt!)
Árpástón a legtehet sebb család a Pop Mihail-é (Cornelia) volt a
maga 37 és fél hektárjával. Utána Székely János (32 ha), Bezeri ia Maria
(16,45 ha) és Márton János (14,07 ha) következett.
Bacán Borbély János közel 11 hektárral, utána Hatos Adam 8,18 ha és
végül Kiss András (7,25 ha) és családja alkotta a kommunista rendszer által
ellenségnek min sített hármas fogatot.
Csicsógyörgyfalván Rus Vasile a maga 6,61 hektárnyi birtokával azért
kapott kulákmin sítést, mert malma és pálinkaf
üstje volt.
Magyardécse, a színmagyar falu roppant súlyú kommunista keresztet
volt kénytelen vinni: 14 magyar kulákot adott – kapott: Balla Benjámin,
Dénes Endre, Dénes Lörinc és Gáll Márton vagyonát már korábban
elkobozták, nem is szerepelnek a vagyoni kimutatásban.
A vagyon szerint feltüntetett listát Máté János, alsó (16,58 ha) nyitja
meg, utána Balla Márton (14,94 ha), Máté F. Ferenc (14,78), Mátyás János
(13,68 ha), Máthé János, Muszka (11,51 ha), Balla D. Jen (11,14 ha),
Daróczi János, Kiss (10,89 ha), Balla Márton, híd, (9,20), Balla Mihály (8,74
ha) és végül: Kántor István (8,71 ha) a „legszegényebb kulák”.
Négerfalvát csupán Viman Petru képviseli a módos parasztok listáján
(3,54 ha). a helybeli pap, pálinkaf
üstjét átadta az államnak.
Retteg, a községközpont meglep en kevés, csupán négy kulákkal
szerepel a nyilvántartásban. Iacob Vasilet (16,02 ha) a Dés rajoni néptanács
16/1952 sz. Határozatával törölték a kulákok listájáról. Így hát hárman
maradtak: Sonea Florian (25,87 ha), Návai Lujza (13,61 ha) bérl t tartott,
valamint Pop Nicolae (2,67 ha), aki szeszesital-f
üstjét átadta a MAT-nak
(Alkohol és Dohánymonopólium Társaságnak), lakása egy részét albérletbe
kiadta.
Breaza-n csupán egy családot érdemesítettek arra, hogy felvegyék a
kulákok fekete listájára: Col ea T nase-t, a 34,5 hektárnyi családi birtokkal.
202)

A felsorolást, adatok hiányában, sajnos nem folytathatjuk.
A lakosságra nehezed roppant terhek arra késztették a Naszód
környéki parasztokat, hogy kisebb csoportokban vagy magányosan,
fegyveres harcot folytassanak a szocialista rendszer ellen.
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A pártpolitikából a parasztságra háruló feladatokat a „Három bé”, nép
ajkán született tömör igazságot tartalmazó parancsa örökítette meg: „A
földet vesd bé, a termést add bé és a szádat fogd bé!”
Bizton állíthatjuk, hogy ez volt a kvintesszenciája a párt parasztsággal
szembeni politikájának.
Negyedik éve m ködött már a magyardécsei mez gazdasági
termel szövetkezet, amikor 1963 nyarán szóba álltam a falu egyik sokat
látott és tapasztalt öregével, Máthé János tanár úr nagyapjával. Kérdésemre,
hogyan érzik magukat a kollektív gazdaságban, így válaszolt: „Köszönjük
tanár úr, jól, (aztán térdre ereszkedett, imára kulcsolt kézzel égre szegzett
tekintettel folytatta) csak arra kérjük a magasságos mennyei Úristent, hogy
ne tartson sokáig”
További 36 évnek kellett még eltelnie, sajnos, ezt már nem érhette
meg, amíg tovább fordult a történelem kereke.

A munkásosztály nevében

Mihelyt átvette a teljes politikai hatalmat, a Román Kommunista Párt
nemzetközi összefogással meg is szilárdította azt.
Az 1948-50-es id szakban barátsági, együttm ködési és kölcsönös
segítségnyújtási szerz dést kötöttek egymással a magukat szocialistának
nevez európai államok vezet i. Jugoszláviával nem tárgyaltak, „mert azt az
imperialista bérenc Tito marsall és a jugoszláv pártvezetés” Sztálinnak nem
kedvez
magatartása miatt kiközösítették. Annakidején éppen Gh.
Gheorghiu Dej olvasta fel a „kiátkozási” nyilatkozatot.
1949 januárjában az európai szocialista államok szovjet
kezdeményezésre létrehozták a Kölcsönös Gazdasági és Segítségnyújtási
Tanácsot (KGST). Nem lett tagja Jugoszlávia és Albánia. Német
Demokratikus Köztársaság akkor még nem alakult meg.
1948 februárjában a kommunista és a szociáldemokrata párt egyesült
Román Munkáspárt néven. Ennek lett a f titkára Gh. Gheorghiu Dej.
A Szovjetunió által megvont határok Máramarosszigetet és az Avas
térségét elvágták a vasúti szállítástól. Máramaros számára létfontosságúvá
vált a vasúti összeköttetés megteremtése a Szeretfalva – Dés f vonallal.
Hatalmas propaganda és mozgósító munka nyomán 1948. április
elsején megindult a Szálvát Visóval összeköt , a Szalóca (S
) folyó
völgyén felfele haladó 61 km hosszúságú vasútvonal építése. Az egész
országból toborzott vagy odacs dített ifjúsági brigádok végezték a rendkívül
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nehéz terepmunkát. Nem voltak ellátva gépekkel. F munkaeszközük a
csákány, lapát és a talicska volt. A brigádokban dolgozó több ezer ember
élelmiszerellátása sok kívánni valót hagyott maga után. A kiutalt
pénzkészletek kimerültek. A pártközponti vezet sége újabb összegek
küldését hagyta jóvá. A brigádosok megfogadták, hogy még abban az évben,
befejezik a vasútvonal építését: Örök rejtély marad, miért nem Telcs – Visó
vonalnak nevezték, ugyanis a Szálva és a Telcs közötti vasútvonal régóta
üzemelt már.
1948 áprilisában a legfels törvényhozó szerv, a Nagy Nemzetgy lés
új alkotmányt hagyott jóvá. Ez lett a további szocialista, antikapitalista
jelleg politikai, gazdasági és társadalmi jelleg átalakítások el revetít je és
szavatolója.
A párt, a kommunisták minden dühe és propagandája a gyár-, bányaés banktulajdonosok ellen irányult. 1948. június 11-én az ipari
termel eszközök bányák, bankok és f bb szállítási eszközök a szocialista
román állam tulajdonába mentek át. Az államosítás révén az ipari- és a
fináncburzsoáziát, mint osztályt felszámolták; létrejött a nemzetgazdaság
szocialistának nevezett szektora.
1948 augusztusában megreformálták a tanügyet.203) A tanügyi reform
révén az oktatás egységes elveken szervez dött. Az egyházi és az idegen
iskolákat államosították.
A kommunisták törvényen kívül helyezték a görög katolikus
egyházat. A vallásfelekezetekr l cím törvény szerint az egyházak teljes
tulajdonát államosították. Az addig m köd egyházi iskolákat az állam
átvette, vagy megszüntette.
Erdélyben a történelmi magyar egyházak 2140 épületére a
kommunista állam tette rá a mancsait.
A görög katolikus egyháznak akkor 1 és fél millió híve volt. A hírn k
élükön papjaikkal – ortodoxokká váltak. Erdély-szerte ezután sokan a római
katolikus templomokat látogatták. Emlékeztetünk: 1941-ben megyénk
területén 142.031 ortodox vallású embert írtak össze! 1948 decemberében a
Prefektúra egyenként beidézte megyénk mind a 90 görög katolikus papját,
hogy személyesen írják alá az ortodox egyházzal való egyesülési (tk.
áttérési) nyilatkozatot. A Prefektúra el tt parkolt a Securitate éjfekete szín ,
lefüggönyözött gépkocsija. A bejárati ajtónál Urs Flaviu szekus tiszt
állszolgálati ruhában, fegyverrel. Minden a kapun belép lelkésszel
bizalmasan közölte:
azért van itt, hogy aki a Nyilatkozat aláírását
megtagadja, azt egyenesen a szamosújvári nehézbörtönbe szállítsa...A
megfélemlítés eredményeként áttért az ortodox hitre 67 lelkész... Évtizedek

348

múlva Urs Flaviu letagadta, hogy ilyesmi történt volna. Gerinces, akarom
mondani gerincropogtató ember volt...
A görög katolikus egyház felszámolása sem ment simán. Komolyabb
ellenállást csupán a radnai, sajói és a szászlekencei járás falvaiban
tapasztaltak.
A vallásfelekezetekr l cím törvény 32 szakaszában kimondták, hogy
azoknak a papoknak a fizetését, amit az államtól kapnak – akik demokrácia
ellenes nézeteket hirdetnek, id legesen vagy állandó jelleggel meg lehet
vonni!
Sok problémát, fejt rést okozott a kommunista hatóságoknak a római
katolikus és a baptista egyház. A római katolikus egyház létét megt rték
ugyan, de el nem ismerték.
1948 májusától 1964-ig a legfels pártvezetés rendeletére országszerte
sok politikai un. kirakatpert rendeztek. Minden esetben a mondvacsinált f
vád a szocialista építés szabotálása és imperialista hatalmak javára történ
kémkedés volt.
A kommunista párton belül hatalmi csoportosulások jöttek létre. Ezt
megszüntetend vagy felszámolandó, 1948 folyamán, országos szinten
kezdetét vette a párton belüli tisztogatás. Eme akció jelszava: „Ki az
ellenséges és kizsákmányoló elemekkel!” Eredmény: 192.000 párttaggal
kevesebben maradtak! Naivitás lenne azt hinni, hogy a párt megszabadult a
gazemberekt l.
Az állam legfontosabb elnyomó szerve az el bb önálló, kés bb a
Belügyminisztérium kötelékébe tartozó Securitate volt. Ennek élén
hétpróbás KGB (szovjet irányító) ügynökök álltak. Legfontosabb feladata a
Román Népköztársaság bels
és küls
összeesküv i elleni harc.
Megalakulásakor 1148, 1956-ban már 18.804 tagja (ebb l 13.155 tiszt) volt.
A Milícia 1953-ban 40.000, a belügyi alakulatokkal együtt 55.000 f t
számlált. 1949. március 2-án az osztályharc élezése hevében, országos
viszonylatban 17.000 parasztcsaládot lakoltattak ki otthonából. Ebbe a
kategóriába az 50 hektárnál kisebb, de 15 hektárnál nagyobb tulajdonosok
tartoztak. Ezen akció eredményeként közel egy millió hektárnyi föld került
az állam tulajdonába. Ez a földalap képezte a kés bb megalakuló
mez gazdasági termel szövetkezetek vagyonát. Ezzel a földbirtokosok
osztályát Romániában felszámolták. Bármennyire is heveskedett a párt, a
módosabb parasztok nem d ltek be a kommunista propagandának. A
parasztság országos szint ellenállásának megtörésére mintegy 80.000
parasztot bebörtönöztek. F benjáró b nük az volt, hogy ellenezték a
szocialista típusú kollektív gazdaságokat (oroszul: kolhozokat).
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Elrettentés végett a 80.000 bebörtönzött földm ves közül 30.000-nek
a perében az odacs dített falusiak jelenlétében, a kultúrházakban tartott
tárgyaláson hoztak ítéletet.
1949 márciusában a kommunista párt vezet sége határozatot hozott a
mez gazdaság szocialista (azaz állam által pénzelt, irányított és ellen rzött)
átalakításáról.
Ez a folyamat 1962 áprilisában fog lezárulni.
Megyénk sík- és dombvidéki falvaiban kínos-keserves munkával
kényszerítették a földm veseket a közös gazdaságokba. A hegyes Borgó
völgyében, ahol korszer mez gazdasági gépeket nem lehetett volna
használni, megmaradtak a magánparaszti gazdaságok. Naszód rajonban
csupán Magyarnemegyén és további öt helységben jött létre MTSZ.
Nagydemeteren megvetették egy nagykiterjedés állami gazdaság alapjait.
Az
újonnan
alakult
mez gazdasági
egységek
munkáját
megkönnyítette a Gép- és traktorállomások létesítése (1948. november).
1949 áprilisában közzétették a kisipari termel szövetkezetek
megszervezésér l szóló törvényt. Lehetetlenné tette a magánkisiparosok
tevékenységét. Országszerte 4.000-nél több kisipari szövetkezet alakult,
összesen 5 millió taggal.
1949 folyamán megalakultak az Állami Mez gazdasági Vállalatok.
Megyénk mai területén, Besztercén, Kiszsolnán, Nagydemeteren,
Szászlekencén és Tekében, az elhagyott szász földeken szerveztek ilyeneket.
Besztercén Gyümölcstermesztési és Kísérleti Állomás, Bethlenben pedig
Lónemesít Kutatóállomás kezdte meg m ködését. A legjobban ismert
állami gazdasági igazgatók közül Ilie Volcov (1958-1974) Szászlekencén
(összter. 2.100 ha, ebb l sz
680 ha) és Halász Ödön
nevét
Nagydemeteren és Kiszsolnán (1957-1965) kell megemlítenünk.
Milyen problémákat vetett fel az élet, milyen nehézségekkel kellett
megyénkben megbirkózni? Milyen eredményekkel büszkélkedtek?
Erre kerestük a választ a megyei pártbizottság korabeli jelentéseiben
és jegyz könyveiben.
Íme, egy csokorra való!
1949. január elején Naszód megyében 5.000, iratokkal rendelkez
párttag van, 3.500-nak nincsenek pártdokumentumai. A megyei párttitkár
Dobre elvtárs volt.
Az olajpréseknél zsidó szabot rök tevékenykednek. A pártban vannak
légionáriusok és nacionalisták.
A határ rezred 44 falujának erdeib l a Szovrom (szovjet-román
vegyes vállalat) 26 millió lej érték fát vitt el, de az árát nem fizette ki.
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Az 1948-as államosítással szemben ellenséges a hangulat és
magatartás Magyarnemegyén, Makódon, Nagydemeteren és Neposzon. Az
osztályellenség nem alszik! Naszódon, 1949 februárjában: a villanytelep
gépészét figyelmeztették: ha a motor megint elromlik, szabotázs miatt fejét
veszik.
Megye szerte beindultak az alfabetizáló tanfolyamok. Jó egy hír: a két
Nemegyén három kovács négy napra vállalta a mez gazdasági szerszámok
gyors megjavítását. A lekencei járás párttagjai kezdenek olvasni. A
földreformot még nem véglegesítették, a parasztok nem tudják, hol álljanak
munkába. Kentelkén, Mátéban és Új sön leleplezték a kulákokat. Mátéban
és Sajósárváron vallási szekták tevékenykednek.
A borgói járásban beindultak az els népi orosz nyelvtanfolyamok. A
szászok panaszaira a pártdokumentumok szellemében kell válaszolni. A
kisbudaki, vündai és a kiszsolnai fogyasztási szövetkezetek sikkasztás miatti
peres ügyei megfeneklettek.
Somkeréki elvtárs tanácstalan. Azt kérdi: mit tegyen a gyárban, ha
este 20 vagon farönk érkezik, s azt reggelre le kell rakni?
A megyei pártbizottság titkára Blaga Francisc lett. Ezen a gy lésen a
Magyar Népi Szövetséget, a besztercei gép- és traktorállomást Fogarasi
Domokos képviselte.
1949. február 2-án a megyei pártbizottság gy lésén bejelentették,
hogy megyénkben, Zselyken hamarosan meg fog alakulni az els kollektív
gazdaság.
Február 15-én Priszlop visszakövetelte a 40 hektár jogtalanul elvett
legel jét, továbbá: ugyanitt 12 családot, törvényt szegve töröltek a
földigényl k listájáról. A sajósebesiek máig sem vették át az Újlak határában
nekik kiosztott földet, de azt sem, amit Nagydemeteren vagy Petresen
kínáltak.
Pártfeladat: a gép és traktorállomás sürg sen javítsa meg a besztercei
Vegyes Középiskola traktorát, mert k erre pénzt nem kaptak!
A besztercei gép és traktorállomásnak 18 régi traktora van. Most 9 új
Fordson traktort kapott. Ezekkel kell 1.200 hektár földet megszántaniuk.
Vállalják, hogy napi 8 helyett 12 órát fognak dolgozni.
A város pénzt kért a rogyadozó Népháza (ma a parkbeli M vel dési
Ház) megjavítására. A városba jött cigányoknak a városon kívül kell földet
adni s innen kitelepíteni ket. A városi aggmenház sok lakója otthagyva
otthonát, koldul a városban. Besztercének immár évek óta nincs vezetékes
vize. Sürg s feladat a nyomócsövek megjavítása!
Több helyütt a segélyként kapott szemes kukoricát a piacon jó pénzért
eladják.
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A városi szakszervezeti tagoknak kis földparcellákat kellene kimérni,
hogy ott zöldséget termesszenek.
Sok juhász potomáron eladja állatait, mert elterjedt a rémhír: az állam
el fogja venni ket! Nagyilván tiltakoztak az ottan létesítend mintafarm
ellen. A radnai „Minipirit” technikusai nem segítik az igazgatót, hanem épp
ellenkez leg: szabotálnak!
Kisdemeteren 130 kataszteri hold term földet osztottak a betelepült
román családoknak, de azok túróért bérbe adják a falu kulákjainak.
A párt új hiteleket folyósít a „Szálva-Visó” munkatelep támogatására.
Javasolják, hogy a munkakerül ket és a munkanélkülieket irányítsák
Szálvára.
A Vörös Hadsereg napját megünnepelték Romolyon és Telcsen.
A radnai járásban nagyon kevés szász van. Jobban kell figyelni ket!
Bu járási pártaktivista elvtárs Priszlopon megívott egy liter kisüsti
pálinkát és azt is kifecsegte, mennyi a fizetése a naszódi Ciot elvtársnak.
oiu elvtárs Sajómagyaroson a tanács épületében pisztolyával
felel tlenül lövöldözött.
Egyes elvtársak csak a hibákra vadásznak.
Ioni elvtárs állítása szerint a nagysajói járás élén csupa kulákok
állnak. csúfot z a párt munkájából. T
oiu elvtárs azt képzeli magáról,
hogy mindentudó s nincs neki szüksége mások segítségére. A járási párt
büró tagjai között teljes a meg nem értés.
A megye járásaiban 8.000 db Scânteia cím pártújságot adtak el,
jelenleg 90 kultúr- és 66 tánccsoport tevékenykedik. A naszódi- és a
lekencei járás 1-1 új autót fog kapni. Gondoskodjanak megfelel garázsról!
A vállalatokban meg kell szervezni a szocialista munkaversenyeket és
javítani a munkafegyelmet. Akik egymás közt civakodnak, a párt munkáját
szabotálják.
A vászon, n i harisnya és bocskorkészleteket a szövetkezet által, a
falvak szegényeinek kell kiosztani. A kartellára (jegyre!) adott árukat a
kirakatban szépen, látható helyen kell elhelyezni. Fel kell tüntetni az árat és
a kiosztás id pontját is.
Mától engedélyezzük a kenyér szabadárusítást, kilóját városon 35,
falun 30 lejért. A városba és falvakba visszaérkezett szászok ügyét alaposan
ki kell vizsgálni: honnan, mikor, mivel, miért stb. jöttek s a Milícia csak
azután intézkedjen. A kisajátított gazdag szászok nem lehetnek az
agrárszakszervezetek tagjai.
Sokhelyütt kulákok férk ztek a földosztó bizottságokba. Az összes
járások körültekint en állítsák össze a kuláklistákat. Hasonló listákat kell
készíteni a vallási szekták tagjairól is.
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A kisilvai gáteresek részegen álltak munkába. Két köbméter farönköt
tettek tönkre. A május 1. tiszteletére rendezett szocialista munkaversenyben
részt vesz Kisilva, Máriavölgy, Radna, Dombhátfürd , Beszterceborgó,
Fiád, a „Ceramica” és a „Mezeluri” munkássága. Javaslat: Kisilván
rendezzenek munkásfelvonulást!
Megyeszerte nem értik az önkéntes munka fontosságát. A naszódi
Orha elvtárs többször kisiklott a párt vágányáról. Kecskési elvtársat politikai
munkakörbe Lekencén iktatják be. Kisilván vaskampókat hagytak a
farönkökben, nagy kárt téve a gáterekben. Mi ez, ha nem szabotázs??
Május 4: A népi ülnökök megválasztása vasárnapra essen. A falut fel
kell díszíteni és lobogózni. A szomszéd falvak lakói menetoszlopba
szervezetten, jelszavakkal, lobogókkal, feldíszített lovas és örökös
szekerekkel, muzsikusokkal jöjjenek. A választás után legyen kultúrm sor!
Osszanak sört!!
A visói épít telep kárvallottjait körültekint en, osztályharcos
szellemben kell vizsgálni és orvosolni. Az egyházak földjét csak a
presbiterek kérése alapján vehetjük el, de nem csak egy részét. Az egészet
vagy semmit! A vallási szekták kísértésbe viszik a dolgozókat,
megtévesztvén ket.
Nagysajón május 1. megünneplésére 25 f nyi szervez bizottságot
választottak. A sajósolymosi pártalapszervezet titkárát alaptalan vád alapján
tettek ki a faliújság szégyensarkába. Nem a párttitkár feladata a kukorica
segély kiosztása. Neki éberen kell rködnie az elvszer kiosztás fölött!
Ioni elvtárs f hibája, hogy a forradalmiságát túlzásba viszi.
Bezsnyei András szerint a zselyki fúvós zenekart kirendelték a
nagysajói ünnepségre, de a fogadtatás messze elmaradt a várakozástól.
Ioni elvtárs a pártalapszervezettel egyetértésben elvette az ardani
pap lovát. Egy menekült család két lovát törvénytelenül tartja otthon, Sajón
pedig egy párttagot lebanditázott s ez megengedhetetlen.
racu elvtársnak gazdag pionír programot kell összeállítania. A
párttagsági díjak begy jtése a megyében lassan halad, alig éri el a 3%-ot.
Kecskési elvtársat leváltják tisztségéb l és egy politikailag egészséges
elemmel helyettesítik. Mivel a kecskék nagy károkat okoznak, kitiltják ket
a bozótosokból és az erd kb l. A feladat nem a kecskék kiirtása, hanem az
erd k és a faültetvények védelme. 800 fajberbécs bárány behozatalát
határozzák el fajtajavítás céljából.
Iván elvtárs javasolta, hogy egyesítsék a „Munca”, „Unu Mai” és a
„Vasile Roait ” kisipari termel szövetkezeteket.
A N bizottság (UFDR) elnöke túl öreg már ahhoz, hogy n mozgalmat
irányítani tudjon.
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A szocialista verseny gy ztesei a nagyilvaiak lettek. Övék lett a vörös
zászló! 150 szegényparaszti családból származó ifjú sikerrel fejezte be a párt
politikai iskoláját.
k vezetik a pártalapszervezeteket. A megyei
pártbizottság 17 tagját, közöttük Forrai Sándort és Török Lászlót, leváltották
(1949. május 16), le Dobre megyei párttitkárt is.
A Magyar Népi Szövetségbe sok kispolgári és kulák elem furakodott
be, fékezve ezzel az osztályharcos munkát. Volt köztük horthysta tiszt is.
Leváltották a rohadt rend rség vezet it. A falusi fogyasztási
szövetkezetek 85%-ában félresöpörték a spekuláns és ellenséges elemeket.
25-30 faluban az Ekésfront vezet ségébe kulák elemek furakodtak be, és ott
magukhoz ragadták a vezetést.
Hiba volt igénybe venni a kulákok fogatait, hogy azokkal a
szegényparasztokon segítsenek. Többet ártottak, mint amennyit használtak a
szocializmus ügyének.
Batta Dánielt (MNSZ) beválasztották a megyei pártbizottságba.
Óradnán az MNSZ elnökét, mint egészségtelen politikai elemet, leváltották.
A magyar népi gy léseken a párt utasításait román nyelven ismertették,
keresnek magyarul ért elvtársakat.
Nem született döntés arról, hogy a kulákok tulajdonában lév
sportpályákat er szakkal vegyék-e el, vagy ha lehet megegyezéses alapon?
1949. június 27. A környékbeli parasztok nem akarnak többé farönköt
szállítani a máriavölgyi f részüzem részére, mert az ellátás rossz, most is
penészes kenyeret esznek.
Telcsen a módos parasztok felemésztették a fogyasztási szövetkezet
pénzalapját. Balázsfalván azért rossz a kommunista propaganda, mert ott sok
a kulák. Ilván és Polyánon túl sok szér t szerveztek, s ez akadályozni fogja a
munka jó menetét. Aszubesztercén a falusiak kérték, hogy régi szokás
szerint a gabonát a saját cs rjükben csépelhessék ki; a szegények és mások
vigyék a magukét a szér re! Alsóborgón, Kusmán és Királynémetin néhány
gazda a zabtábláját lekaszálta, ahelyett, hogy azt sarlóval learatta volna.
Zselyken sokan nem értették a szér k fontosságát. Pedig igenis érthet volt:
a falusi ember pártellen rök jelenlétében lecsépelt gabonájából a szér n
azonnal visszatartották a beszolgáltatandó gabonamennyiséget. Ami pedig
ezután megmaradt – ha maradt – azt haza vihette. Ha otthon csépeltek volna,
könnyebben el lehetett volna rejteni egy kis gabonát. A kvóták oly nagyok
voltak, hogy a legtöbb esetben az szi vetésre sem maradt búza!
Sófalván rossz volt a csépl gép, a búzakévéket alig csépelte ki.
Monorfalván a földm vesek ellenezték a tarlóhántást. Azt mondták, hogy a
tarlót el bb le kell legeljék a csordák és a nyájak.
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Magyarnemegyén a fogyasztási szövetkezet 570 tagja közül 410 újból
beiratkozott, Neposzon az összesen átiratkoztak. A sajói szövetkezet
vezetésében spekulánsok akadályozták a dolgok jó menetét. Sófalva lakóit
félretájékoztatták. A szászbudaki szövetkezet elnökét többször hívatták,
hogy árut vételezzen, de minduntalan üres kézzel tért vissza. Nem
méltóztattak kiszolgálni. Ki a hibás?
Nagydemeteren 70 parasztcsalád kérte kollektív gazdaság
megalakítását. Ehhez adottak a feltételek. A falunak sík területen 600 hektár
I. osztályú szántóföldje van.
Kollektív gazdaság megalakítását kérték a jádiak is.
A radnai járás falvaiban 8 sportcsapatot szerveztek, de sem pályájuk,
sem edz jük (r. instructor) még nem volt.
1949. augusztus 20. A járás 14 vállalatában: 1 bánya, 3 gránitfejt , 6
részüzem és mások, összesen 5.825 állandó munkást foglalkoztattak. A
„Tâmplarul” asztalos szövetkezetnek 57, az „Înc mintea” (cip ipari) –nak
120 tagja volt.
A megye 17 ARLUS (a román-szovjet barátságot ápoló)
szervezetében van a tagoknak tagsági könyve. A munka gyengén megy,
mindössze 3 elvtárs dolgozik. Nem tudják, hogy mi a teend jük.
A megyei pártaktivisták 70%-a beteg, egészségükért dr.Vianu vállalt
felel sséget, de nem tett semmit.
A munkások áruellátása rossz. Habár a piacokat és a vásárokat
elárasztották a spekulánsok, ellenük senki sem foganatosított intézkedéseket.
A húsüzletekben az elegánsan öltözött n ket, az ismer söket
preferenciálisan szolgálják ki. A munkások és a szegény emberek
kiszolgálása kritikán aluli. Hasonló a helyzet a kenyérárusító boltokban, itt a
kenyér min sége rossz.
A menekültek épületeit senki sem gondozza, tönkre teszik a benne
lakók, akik felszámolják a melléképületeket.
A gyapjú-beszolgáltatásnál nem jártak el korrekten. Megbüntették a
középparasztokat, a kulákok pedig vígan élik világukat.
Lekencén az ideiglenes néptanács tagjai ahelyett, hogy segítenék az
állami gazdaságot, naphosszat civakodnak egymással. Az itteni állami
gazdaságban naponta csak 8 órát csépelnek.
A pápát tisztel római katolikus papok nagy befolyást gyakorolnak a
volt görög katolikus hív kre, noha ezek már áttértek az ortodox vallásra.
Sok baptista hív van Majoron. Óradnán a kormány által kitüntetett
bányászok vallási szekták tagjai. Nagy vallási szekta központok Major,
Óradna, Beszterce, Nagysajó, Nagydemeter, Újradna, Sajómagyaros, Kerlés,
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Árokalja és Szászszentgyörgy. Propagandaanyagukat Amerikában
nyomtatják.
Batta elvtárs jelentette, hogy a Vatikán kérdését feldolgozták a
Magyar Népi Szövetségben. Nyilvántartásba kell venni és figyeltetni az
összes szekták vezet it.
Több helyütt a parasztokat kényszerítették: arassák le a még zöld
búzát, zabot stb. s azt hozták be a szér kbe. Néhol a kulákok még az igavonó
barmaikat is leszerz dtették, hogy azokat felhizlalva eladják az államnak,
remélve, hogy többé nem kell megm velniük a földet s így mentesülnek a
gabonabeszolgáltatástól.
Mogo elvtárs sok probléma megoldásához fogott, de még miel tt
egyet is megoldott volna, más munkába kezdett. Nem a fejével gondolkodik,
nagyon befolyásolható s f leg ideges. Véget nem ér gy léseket tartott,
kevésbé éber s fölötte önfej .
1949. szeptember 20-án Bányai Gáspárt nevezték ki a nemzetiségi
iskolákért felel s tanfelügyel vé.
A megye 668 tanügyi káderrel kezdte a tanévet (beleértve a napközi
otthonok személyzetét is. Betöltetlen 35 állás. A tanévnyitó ünnepségre
Besztercén egyetlen iskolát sem díszítettek fel, jelszavas pannókat se lehetett
látni. A megyében dolgozó tanítók és tanárok egyharmada Beszerábiából és
Bukovinából jött.204)
A megye területén lév utak (9.078 km) megjavításához zúzott kövön
és kavicson kívül 42.946 munkanapra és 12.163 szekeres fuvarra volna
szükség. Párthatározatban rögzítették, hogy ennek 98%-át közmunkával
végezzék el!!
Désr l 7.000 kg paradicsomot hozattak, s azt szétosztották a
fogyasztási szövetkezetek között.
Az UFDR 167.000 óra önkéntes munka elvégzésére tett vállalást.
Idén sszel egy egészségügyi körzetben – ma 20 m ködik –
orvosonként 6.500 lakos jut. Tavaly a 12 körzet egy-egy orvosára 14.500
lakost számoltunk.
A nagyilvai Popovici és a telcsi Dicu dr. orvosi iratokat hamisított.
Jádon az állami gazdaság kútjába beszivárog a közeli latrina szennyezett
vize. Jelenleg a megyében 2.540 szifiliszes beteget tartanak nyílván,
pellagrát, maláriát nem jeleztek. 1.100 lakos TBC beteg, 2.100-nak pedig
golyvája (gu ) van. Az sz folyamán 9.700 hektáron kell szi búzát, 1.200
hektáron, pedig rozst vetni. 11.703 fogattal rendelkezünk.
Végs konklúzióként elmondható, hogy minden megyének olyan
pártvezetése volt, amilyet megérdemelt.
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A borgóprundi antikommunista katonai felkelési kísérlet (1956)
1. El zmények
Amikor 1944 szén Romániát „felszabadította” a szovjet hadsereg, a
tisztánlátók tudták: akárcsak a Szovjetunióban, itt is a kommunista diktatúra
felé halad az ország. Sajnos nem tévedtek, mert a kés bbi események ket
igazolták.
Szovjet segédlettel hatalomra juttatták a kommunista orientáltságú
Groza-kormányt. Ezt követ en a kommunisták minden eszközzel arra
törekedtek, hogy a szovjet támaszt maguk mögött tudva megszerezzék, aztán
pedig megszilárdítsák a politikai hatalmat. Eszeveszett politikai kampányuk
els áldozatai a népbíróságok elé idézett „hazaárulók”: németbarát vagy
szovjetellenes beállítottságú politikusok, földesurak, a régi rendszerben
nevelkedett katonatisztek és mások lettek. Mindenféle fegyveres ellenállási
kísérletet vérbe fojtottak.
1947-ben lemondatták a fiatal, 19 éves I. Mihály királyt, feloszlatták a
régi parlamentet s kikiáltották a népköztársaságot – s ezzel a kommunisták a
munkásosztály nevében átvették a teljes politikai hatalmat is. A
mez gazdaságban 1949-t l kezd
en rétértek a szovjet típusú kolhozok,
azaz szocialista alapon létrehozott kollektív gazdaságok létrehozására. A
súlyos gabonabeszolgáltatási terhekkel és adórendszerrel megnyomorították
a falvak módos és középparasztságát. Ezek az intézkedések országos méret
elégedetlenséget szültek.
Fegyveres konfliktus robbant ki a szovjetek jelenléte ellen Berlinben
(1953). Forrongott Lengyel- és Magyarország is.
Noha az amerikaiak által pénzelt Szabad Európa Rádió és az Amerika
hangja is felel tlenül szította a rendszerrel szembeni ellenállást, az amerikai
Külügyminisztérium nyomatékosan figyelmeztetett: nem szándékszik
fegyveres konfliktusba keveredni a Szovjetunióval.
A politikai események menetét a hadseregben nem lehetett nyomon
követni. A katonai alakulatoknak rádiójuk nem volt, az újságok cenzúrázva
jelentek meg s a szocialista rendszerrel kapcsolatos csupa jó hírekkel,
leleplezett osztályellenség felett aratott gy zelmekkel voltak tele. Politikai
tájékozatlanságukért súlyos árat fizettek a fiatal, hazaszeret román
katonatisztek.
2. A fegyveres felkelési kísérlet. 1956 októberében a magyarországi
forradalmi események hatása alá került az ország. Az egyetemi ifjúság
létrehozta a maga demokratikus szervezeteit, megfogalmazta követeléseit.
Az új id k szele megérintette a borgóprundi hely rség katonáit is, a helybeli
páncélos alakulat, pedig nagy tettekre szánta magát. Az alakulat tisztjei szent
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esküvel elhatározták, hogy katonai er vel fogják kivívni Románia
függetlenségét és szabadságát, visszaadják az ország méltóságát, és külföldi
segítséggel ki zik az oroszokat is. Csak éppen fogalmuk sem volt a
Romániában és a szomszédos országokban „ideiglenesen” tartózkodó
szovjet katonák létszámáról.
A történelem a fiatal Theodor M rginean páncélos f hadnagyot
predesztinálta arra, hogy megszervezze és vezesse a katonai, tehát fegyveres
er vel megvívandó felkelést és szabadságharcot.
Elképzelésük és jól átgondolt haditervük az volt, hogy Borgóprundról
elindulva páncélosaikkal megtámadják a szamosújvári börtönt és
kiszabadítsák az ott roskadó, túlnyomórészt politikai foglyokat. Onnan új
er k csatlakozása folytán Kolozsvár és Nagyenyed irányába kellett volna
el retörniük.
Felvették a kapcsolatot más katonai alakulatokkal is.... Mindenütt
segítséget ígértek. Erdély felszabadítása után az ország többi részét akarták
megtisztítani a bels és küls ellenségt l. Azt is latolgatták, hogy teljes siker
esetén a magyar forradalmárok segítségére siessenek...
Az akciót alaposan el készítették. Az indulás el tti este a F hadnagy
úr újból összehívta bajtársait és buzdította, bátorította ket. Megbeszélték a
másnapi harci programot is.
Azon az emlékezetes és végzetes éjszakán a szolgálatban álló rök
arra lettek figyelmesek, hogy lesötétített lámpákkal, teherkocsikkal, ágyúk és
gyalogosok hosszú sora haladt Beszterce fel l keleti irányba... Egy félórával
kés bb a Belügyminisztérium intervenciós alakulatai bekerítették a
kaszárnyát. Bent harci riadót fújtak, t zharcba bocsátkoztak, a felkel k
keményen védekeztek. A kívülállók azt hitték, hogy Prundon elszabadult a
pokol...
Nem tudjuk, mennyi ideig tartott a t zharc.
Végül elfogták, megbilincselték és lefokozták a szervez k és az akció
részvev it. A soraikba férk zött besúgó mindnyájukat a szamosújvári
nehézbörtönbe jutatta, ahol a sorsuk megpecsétel dött.
Hetekig tartó kínzások, verések, vallatások következtek. A kolozsvári
Hadbíróság hazaárulás b nében marasztalta el ket s a csoport tagjait halálra
ítélte. Mint annyian mások, k is a siralomházban – a börtönudvarra vezet
kijárat közelében lév földszinti szobában – töltötték az utolsó éjszakát.
rgineanu f hadnagy itt is, akkor is bátorította a halálba men ket. A
felettük lév emeleti szobába felhallatszottak búcsúszavaik. Egy f ltanú205)
évtizedek múlva is pontosan visszaemlékezett M rgineanunak a kivégzés
helyére vezetése el tt elhangzott, megrendít , nemzeti h shöz méltó
szavaira: „Am vrut s fiu chibritul care s aprind focul cel mare al neamului
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meu cotropit de str ini i vândut unor nemernici” (Gyufaláng akartam lenni,
hogy fellobbantsam az idegenek által elnyomott, és semmirekell knek
eladott népem t zét).
1956 decemberének egyik vasárnapján vezették ket a börtönudvarra,
a veszt helyre. A kivezényelt halálosztag parancsra cselekedett, nem
hibázott. Bevégeztetett.... A fenti fültanú visszaemlékezése szerint:
„Távozása el tt M rgineanu öklével háromszor megdöngette a siralomház
falát. Mi pedig, akik ezt hallottuk, Vigyázz! állásban tisztelegtünk El tte, aki
a népéért feláldozta magát.”
3. Amit még nem tudunk. Részletekbe, sajnos, nem bocsátkozhatunk.
Nem ismerjük az összeesküv k névsorát. Arról sincs tudomásunk, hogy
pontosan mi is történt a kaszárnya körül, milyen volt az összecsapás.
Jó volna ismerni a vádirat szövegét, a per során elhangzott
tanúvallomásokat, a vád és a védelem állításait, a kirótt büntetéseket, az
elítéltek további sorsát és a kivégzés pontos dátumát.
Még sokan élnek az események részvev i, szemtanúi és áldozatai
közül. Meg kell szólalniuk! Ezzel tartozunk az igazságnak, az áldozatok
emlékének helyet kellett volna kapnia Románia jelenkori történetében!
4. Ami felettébb gyanús. Szokatlanul gyanús, hogy a hatóságok, a
belügyi szervek, a helyi sajtó elhallgatja a borgóprundi antikommunista
katonai fegyveres felkelési kísérlet tényét és valódi történetét. Állást kell
foglalniuk, kikkel értenek egyet: az áldozatokkal vagy a hóhérokkal?
Sarkítva így tev dik fel a kérdés: kikkel ért egyet a mai rendszer, a
népelnyomó diktatúrával, vagy az ezzel merészen szembenállókkal?
5. Néhány javaslat. Addig is, amíg a megemlékezések méltó formát
nem fognak ölteni, amíg a borgóprundi katonai alakulat el tti impozáns
emlékm hirdetni nem fogja h siességüket, életáldozatukat, amíg a h si
emlékm vön megörökítik neveiket, amíg megemlékez és engesztel
istentiszteletet nem tartanak részükre, ill volna minden december második
szombatjának estéjén ablakunkba egy-egy ég gyertyával emlékeznünk a
neves és névtelen h sökre és a kihunyó szabadságra.
Megérdemlik, hisz életüket áldozták a szabadságért és a nemzeti
függetlenség szent ügyéért.

A besztercei párt és államközi titkos megállapodás (1958)
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc leverése kissé
megnyugtatta a román pártvezetést, ámbár nem hitte, hogy nálunk bajok
lehetnek. Való igaz, Románia is érdekelt volt a szocialista er k leverésében.
359

Felajánlotta a Szovjetuniónak a katonai együttm ködést, azt, hogy a magyar
forradalom leveréséhez kész fegyveres alakulatokat is küldeni. Küldött is
egy egész hadosztály román katonát, akik nem voltak passzív szemlél i a
magyarországi eseményeknek. A román katonákat beszédük alapján igen,
egyenruhájuk alapján viszont nem lehetett a szovjetekt l megkülönböztetni.
Szinte 100%-os volt a hasonlóság! A román katonák sapkáján rézb l
metszett ötágú csillag volt. Közelr l alig kiolvasható RPR rövidítés jelezte
csupán, hogy k nem oroszok. A rohamsisakok modellje és színe,
fegyverzete is azonos volt.
Másrészt attól tartott, hogy az erdélyi magyar és román ifjúság
követni fogja a budapestiek példáját. Hogy ezt megel zzék, pártutasításra
rendkívüli, drasztikus intézkedéseket hoztak. Megindult a „tisztogatás” az
egyetemi ifjúság körében. A bíróságok ezer számra hozták az elmarasztaló
ítéleteket. A hivatalos román álláspont szerint 1956. a reakciós fasiszták
ve volt s a nyugati imperialisták provokálták ki.
1956. után a nemzetiségek saját iskoláit más iskolákkal egyesítették.
Csupán elvétve maradtak meg egynemzetiség iskolák. Minden magyar
iskolában román tagozatot is irányítottak. Néhány év múlva a nemzeti
kisebbségek saját iskoláikban is kisebbségi sorba kerültek. 1959-ben
megszüntették a kolozsvári Bolyai Tudományegyetemet. Marosvásárhelyen
az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen („Intézet”) fokozatosan
elsorvasztották a magyar nyelv oktatást.
Romániát az egy Fekete-tenger kivételével minden oldalról csupa
szovjetbarát, szocialista államok határolták. Ezzel érvelt Emil Bodn ra
hadügyminiszter is, aki még 1955-ben javasolta Hruscsovnak, hogy vonják
ki a szovjet csapatokat Romániából. A szovjetek távozásáról szóló
tárgyalásokat 1958 májusában újból napirendre t zték – eredeti román
módon.
Akkor a legfels pártvezetés meghívására, korántsem el ször, nagy
vadászpartira, Besztercére érkezett N. Sz. Hruscsov, a Szovjet Kommunista
Párt f titkára. t és néhány f nyi kíséretével Gheorghe Gheorhiu Dej, Ion
Gheorghe Maurer román miniszterelnök és helyi pártvezet k fogadták.
Innen er s rend ri kíséretét az el kel ségek a Zsolnai hídon
kihajtottak a városból és a Kelemen-havasok egyik csodálatos fekvés
pártüdül jében (menedékház?) szálltak meg.
A pompás vacsorát követ en kés ig boroztak. Hruscsovnak nagyon
ízlett a szilvórium és a Steininger bor, a mieink pedig b kez en itatták a
vendégeket. Másnap nagy vadászaton vettek részt. Az el re betanított állatok
nem is rohantak vesztükbe, hanem csak besétáltak! A gazdag zsákmányt
kell en meg is ünnepelték. Amikor a társaság borg zös állapota
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nyilvánvalóvá vált, az ivástól tartózkodó román miniszterelnök újból szóba
hozta a szovjet csapatok kivonásának lehet ségét – és szükségességét.
A szovjet pártf titkár eufóriás hangulatban lévén, igent mondott!
1958. május 24-én a szovjet kormány békeszándékát hangoztatva
bejelentette, hogy 119.000 szovjet katonáját kivonja Kelet-Európából.
Románia földjér l kivonultak a szovjet csapatok, melyek létszáma 35.000
t tett ki. Június folyamán az utolsó szovjet katonát is kivonták
Romániából!
Mindesetre a szovjet legfels hadvezetés körében Hruscsov gesztusa
megrökönyödést és nemtetszést, ha úgy tetszik: egyetnemértést okozott, ez
pedig népszer sége csökkenéséhez, továbbá Hruscsov politikai bukásához
vezetett. Az 1954-ben szovjet pártf titkárrá választott „Nagy Turistát”
(Velikij Turist) 1964-ben felmentették tisztségéb l. Emlékirataiban a szovjet
csapatok romániai kivonulásába adott beleegyezését élete legnagyobb
politikai hibájának min sítette.
Mi pedig nagyon vigyáztunk arra, hogy fegyveres szovjet katonák
többé vissza ne jöjjenek. Amikor évek multán a Varsói Szerz dés tagállamai
Romániában közös hadgyakorlatot akartak tartani, azzal hárítottuk el
kérésüket, hogy szegény az ország, nem tudnánk etetni ket, no meg azt is,
hogy Romániában nyílt felkelés törne ki ellenük. A szövetségeseink erre azt
válaszolták, hogy hoznak magukkal élelmet, ha pedig felkelés törne ki,
segítenének annak leverésében.
Szerencsénkre, erre nem került sor.
Történt itt egyéb is, ezért azonban nem minket, erdélyieket kell
hibáztatni.
1958 folyamán már számottev sikerekr l beszéltek a szocialista
építés minden területén. Falvakon százszámra alakultak a közös gazdaságok.
Szépen gyarapodott a párt által osztályellenségnek nevezett ellenzékiek
száma is.
A lakosság megfélemlítését szolgálták a kényszermunka-táborok,
ahova azokat küldték, akik kommunista értelmezés szerint, nem voltak
velünk! Emlékeznek-e még a sokat hangoztatott pártjelszóra? „Aki nincs
velünk, az ellenünk van!” Nos, e tézis képezte a pártpolitika vörös fonalát,
melynek szellemében cselekedtek!
1958 nyarán, az osztályharc mesterkélt élezése következtében az
ország börtönei megteltek a párt nyílt vagy burkolt ellenségeivel. Minden
hely foglalt lett, s t „túljelentkezés” volt! Ezért belügyminiszteri javaslatra a
Duna-deltában számos új kényszermunka-tábort szerveztek. A szépített
statisztikák szerint kezdetben 25.000-en voltak – és nádat arattak. A
kényszermunka-táborban hurcoltak közül 2000 egyetemista, 1400 dolgozó
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paraszt, 1500 pedig súlyos beteg volt. Kés bb ez a létszám 40.000 f re
emelkedett. 206)
1960-ban a pártvezetés utasítására Besztercén koholt vádak alapján
megrendezték az els politikai kirakatpert. A f vádlott Schuller Jen tanár
volt. Azzal vádolták, hogy dicsérte az amerikai rakéták teljesít képességét, a
szovjetekét bezzeg nem, hogy egy osztályban elénekelte a magyar himnuszt.
7 évi börtönbüntetésre ítélték.
1964 áprilisában a Román Kommunista Párt állást foglalt a szovjetkínai ideológiai és politikai vitában. A kínaiakat mögöttünk érezhette, mert
ez év szén újabb látványos gesztust tett: a KGB – ügynököket – a szovjet
titkosszolgálat embereit, kiutasította az országból. Ion Iliescu, a kés bbi
román államf is szovjet ügynök volt. Még sok-sok azonosítatlan szovjet
titkos ügynök figyelte, jelentette feljebbvalóinak minden lépésünket.
1964 augusztusában, Románia „felszabadulásának” 20. évfordulójára
általános amnesztiában részesítették az összes politikai okok miatt
elítélteket.
1965 márciusában örökre lehunyta szemét Gheorghe Dej, utódául a
mindenáron felkapaszkodni vágyó Nicolae Ceau escut választották. A párt
nevében Ion Gheorghe Maurer javasolta f titkárnak Scornice ti kistermet
fiát. Az is tény, hogy kés bb megbánta tettét, csakhogy akkor már kés volt!
A 60-as évek elején történt, - a pontos dátumot senki nem jegyezte le,
hogy Beszterce f terén az ott elvonuló hivatalos kocsisor els autójára egy
Alecu nev bolond nem dobta, hanem „rárúgta” a lábán lev csupafolt
bakancsát s az fennakadt a szélvéd n. A kocsisor azonnal lefékezett. A
benne ül k kiugrottak az autókból s amilyen gyorsan csak tudtak, az autók
mellé lehasaltak. Merénylett l tartottak. Miután a belbiztonsági kísér k az
els kocsihoz merészkedtek – kúszva másztak – meggy dtek, hogy a
bakancs nem robbanószer! A hivatalos kocsisor emberei az utcasor
kockaköveir l, feltápászkodva gyorsan autóba ültek s azután elrohantak. Az
úttesten hasalók közül szemtanúk felismerték Gheorghe Dejt és Maurert, a
miniszterelnököt. Másnap Alecu elt nt Besztercér l. 1977-ben még élt a
máramarosszigeti tébolydában.

Az Aranykorszak 25 esztendeje (1965-89)
Az emberi társadalom a maga objektív törvényei szerint az
egyszer l az összetett felé fejl dik. Ez a fejl dés nem csupán felfelé ível ,
vannak – akárcsak a tenger hullámainak – mélypontjai és csúcsai is. Egy-egy
korszak tömör jellemzése mindig is kett s célt szolgált:
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a) a történelemben elfoglalt helyének pontosítása;
b) az illet korszak kiemelked vezet személyiségének szóló
hódolat, avagy hízelgés
Az els , aranyos jelz vel emlegetett korszakot az ókor történetéb l
ismerjük. Az i.e. 1 század végén és az i.e.1.század elején uralkodó Octavius
Augustus császár (i.e.30 - i sz.14) négy és fél évtizedes korszakát
viszonylagos jólét jellemezte. A nagykiterjedés római birodalom minden
szomszédjával békében élt. Ezt a békét fegyveres gy zelmek árán vívták ki.
A békés évtizedekben fellendült a rabszolgatartáson alapuló gazdaság.
Virágzott a kézm ipar és a kereskedelem. Hatalmas méret építkezésekbe
kezdtek, valósággal újjávarázsolták Rómát. Soha nem tapasztalt lendületet
vett a m vészet és az irodalom.
Vergilius, a császár udvari költ je, Octavianus korát aranykorszaknak
nevezte. Nem vágyott mesés gazdaságra. Az sem zavarta, hogy birodalom
szerte, szolgáló rabok, rabszolgák tízmillióinak munkájával érték el ezt a
jólétet. Mint költ az arany középúton haladást javasolta.
A középkori olasz városokból indult ki egy új szellemi – és m vészeti
irányzat. Mivel az érdekl dés homlokterébe az ember került, ezt az
irányzatot humanizmusnak, a m vészet újjászületését, pedig reneszánsznak,
azaz újjászületés korának (14-16 sz.) nevezték el.
A 20. század második felében, Romániában a Nicolae Ceau escu
vezette kommmunista-csausiszta diktatúra éveit aranykorszaknak kiáltották
ki.
Ahogyan a történelem viharai elsodorták, vagy túllépték Octavianus
császár és a reneszánsz korát, ugyanúgy elsodorták az aranykorszakot is.
Ceau escu rendszerének bukásával társadalmi, politikai és ideológiai síkon
soha nem tapasztalt fejl dés indult el, a gazdaság fejl dése rövid id re
megtorpant, majd kétségbeejt en zuhanni kezdett...
Amikor 1965-ben Gheorghe Gheorghiu Dej halála után Nicolae
Ceau escu személyében új ember került a párt, azután a köztársaság élére,
pók módjára sz tte hálóját mindazok ellen, akik nagyratörésének útjába
álltak, vagy pedig kételkedett azok h ségében. Fokozatosan félreállította a
párt régi kulcsembereit, s helyükbe a saját feltétlen híveit juttatta.
Az alacsony életnívó miatt a népszaporulat megcsappant, egyes
vidékeken az elhalálozottak száma messze meghaladta az élveszületettekkét.
A kommunista párt, mint mindig, ezúttal is beavatkozott az emberek
magánéletébe: életbe léptette a terhesség megszakításról (abortusz-) szóló
törvényt. A nem kívánt terhesség megszakítását csak a 40. éven felüli n k, a
négy vagy annál több gyerekes szül k esetében engedélyezték. A sz kös
anyagi helyzetben lév családok esetében a nem kívánt gyermek világra
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hozása tragédiákhoz vezetett. Kétségbeesésében számos n folyamodott az
abortusz törvénybe ütköz cselekedetéhez. Így érthet , hogy a szül n k
körében az elhalálozási arány tízszerte nagyobb lett, mint Európa bármely
országában!
Külön adóval sújtották (25 évt l 45-ig) a gyerektelen családokat, a
tlen férfiakat, és a pártában maradt hajadonokat.
A szülészeti klinikákon és szül otthonokban az abortusztörvény bet
szerinti betartásáról az oda beosztott szekus tisztek gondoskodtak.
E törvény megszeg it javítófegyház-büntetéssel sújtották.
A kommunisták nyeregben érezhették magukat. Ezt látszott
alátámasztani az 1965. március 7-i parlamenti és néptanácsi választások
ország-világra szóló eredménye is. A hivatalos közlemény szerint ekkor az
összes választók 99,85 %-a a Népi Demokrácia Frontja (tk. kommunisták)
jelöltjeire adta le szavazatát. 207) Ezt a hazugsági rekordot sem az el tt, sem
az óta nem merték túlszárnyalni! A korabeli román állapotokat ismerve
lehetetlen nem észrevenni a durva eredményhamisítás tényét.
Az ezt követ , 1969. márciusi nagynemzetgy lési választási gy zelem
„csupán” 99,75 %-os volt.
A kommunista vezetés elavultnak tekintette az ország akkori területiközigazgatási beosztását. Különösen a még létez Magyar (kés bb MarosMagyar) Autonóm Tartomány léte irritálta a forrófej , kommunista b rbe
bújtatott nacionalistákat. Ugyan a látszat szerint autonómia volt, a
valóságban viszont nagyon korlátozták a tartományi vezetés cselekvési
szabadságát.
Szellemes, lényeget kifejez székely megállapítás szerint az autó
ugyan magyar volt, de a sof r viszont román!
1968. február 14-én az új közigazgatási törvénnyel létrehozták a
megyerendszert. A tartományok helyét a megyék vették át, a rajonokat, mint
közigazgatási egységeket törölték. Megalakult a Beszterce székhely
Beszterce-Naszód megye is. Megyehatáraink azóta változatlanok.
Szeptember 4-én közölték a hazafias gárdák megszervezésér l szóló
törvényt. A tartalékos katonákat, a vállalatok és intézmények alkalmazottait
rendszeres katonai kiképzésben részesítették s egy eljövend népi háborúra
kiképezték. Mintegy 10 nappal ennek el tte bevezették a középiskolai
tanulók-fiúk-lányok-számára a honvédelmi ismeretet és a gyakorlati
kiképzést is.
Jól értesült pártvezet k ezt azzal magyarázzák, hogy Románia
megtagadta a Csehszlovákia elleni katonai intervencióban való részvételt.
(1968. aug.) Emiatt tartani lehetett egy, a Szovjetunió és a többi szocialista
ország hazánkra támadásától.
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Október 21-én megszervezték a Szocialista Egységfrontot, egy, a
kommunista pártnak alárendelt politikai alakulatot. Ennek tagjai a nem
párttagok lettek.
November 15-én megalakultak a nem román nemzetiség dolgozók
tanácsai. A Beszterce-Naszód megyei magyar nemzetiség dolgozók
tanácsának alakuló ülésén a pártszervek Leh cz Árpád tanárt javasolták
megválasztandó elnöknek. És úgy l n. Ugyanakkor alakult meg a német
nemzetiség dolgozók megyei tanácsa is.
1967-ben a román kormány titkos megállapodást kötött a nyugatnémet kormánnyal. Ellenszolgáltatás fejében a pártvezetés beleegyezett a
németek kivándorlásba. Minden kivándorlóért a német állam 4000-10000
márka összeget fizetett a román államnak. Az összeget Ceau escu titkos
külföldi bankszámláin helyezték letétbe. Más szóval: Románia pénzért
eladta tulajdon állampolgárait!
Kérdés, miért volt szüksége a szászokra a német kormánynak? Azért,
mert a gazdaság fellendülésének éveiben ott akut munkaer hiány lépett fel!
1967-89 között 200.000 német emigrált, a megszépített statisztikák szerint.
A valóságban 50-80 %-kal több német távozott végleg Romániából.
1969 novemberében Ceau escut az Államtanács, Ion Gheorghe
Maurert pedig a kormány elnökévé választották.
Az erdélyi magyarok masszív kivándorlása nem került szóba, mivel a
magyar valuta akkor értéktelen volt. A gazdaságban az erdélyi magyarokra a
mostoha anyaországnak nem is volt szüksége. A román pártvezetés pedig
attól tartott, hogy külföldön egy ilyen kivándorlást félremagyaráznának, azaz
azt hihetnénk, hogy a nemzeti kérdést nem eléggé bölcsen oldották meg.
Végül pedig, Magyarország akkor nem tudott volna megbirkózni a kétmillió
betelepül vel járó súlyos gondokkal.
Az igazságnak tartozunk azzal, hogy leszögezzük: jogfosztottságuk
ellenére az erdélyi magyarok – sem akkor, sem azután – nem gondoltak arra,
hogy tömegesen elhagyják Erdélyországot.
Az ország lakosságára óriási politikai nyomás nehezedett. A párt- és
állami szervek, miközben az új típusú ember kialakításának szükségességét
hangoztatták, az egész országra kiterjesztették a telefonbeszélgetések
lehallgatását, a borítékolt levelek felbontását – és a besúgók beszervezését.
Minden faluban kötelez módon 5-5 fizetett besúgót alkalmaztak, 10-10
ember „szolgálatait” csupán alkalomadtán vették igénybe. Csak besúgók
utazhattak nem szocialista országokba. A középiskolák tantestületében, de
még a fels bb országokban is jelen voltak. Megsz nt a szabad
véleménynyilvánítás. Az általánossá fajult bizalmatlanság és gyanakvás
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eredményezte azt a mélységesen igaz mondást, miszerint, ha 3 román
egymással szóba állt, abból kett besúgó volt.
Az ország jöv beli gazdasági-társadalmi fejl dése szempontjából
dönt jelent ség határozatokat az 1969. augusztus 6-12 között tartott 10.
pártkongresszuson hoztak. Itt határozták el a gazdasági elmaradottság
felszámolását az ország összes megyéiben a gyorsütem , szocialista típusú
iparosítás által.
Felpezsdül ben volt a gazdasági élet is. 1965-ben mindössze 9000
személygépkocsit adtak el, tíz évvel kés bb már 45.000-t, túlnyomórészt
hazai gyártmányú Dáciát. Megyénkben is népszer ek lettek a Dácia 1100 és
Dácia 1300-as gépkocsi modellek. Beindult a TV, h szekrény, porszívó
gyártás is. Fellendült a lakásépítés. 1955-ben Romániában 56.000, 1965-ben
192.000 új lakást adtak át az épít k. Az 1966-70-es tervid szakban 648.000,
1971-75-ben 751.000 új, f leg tömbházlakás épült.
1968-ban Ceau escu elítélte a szocialista országok Csehszlovákiaellenes invázióját, megtagadta az abban való részvételt. Ez a politikai
kiállítás bel- és külföldön egyaránt növelte a pártf titkár tekintélyét,
ugyanakkor azonban oly mértékben felb szítette Leonyid Brezsnyev szovjet
pártvezért, hogy Romániát is le akarta rohanni. Alig tudták err l a
szándékéról lebeszélni.
A párt- és államvezetés titkos haditervet dolgozott ki az esetleges
szovjet katonai támadás lefékezése, és a havasokban történ fegyveres
ellenállásra.
A 70-es évekt l Ceau escu nejét, a félanalfabéta Elenát is bevonták a
„szellemi” kultusz b vkörébe. A Ceau escu házaspár kiszámíthatatlan
szeszélyes és fölöttébb m veletlen lévén, cselekedeteivel és „értékes
utasításaival” vérig sértette a józan románok nemzeti büszkeségét, és emberi
méltóságukban alázta meg ket. A legmegalázkodóbb hízelg k azt állították,
hogy Elena Ceau escu elvtársn a bölcsesség forrása. („Izvor de
în elepciune”).
A Szovjetunióval szembeni bátortalan autonómiatörekvései ingerelték
a szovjet legfels vezetését. Románia azonban még nem volt gerenda, vagy
résztelep a szemükben, hanem csupán egy irritáló szálka. Ezt motiválta
Románia közlekedése az USA felé, és Richard Nixon amerikai elnök
romániai látogatása is. (1969. aug.)
Amikor Ceau escu 1971-ben hivatalos, baráti látogatást tett Kínában
és a Koreai Demokratikus Köztársaságban, az ott látottak úgy
fellelkesítették, hogy a személyi kultusz b völetéb l többé szabadulni nem
tudott, és nem is akart.
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1974-ben
Maurer
lemondott
miniszterelnöki
tisztségér l.
Valószín leg azért, mert már nem tudta elviselni a Ceau escu féle személyi
kultuszt és önmaga háttérbe szorítását.
Ceau escu azonban feljutott a politikai létra legmagasabb fokára:
1974 márciusában megválasztatta magát köztársasági elnökké.
Ceau escu ádáz ellensége volt a magántulajdonnak. Az iparosítás
megszállottjává vált és maradt haláláig.
A szocialista iparosítás hevében a külföldr l behozott ipari
berendezések nagy száma miatt 1981 végére Románia államadósága elérte a
10,2 milliárd dollárt.
Az egykor élelmiszerekben b velked ország élelmiszerimport r lett.
1981 végén Románia külkereskedelmi mérlege deficites lett: a behozatal 644
millió, a kivitel csupán 158 millió dollárt tett ki. A Szovjetunióba évente
106.000 tonna fagyasztott húst exportáltak, ugyanakkor itthon a hentesáru,
hús, vaj az élelmiszerüzletekb l elt nt. Sok-sok százan bizakodón
várakoztak a húskimérések el tt. Egy ilyen hosszú sor el tt haladva – a
szájhagyomány szerint – Ceau escu neje megkérdezte a férjét l: „Mi az,
Nicu or, nekünk nincs húsunk?”. A tömör válasz az volt: „Nekünk van,
nekik nincs!!”. Október végét l május elsejéig a magántulajdonban lév
személygépkocsik nem közlekedhettek. Az év hátralév részében egyik
vasárnap a páros, a másik vasárnap a páratlan rendszámú személygépkocsik
közlekedését engedélyezték.
1982-ben hazafias önteltségében Ceau escu megfogadta, hogy 1990ig az ország minden külföldi adósságát törleszteni fogja. Országszerte
élelmiszer és energia-korlátozó intézkedéseket foganatosítottak. Korlátozták
a kenyér, liszt, cukor és tej fogyasztását. 1989 végén az ország számos
vidékén a havi fejadagot 1 kg cukorban, 1 kg lisztben, 500 g margarinban és
5 tojásban rögzítették.
Az
ipar
túlzott
energiafogyasztása
miatt
országos
energiatakarékossági programot dolgoztak ki, amely a lakosságot sújtotta: a
havi autóbenzin adagot 15-30 literben, az irodák h mérsékletét 14 oC-ban
állapították meg. A lakásokban hetente egyszer adtak meleg vizet,
korlátozták az áramfogyasztást. Az árammegszakítások oly gyakoriak
voltak, hogy az már elviselhetetlenné vált. Ekkor forgott közszájon az a
mondás, hogy a váltóáram a van és a nincs között változik, az
árammegszakítás pedig két féle: részleges vagy állandó jelleg .
A nappali alacsony gáznyomás miatt s f zés, mosás csak éjszakánként
volt lehetséges, ekkor viszont áramszünet lévén csak gyertyafénynél lehetett
dolgozni.
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Mindezzel párhuzamosan tudatosan folyt a nemzeti kisebbségek
elrománosítása is. Az elrománosítást legjobban, Erdélyben lehetett érzékelni.
Ennek három f útja volt: a) masszív román betelepítés az erdélyi
városokba, b) a németek tömeges kivándorlása és c) a kisebbségek
oktatásának fokozatos korlátozása. 1976-77-ben a 34.738 középiskolai
magyar tanuló közöl 15.591 m szaki középiskolában folytatta tanulmányait,
amelyekben csak román nyelven folyt az oktatás. 208)
Fels utasításra az újonnan végzett magyar értelmiségieket az ország
legeldugottabb és legelmaradottabb román vidékeire küldték. A kisebbségek
nyelvét nem ismer tanárok románul tanítottak az olyan osztályokban is,
ahol azel tt a kisebbségek nyelvén folyt az oktató-nevel munka. A
párhuzamos osztályokban pedig nem román szakember törte a román
nyelvet! Forszírozták a román nyelv általános használatát, mint a
jogegyenl ség biztosítékát.
Az élelemkorlátozás okozta általános elégedetlenséget tetézte az is,
hogy a munkások megrendelések hiányában nem tudták a termelési
el irányzatot, normát, teljesíteni. Párthatározat és törvény született,
amelyben kimondták, hogy a fizetéseket csak a tervteljesítés arányában lehet
folyósítani. Ez a gyakorlatban általános fizetéscsökkenést eredményezett.
Energia túlfogyasztás esetén 30 %-os pénzbüntetést alkalmaztak. A lakosság
általános elégedetlenségét jelzi az 1983-as Zsil-völgyi bányászzavargás, a
kolozsvári munkások sztrájkja (1986), a jászvásári Nicolina üzem 1000
munkásának munkabeszüntetése (1987. febr.) és a brassói rendszerellenes
tüntetés (1987. dec.).
A besztercei ipari övezet munkásainak politikai sztrájkja 1989.
december 22-én volt. Fegyveres összecsapásra csak azért nem került sor,
mert épp akkor közölte a tv és a rádió, hogy Ceau escu Bukarestben meg- és
elfutamodott!
Romániában, de külföldön is nagy nyugtalanságot keltett a falvak
rendezési terve (Plan de sistematizare). Ennek az volt a bevallott célja, hogy
az ország falvainak számát 2000-ig felére csökkentsék. Ez kés bb a párt
elhíresült faluromboló politikája révén vált közismertté. A kedélyeket
szerfölött izgatta a falurombolással kapcsolatos titkolózás: senki nem
tudhatta, mely falvak válna a buldózerek áldozatává.
1989. elején a kommunista rendszer ellenes hangulat általánossá vált.
Ezt a külföld azon is lemérhette, hogy a nagyon szigorúan ellen rzött
román-magyar és román-jugoszláv határon a magyarok ezrei szöktek át.
Augusztusban 25.000-n szöktek át Magyarországra, 5000-en Jugoszláviába
és ezrek menekültek nyugatra. Tudnunk kell: ezeket az adatokat nem
Románia szolgáltatta!
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A párt általi bölcs vezetést, a párt soha nem tapasztalt népszer ségét
nem tudta elhihet vé tenni az 1989 novemberében tartott utolsó kommunista
pártkongresszus sem, amikor a Ceau escu gy zelmi jelentését a 3308
kongresszusi küldött 112-szer szakította félbe alkalmi jelszavakkal és
vastapssal!
Ceau escu utolsó, csendben, rendben lefolyt népgy lését 1989.
november 17-én, Besztercén tartotta. Az oda kirendelt több ezer ember
jelenlétében kijelentette, hogy a párt vezetése bölcs, irányvonala helyes,
reformok pedig nem lesznek.
December 14-én a jászvásári egyetemistákat „ismeretlen tettesek”
nagy népgy lésre hívták, hogy együtt tiltakozzanak a bolond és a felesége
(„împotriva nebunului i a nebunei sale”) politikája ellen.
Néhány napra rá a temesvári forradalom híre hozta lázba az országot.
December 22-én a Ceau escu által megrendelt bukaresti népgy lés
többtízezer részvev je és a TV néz k milliós tábora saját szemével láthatta,
hogyan menekült el- és rohant vesztébe a kommunista diktátor.

Az intenzív iparosítás évei Beszterce-Naszód megyében
A II. világháború utáni két és fél évtized ipari fejl dését a lassú
mennyiségi felhalmozódás jellemezte. Az 1948. június 11-i államosítás
lényegében csupán tulajdonos cserét eredményezett. Állami tulajdonba ment
át a terrakotta gyár, a bútorgyár, a hentesárugyár, az Állomás utcai kis
tejtermékgyár, a Beszterce parti szerény méret és termel kapacitású
ecetgyár a t.O. Iosif és a Libert ii utcákban m köd két közepes méret
malom, valamint a besztercei és a naszódi szódavízgyár.
A szövetkezeti alapon szervezett Naszód székhely Regna Társaság
28 gátere 1948 novemberében került a román állam, vagy, ahogy akkor
mindenkivel elhitették: az egész nép tulajdonába.
Ugyancsak államosították az óradnai és a hozzá tartozó bányaipari
létesítményeket is. Az ifjúsági brigádok akadályt nem ismer lendülete tette
lehet vé a Szálvát Visóval összeköt vasútvonal kiépítését. Rendkívül nehéz
terepen hegyeket fúrtak át, völgyeket íveltek át viaduktoknak nevezett
völgyhidak segítségével. Itt építették meg az ország legmagasabb és
leghosszabb viaduktját. (1948-49)
A városi park fels részén 1948-ban egy kis villanytelepet helyeztek
üzembe, amellyel zökken mentessé tették a megye elektromos
energiaellátását.
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1949. április 1-én, az Államtanács 188/1949.sz. dekrétuma alapján
létrehozták a Besztercei Városgazdálkodási Vállalatot, melyet kés bb
I.G.C.L-ként emlegettek. Hatáskörébe tartozott a víz- és csatornahálózat
üzemelése és karbantartása, a villanyenergia ellátás és a köztisztaság
biztosítása.
Megyénkben az els és egyetlen Gyümölcstermesztési és Kísérleti
Intézetét 1950-ben, az Oroszvölgy-d ben (Valea Rusului) hozták létre.
Kezdetben 150 hektáron gazdálkodott. Ténykedése fénykorában a termelést,
a gyümölcsfajták kísérletezését és termesztését 1350 hektárnyi területen
folytatta.
1949-ben Besztercén 18 államosított v. a szászoktól örökölt traktorral
létrehozták megyénk els gép- és traktorállomását az akkori Gh. Gheorghiu Dej (ma Independen ei) bulváron, a t. O. Iosif utcától 150 m-re DNy-ra.
Sajóudvarhely központtal 1953-ban létrejött megyénk 2.
mez gépállomása, összesen 5 m köd traktorral. A két mez gépállomás
alkalmazottaira hárult az állami- és kollektív gazdasági munkák gépi
elvégzése és az egyre nagyobb terméshozamok elérése, illetve betakarítása.
1949-ben az elmenekült szászok földjének hasznosítása céljából
létrehozták a Micsurin szovjet biológus nevét visel , 500 hektáron
gyümölcsöt és sz t termel állami gazdaságot. Székhelye az akkori
Molotov és Eminescu utca metszéspontjában volt.
1950. február 28-án Zselyken a kényszernek engedve 36 szegény- és
középparaszt kérésére megalakult az önkéntes alapon szervezett „VictoriaGy zelem” kollektív gazdaság.
A kisiparosokat „meggy zték”, hogy hozzanak létre kisipari
termel szövetkezeteket. Így jött létre Besztercén 680 kisiparos bevonásával
az Unirea Kisipari Termel szövetkezet 1949-ben. A szövetkezetbe belépni
nem akaró kisiparosok m ködési engedélyét bevonták. Három évvel kés bb
Naszódon hasonló módszerekkel, 66 taggal megszervezték a Munca
colectiva (Közös munka) hasonnev társát.
1951-ben a borsabányai 2 sz. Ásványérckutató Intézet egyik részlegét
Radnaborberekre helyezte át. Ez tette lehet vé a radnaborbereki, Valea
Blaznei, Cob el és Benes tréségében új hasznos ásványérc tartalékok
feltérképezését.
Az 1951-66-os években végzett geológiai kutatások révén új tárnákat
nyitottak. A termelés nagyobb területekre történ kiterjesztésével és
gépesítésével az érckitermelést fokozni lehetett. 1950-ben 300 alkalmazottal
alig tudtak évi 5000 tonna ércet kitermelni. 1979-ben 1500 emberrel az 50es évekhez viszonyított termelési szint 132-szeresére növekedett!
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1955-ben a geológiai kutatóintézet Radnaborberekr l átette a
székelyét Óradnára.
A fej stehén-állomány növekedése és a tejtermék iránti egyre
nagyobb kereslet tette szükségessé 1967-ben egy korszer , napi 200.000 liter
tej feldolgozására alkalmas Tejfeldolgozó Vállalat létrehozását. Ez a vállalat
volt arra hivatva, hogy a gyógyszeripar számára oly fontos laktózt is
termeljen.
1968-ban átadták rendeltetésének a 2000 vagon tárolóképesség
zöldség- és gyümölcs raktárt a Moldvai úton.
Szintén ebben az évben, csakhogy nem a fels , - hanem az
alsóvárosban felépült és üzembe is helyezték a Megyei Szállítási Vállalat
báziskomplexumát, az „ITA”-t, amelynek korszer javítóm helyei,
pótalkatrész és üzemanyagraktárai voltak. Az ITA-ban egyszerre 400 busz
és tehergépkocsi parkolhatott. Nevezett vállalat feladata volt az egyre
növekv személy- és áruforgalom lebonyolítása. Gépparkjával oda is elért,
ahova vonat nem jutott el.
Az 1968 évben szervezték meg a Megyei és Községgazdálkodási
Vállalatot (I.J.G.C.L). Ennek els igazgatója Dobre Mihai lett. 1977 és 87
között e tisztséget Koszorús Zoltán bányamérnök töltötte be, aki azel tt
közel egy évtizedig a Megyei helyipari vállalat f mérnöke volt, az 1984-91es id szakban, pedig a Megyei Vízügyi Hivatal igazgatója volt.
Az iparosításnál nélkülözhetetlen ipari áram biztosítása végett 1969ben felépült és átadtak rendeltetésnek a Schullerwald tövében a nagy
transzformátorállomást.
Beszterce-Naszód megye iparosításában az 1971-80-as id szak dönt
jelent ség volt. Ebben a periódusban az állami költségvetésb l csillagászati
összegeket fordítottak a nehéz- és a többi iparágak megteremtésére. Sokszor
többet, mint történetében el tte vagy utána bármikor. Nem kis fáradtságba
került ezek számbavétele, ennek ellenére felsorolásunk nem teljes.
A könny ipar els jelent s beruházása a Netex volt, azaz a szövés
nélküli textíliát el állító vállalat. 1972-ben kezdett termelni.
Szenzációszámba ment, hogy 2000 n t foglalkoztatott. Az alkalmazás egyik
feltétele a középiskolai végzettség volt. Termékeinek f vásárlói a
konfekció-, a bútor- és a személygépkocsi gyártók lettek.
1972-ben felépült és átadták rendeltetésnek a 700 ágyas megyei
korházat. Ebben 2000 f nyi egészségügyi személyzet gondozta, ápolta és
gyógyította a betegeket.
Felépült és termelni kezdett a Fafeldolgozó Kombinát is. Az építkezés
vezet je Görgényi Béla építészmérnök volt. Ezen belül beindult a 2. sz.
bútorgyár is. Ugyancsak ebben az évben adták át rendeltetésének a város
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zavartalan és tiszta ivóvizet szolgáltató egységét, a Vízm veket. Ez a
hajdani mini vízer
területét foglalta el – a Beszterce folyón épült
betongát és csatorna szomszédságában. A Törpényi hegyen felépített két,
10.000 m3 befogadóképesség víztárolót bekapcsolták a város vízhálózatába.
A lekencei cukorgyár vízzel való ellátását is Besztercér l oldották meg, a
megfelel medencék fölé 40 méteres magasságban (445 m a tenger szintje
felett) egy harmadik, 8000 m3 rtartalmú medence felépítésével.
1973-ban Óradnán átadták rendeltetésnek a Flotációt, 330.000 tonna
tervezett kapacitással. Ebben az üzemben úsztató-ülepít eljárással a finomra
aprított ásványokból az értékesebb fémeket az értéktelen anyagrészekb l
elválasztják.
Oláhszentgyörgyön felépítették az ország legnagyobb gyógyüdül
komplexumát: a 9 emeletes, 400 szobás és 900 fér helyes Hebe
gyógyszállót.
1974-ben a besztercei faipari kombinátban megindult a préseltlemez
gyártása. Korszer berendezéseivel új technológiai eljárással a fahulladékot
hasznosította.
1974-et írtak akkor is a naptárak, amikor a megyeszékhelyen beindult
a szerszámgépgyártás a Mechanika Vállalatban. Felépítésében, üzembe
helyezésében és a folyamatos termelés biztosításában oroszlánrésze volt a
fel ri Ferencz György (sz. 1933) gépészmérnök igazgató helyettesnek, aki
otthagyva vezet i állását a resicai fémipari kombinátban, itt hasznosította
tapasztalatait.
Ezzel egyid ben, az ipari övezetben teljes kapacitással beindult a
Háztartási üveggyár, csillárok, kristályok, vázák, poharak stb. hatalmas
mennyiségét f leg skandináv piacokon értékesítette.
1974-ben az alsóvárosban beindult a termelés az ország legnagyobb
Ecetgyárában is. Gyenge min ség borból és hulladékalmából állították el
a háztartásokban használt 8o-os ecetet. 120.000 literes hordókban ment
végbe az erjesztési folyamat. Els igazgatója Toró Aladár mérnök volt.
Nagy álma, hogy korszer éleszt gyárat építsen, a helyi hatalmasságok
gáncsoskodása miatt nem valósulhatott meg. Az ecetgyár szomszédságéban
adták át, ugyanaz évben korszer sítették és b vítették a bethleni Len- és
kender feldolgozó vállaltot is.
1974-ben Oláhszentgyörgyön egy másik korszer , 600 ágyas gyógy
komplexumot avattak. A szakszervezetek pénzén épült.
Szintén 1974-ben készült el a megyeházával szemben az akkor
korszer nek és elegánsnak mondott Aranykorona hotel is. Bár a
megyeházánál 80 cm-rel magasabbra tervezték, 110 cm-t levágtak bel le.
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Az 1971-75-ös ötéves tervid szak utolsó esztendejében Naszódon
került sor több avatóünnepségre. El ször is beindult a Textila len, gyapot és
szálas szövöde. Ezer munkásnak biztosított munkát, kenyeret.
Másodszor: átadták rendeltetésének a helyi igényeket kielégít Autóbázist,
végül pedig a városi Vízm vet.
Az 1975. év végén a megye ipari termelésének 15 %-át már a
gépgyártó ipar szolgáltatta. Besztercén a mérnökök, technikusok és
szakmunkások száma elérte az 5000 f t! Az 1971-75-üs id szakban felépült
az Újposta és a megyei rend rség épülete, de hatalmas fejl dést
tapasztaltunk más területeken is. Összesen 3383 tömbházlakás, 275
osztályterem épült. A bennlakások 848 hellyel b vültek, 960-nal lett több
hely az óvodákban és a napközi otthonokban. A kórházi ágyak száma 700-al
gyarapodott.
Bethlenben 1976-ban befejezték a takarmánykeverék-gyár építését.
Így vált lehet vé az intenzív állattenyésztés- és hízlalás kibontakozása. F
rendel je a középfalvi (évi 40.000 bárány hízlalására rendelkezett be) és a
sófalvi szövetkezetközi borjúhizlalda volt. Mindkett exportra termelt.
1977-ben a betonelem gyár, amelynek igazgatója Görgényi Béla
mérnök lett, új részlegekkel b vült. Évi 3000 lakáshoz szükséges h szigetelt
falat, plafont, lépcs t termelt. Ipari építkezéshez vasbeton oszlopokat,
tet szerkezeteket, hídelemeket, vasbeton csöveket gyártott.
A következ , 1978. évben az Akasztó-patak partján beindult az Épít szerel vállalat. F feladata az ipari építkezések és szerelések elvégzése lett.
Szeptember 30-án a Faipari Kombinát keretében megkezdte a
termelést a fényezett (Melákárd) lemezgyár, amely évi 14.000
bútorgarnitúrához szükséges lemezt tudott termelni, megfelel
anyagönt vel, továbbá egy faragott bútorrészleg is.
1968. december 31-én üzembe helyezték a bethleni fémipari
vállalatot. F leg dróthuzalt, szeget, betonvasat termelt.
Az év végére Bethlen ipari termelése az 1973 év szintjéhez
viszonyítva 58-szorosára, az összberuházások értéke pedig 21-szeresére
tt!
Szintén 1978-ban került sor a Decebál-téri, akkor túlméretezettnek
, 3800 m2 hasznos felület kereskedelmi komplexum átadására.
Megyénk fokozott ütem iparosítása 1979-ben is folytatódott.
A megnövekedett ipari termelés, a hatalmas méret ipari építkezések
szükségessé tették a besztercei vasútállomás kib vítését és korszer sítését,
1979 májusában villamosították a Beszterce és Szeretfava közötti vaspályaszakaszt is.
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Beindult a termelés a korszer felszerelés acélönt dében – a
szépnyíri úti vasúti felüljáró közvetlen közelében.
Az épít k és a szerel k szorgalmas munkája által megkezdte a
termelést a kábelgyár. Rendeltetése az volt, hogy gumi és m anyagszigetelés , magasfeszültség villamosáramvezetéket gyártson. Évi 7000 km
hosszúságú kábelgyártásra tervezték. A kábelgyár közelében felépült a
villamossági és automatizálási vezérl rendszerek gyára. Távlati terveiben
hidro-pneumatikus elemek gyártása is szerepelt. Sok vesz dséggel el is
készítették az els ipari robotot. Tömeges gyártására azonban nem került
sor.
1979-ben befejezték a szerszámgépgyár építését. Els rendelése 117
tonna korszer szerszámgép volt. Ugyanebben az évben kezdett termelni a
nagykapacitású akkumulátor gyár is. Az akkori akkumulátorínséges világban
olyan sok rendelése volt, hogy jó ideig nem is tudta azokat honorálni.
A Faipari Kombinát szélén építették fel a 120 méter magas
betontornyú h központot. Általa vált lehet vé az ipari létesítmények és a
besztercei lakások bekapcsolása a központi f tés hálózatba. Az els
központi f tés négyemeletes blokklakások a Pionierilor (ma G. Goga)
utcában voltak. A város m építésze, Drago Popovici tervei alapján az
építési munkálatokat Bonczhidai Bálint irányította. A Decebál-téri mozi
építésében is neki szánták a f szerepet.
1979-ben kezdett termelni Besztercén a gyapjúfonoda és szövöde. A
sörívók nagy örömére a fels városban üzembe helyezték a sörgyárat is. Oly
nagy volt a kusmai vizet felhasználó sörgyár termékei iránt a kereslet, hogy
fokozatosan mell zni kezdték a gyártási technológia el írásait. A fogyasztók
súlyos gyomorbántalmak árán ábrándultak ki a besztercei sörb l. A
megcsappant kereslet vezetett el a besztercei sörgyár cs dbe jutásához.
Az évtized utolsó el tti esztendejében, 1979-ben a megyeszékhelyen
beindult a termelés az alsóvárosi húsfeldolgozó vállalatban. A termelési
folyamatokat teljesen gépesítették. Hentesáru termelési kapacitása napi 10
tonna húspreparátum. A tárolás a korszer h gépekkel felszerelt, 10.000
m2-nyi terület h házakban történt.
Kezdetben a 140 alkalmazottnak 30 féle húspreparátumot kellett
el állítania. A helyi baromfi- és nyúlhús termelés kielégítésére – de exportra
is – hozták létre a baromfi és nyúlhús termel vállalatot. Évi termelési
el irányzata 12.000 tonna hús el állítása és több tízmillió darab tyúktojás
termelése volt. Baromfivágóhídja romániai viszonylatban a legkorszer bb
volt.
Ugyancsak 1979-ben fogtak hozzá a kolibicai víztározó- és vízer
építéséhez. 2000 nyarán került sor az átadásra. Íme, néhány jellemz adat:
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Vízfelülete 300 ha, összvíz-térfogata: 100 millió m3 (ennek 75 %-a
hasznosítható). A gátkoszorú tengerszint feletti magassága: 805, maximális
magassága 92, hossza 251 méter. A gát alapjának szélessége: 300 méter!
1980-ban elkészült az ipari övezetben a vegyipari gépgyár. Felavatták
az új kerámiagyárat is. Zománcozott cserepet is kellett volna gyártania, de
ismereteink szerint ilyen nem folyt benne.
Bethlenben sz nyeggyár kezdte meg m ködését, gépeit Besztercének
kellet volna legyártania...
Naszódon épül félben volt a gyapjúfonoda és egy tejfeldolgozó
vállalat, no meg az épít ipari bázis, megkezdték a 430 ágyas naszódi korház
építését is, de pénz hiányában a munkálatok elhúzódtak. A tervez k szerint a
korház mellé poliklinikát is kellett építeni. Megkésve bár, de felépítették és
használatba is adták ket.
Felépült és jól indult a m anyagöntöde. Tervezett teljesít képessége
évi 40.000 tonna súlyú fólia, zsák, cs , hordó stb. volt.
Naszód város ipari fejl dését mi sem bizonyítja jobban, mint az a
tény, hogy 1980. év végén ipari termelésének értéke meghaladta az 1
milliárd lejt!
Az 1980. évet követ kilenc évben a túlhajszolt, túlméretezett és nem
is a legkorszer bb m szaki színvonalon megvalósított iparosítás lendülete
megtorpant. A legtöbb vállalat termékei nem voltak versenyképesek.
Következésképpen alig voltak külföldi rendeléseik. A hatalmas mennyiség
eladatlan árukészletek fokozták a vállalatok eladósodását.
Hiábavalónak bizonyult a fizetések burkolt csökkentése.
Emlékeztetünk: a munkásokat a havi norma teljesítésének arányában
kezdték fizetni. Berendelték ket akkor is a munkahelyükre, amikor nem
volt munka.
Az állami gazdaságok földjér l a termelést a munkások, katonák,
egyetemisták és középiskolás tanulók hazafias, ingyenmunkával gy jtötték
be. Országszerte kenyérhiány lett. 1989 szén, egy szombat délután, magam
számoltam össze egy a tömbház mögé rejtett kenyérüzlet el tt, hogyan várt
sorára, vagy másokat letaposva, letiporva t rt a sor elejére, a pulthoz, 812
ember, id sek, n k, gyerekek egyaránt.
A mez gazdaság szocialista típusú szövetkezeti szektorában a TSZ
tagok alig kaptak annyi terméket, hogy megéljenek. Elszaporodtak a
lopások.
Korabeli vicc szerint egy falusi bácsi beállított a TSZ elnök irodájába
s megkérdezte: „Elnök elvtárs! Az idén osztanak-e valamit, vagy csak azzal
maradunk, amit loptunk?”
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A rend rei (a milicisták) szigorúan rködtek a „nép vagyona” fölött.
Az a legkevésbé sem zavarta ket, hogy a megyei és városi
pártfunkcionáriusokat mindenütt, minden jóból ingyen kiszolgálták, hogy a
TSZ vezet k tonna számra lopták a kicsépelt gabonát. Ha azonban
ellen rzéskor egy egyszer TSZ tagnál csupán két cs kukoricát találtak,
abból közvagyon károsítás okán bírósági eset lett.
A nagyon jól fizetett pártaktivisták naphosszat a falvakban lopták a
drága id t, a falusiakat, pedig mozgósították az idénymunkák elvégzésére.
A megyei pártvezet ket nem övezte köztisztelet. Legtöbbjük a
„fentr l” kapott utasításokat hajtotta végre. A megye els emberei otthon
basáskodtak.
Megyénk legellenszenvesebb és közutálatnak örvend pártvezet ségi
tagja Gavril Toth zan volt. Tudták róla, hogy alacsony termete és
hordónagyságú pocakja miatt nagyobb a has b sége, mint testmagassága.
Soha még néhány ép mondatot nem hallottak a szájából. Egyfajta politikai
zsandárnak tekintették, s ebben nem is tévedtek. Amikor pl. a tacsi határban
a kukoricát kapáló asszonyokat gyorsabb munkára ösztökélte, így h tötték
le:
„Tovar e, arunc repede mapa,
i ia în mâna fin sapa”!
Dac toat ziua vei pr i cu noi,
Vei sc pa de marele burtoi”.
Szabad fordításban:
„Elvtárs, tegye le a mappát,
S fogja gyorsan ezt a kapát!
Ha napestig velünk dolgozik,
Hordó nagy pocakja megfogyatkozik”
Ugyan t 1987 télutóján, amikor a Lekence-patakán zajlott a jég, egy
tekei férfi betaszította a patakba. Bármennyire kiabált segítségért, senki sem
sietett kimenteni a jeges vízb l.
Fejezetünk végére érve, említsük meg, kik is vezették pártvonalon
megyénket, illetve megyeszékhelyünket, Besztercét.
Elnézést kérünk az olvasótól, hogy nem kötjük id höz ténykedésüket.
Nem álltak rendelkezésünkre levéltári adatok, az egykori munkatársak
nemcsak, hogy az éveket, de a párttitkárok egymásutániságát is
összekeverték.
Fene an megyei elnök után Pop Ernestin következett – immár a
Beszterce rajoni els titkári székében.
Adalbert Cri an volt Beszterce-Naszód megye els f titkára. Utána
Mihai Marina lett a kinevezett-megválasztott els párttitkár. Pop Ernestint l,
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meg Adalbert Cri anról a románok tudták, hogy nemzetiségük (vagy
anyanyelvük?) nem román. Mindkett szépen, választékosan beszélt
magyarul. Amikor kezd
tanárként egy bizalmas beszélgetésben
megkérdeztem, hogy milyen nemzetiség Pop elvtárs, szerényen azt
válaszolta: „Fontos ez, Szilágyi?”
Mihai Marina: Máramarosból jött, kit
szervez nek és vezet nek
bizonyult. Amíg a megyei pártbizottság élén állt, az ország többi megyéjét l
eltér en, nálunk nem volt élelmiszerkorlátozás. Désr l, Szamosújvárról,
Kolozsvárról, de még Szászrégenb l is, naponta százak jöttek hozzánk
élelmiszert bevásárolni.
Miután Mihai Marinat Bukarestben miniszterré léptették el , helyét
Bu ui Nicolae vette át. Gondja volt rá, hogy nálunk se lehessen elegend
élelmet kapni. Az üzleti eladókat kötelezte, hogy a hús mellé halat is
adjanak! Az elégedetlenked k éjszakánként az ehetetlen halat bedobálták
lakása udvarába.
„Uralmát” legjobban egy korabeli román versike jellemzi:
„De când e la noi Bu ui,
To i ne punem pofta-n cui”.
Azaz:
„Mióta Bu ui az elnök nálunk,
Éhségt l kopik fel az állunk”.
Bu ui után egy n lett a megye els embere, de Iona cu Leti ia meg
sem tudott jól melegedni a fotelben, mert elsöpörte az 1989. évi decemberi
forradalomnak nevezett változás.
Beszterce municípium els párttitkárai és egyben polgármesterei
Weingarten Andrei és Lup an Simion voltak.

Az állomás-téri lázadás, avagy
az Aranykorszak és a K korszak találkozása – 1986. december 6.-

A nagyméret építkezések miatt a 20. század hetvenes éveit l oly
mértékben n tt a munkaer iránti kereslet, hogy a népesebb falvakból az
emberek ezrei költöztek be a város újonnan épült blokklakásaiba.
Munkahelyük és lakásuk biztosítása lehet vé tette a falusi életmódról való
lemondást, és a városi életfeltételekhez való keserves alkalmazkodást.
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Az épít telepeken továbbra is a falvakról ingázók tízezrei dolgoztak.
Ezeket a reggeli buszok vagy munkásszállító autók szállították Besztercére,
a napi munka befejezésével pedig haza is fuvarozták ket.
Reggelente és a délutáni órákban az emberek százai, ezrei nyüzsögtek
a még új és forgalmas buszállomáson és környékén.
A kommunista párt utasítására mindenütt fokozni kellett az
üzemanyag takarékosságot. Az áruszállító járm vek üzemanyag-ellátását
el nyben részesítették a közszállítási eszközök kárára. 1968. december 6-án
vös, fagyos hajnalra ébredt a város. Ki-ki végezte a dolgát, a hidegben
csak kevesen ácsorogtak.
Délután két órakor a besztercei autóbusz állomáson a csíp s hidegben
már több százan várakoztak, hogy beülhessenek az ket haza viv
járm vekbe. Ekkor megszólalt a hangosbemondó s lakonikusan közölte,
hogy üzemanyaghiány miatt a buszok nem indulhatnak. A várakozók
jóformán fel sem fogták, mir l is van szó. Az emberek tébláboltak,
bámészkodtak, mérgel dtek. Sokan, hogy a hideget ellensúlyozzák, szeszes
italt fogyasztottak. Az éhes embereket az ital egykönnyen levette a lábáról.
Hangoskodni, zúgolódni kezdtek: szidták a buszállomás vezet it, a
sof röket, de még a csausiszta rendszert is. Követelték, indítsák el a
buszokat! Esteledett, amikor többen is szidni kezdték a pártot, a helyi
vezet ket. Azt akarták, hogy jöjjön a helyszínre a megyei pártvezetés els
titkára – intézkedés végett.209) Szidták a rendszert, goromba szavakkal
illették Ceua escut is. A tömegben, kórusban kiállották: „Le Ceua escuval!”
A pattanásig feszült hangulatot látva a buszállomás igazgatója a
megyei els titkártól kért segítséget. Besztercén nem lévén, Bethlenbe
küldtek tartálykocsit – üzemanyagért. Csakhogy .... áramtakarékosság okán,
Bethlenben vaksötét volt, elvették az áramot, így nem m ködtek a
szivattyúk. Újabb órák teltek el, amíg megadták az áramot, s a tartálykocsit
betankolták. Amikor a tartálykocsi eltávolodott Bethlenb l, pechére defektes
lett... A türelmét vesztett tömeg, azt hívén, hogy becsapták, beverte a
buszállomás földszinti ablakait. Kidobálta az ajándékbolt tárgyait, az újságos
bódé újságait, s felgyújtotta a benne található gyúlékony anyagokat. A t z
hevében egymás után robbantak fel a „spray”-es palackok. Akkora zajt
csaptak, hogy el bb magam is azt hittem, hogy az épület belsejéb l a
tömegbe l nek... Egymás után csörömpöltek a hatalmas ablakok. Az állomás
mögött mintegy 80 méter távolságra volt az iparvágány vége. A sínek alatti
zúzottkövet gyerekek, n k szorgalmasan hordták a tör -zúzó tömegnek, s
azok kilószámra zúdították, hajigálták az épület belsejébe.
A buszállomás körüli felb szült tömeg Ceua escut szidalmazta.
Mások lehurrogták a szocializmust. Egy derék férfi torkaszakadtából
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szavalta: „Földet adj!” (Noi vrem p mânt!). A közelében voltam, amikor
valaki ezt válaszolta neki: „Ha föld kell, menj a kollektívbe dolgozni!”.
Mások kenyeret követeltek – és rendes fizetést!
A helyzet nagyon komolyra fordult. A buszállomás épülete fölé fojtó,
fekete füstfelh emelkedett.
A buszállomás szorongatott és az emeletre menekült személyzete
segítséget kért a párttól a Securitatea-tól, a t zoltóktól. Els nek a Securitate
sötét szín kocsija érkezett meg. A tömeg meg sem várva, hogy kiszálljanak
bel le az elvtárs urak, felborította azt.
Kisvártatva megérkezett a t zoltó kocsi is. Az embertömeg, azt hívén,
hogy hideg vízzel fogják locsolni, meg sem várta, hogy az oltási m velet
beinduljon, késsel átmetszette a fecskend t s az hasznavehetetlenné vált.
Mindkét járm kerekeit késekkel „meglékelték”.
A megyei Securitate parancsnoka, Mu uroaia, megtiltotta, hogy
emberei er szakhoz folyamodjanak.
Végül este 11 óra körül az összes buszok elindultak utasaikkal. Így
történt, hogy Besztercén az Aranykorszak találkozott a k korszakkal.
A városban mindenki tartott a súlyos megtorlástól. Azon kívül, hogy
jó néhány hangoskodót azonosítottak, és a következ
napokban
„lecsillapították”, más nem történt. Azazhogy mégis: december 6-ról, 7-re
virradó éjjel felgyújtott épületet újra festették, az ablakokat új üveggel látták
el. Érdekesség: hónapok óta egy ablakra való üveget nem lehetett kapni
egész Besztercén....
Mi naivak, akik azt hittük, hogy az állomás megcsúfított épülete a
kommunista rendszer tehetetlenségének, a nép gy zelmének szimbóluma
lesz, mélységesen csalódtunk. 24 óra múlva a szörny pusztításnak minden
nyomát eltüntették.
A buszállomás igazgatója azonnal beadta a lemondását, s azzal
hárított el minden felel sséget, hogy neki nincsen k olaj-finomítója. csak
azt az üzemanyagot oszthatja ki, amit a vállalat számára kiutalnak.
Az igazgatót pártvonalon szankcionálták, lemondását elfogadták... és
csodák csodája: felfele buktatták! Kinevezték a kolozsvári Autószállítási
Vállalat igazgatójává!
Mindenki meggy dhetett, hogy a párt jutalmazva büntetett!
A besztercei lázadásról mélyen hallgatott a helyi és a központi sajtó.
Néma maradt a román TV és rádió is!
De a külföld bezzeg felkapta, és világgá kürtölte az itteni
eseményeket. A Szabad Európa rádió, az Amerika Hangja és az angol BBC
hetekig emlegette, értelmezte és elemezte a Ceua escu-ellenes megmozdulás
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jelent ségét, ország-világ tudtára adva, hogy az Aranykorszakban sem
minden arany, ami fénylik (vagy sárga?).

Szabadíts meg a Gonosztól....
A kommunista rendszer köztudottan mostohán bánt a
vallásfelekezetekkel. Kivételt csupán a görög-keletinek nevezett ortodox
egyház képezett, melynek legfels vezetése, de papságának zöme is
ségesen kiszolgálta a kommunistákat.
A pünkösdösök, f leg a vidékiek bevándorlása folytán, Besztercén
nagyon elszaporodtak. Jellemz , hogy 1992-ben a hív k száma már elérte a
2706 f t. (Tíz évvel kés bb számuk meghaladta a 3200-at!)
Imaházuk, majd templomuk id vel sz knek bizonyult. A papjaik közt
támadt nézeteltérés miatt (pl. járhat-e egy igazhív ékszerekkel v. fejkend
nélkül?) mintegy 300 f nyi hív kivált a Budak-úti gyülekezetb l s új, egy
második templom építését határozta el.
A hatóságokhoz benyújtott építési engedély iránti folyamodványuk
süket fülekre talált. Írásbeli kérésüket többször megismételték, de a helyi
vezet k válaszra sem méltatták azt. Utolsó kérésükben azt is megírták, hogy
ha nem is kapnak jóváhagyást, akkor is felépítik saját templomukat.
A besztercei illetékesek ezúttal is úgy hallgattak, mint az arany a
ben.
A pünkösdösök alapos el készületek után 1989. augusztus 1-én, a
besztercei „házgyár” közvetlen szomszédságában, attól délre, egy
beépítetlen kertben fogtak hozzá Istennek tetsz hajlékot építeni. 20 nap
múlva már fedél alá került az épület.
A hatóságok észbe kaptak, s azonnal intézkedtek. Felszólították és
megfenyegették a hív ket, hogy azonnal bontsák le az engedély nélkül épült
templomot! A hív k azonban eltökélték, hogy nem fognak
engedelmeskedni, s ha lehet, folytatják az építkezést. Közölték: nem bontják
le az Úrnak emelet házat, s ha kell, életük árán is megvédik azt!
A Milícia és más belügyi szervek valósággal megszállták a környez
utcákat. Rend rkocsik rádióleadókkal, gumibotokkal felszerelt rend rök,
nyílt és titkos ügynökök rend rkutyáikat pórázon tartva, hangos bemondón
távozásra szólították a bámészkodókat. A környez utcákban lezárták a
forgalmat!
Az új épületbe kezdetben nem is mentek be a hatóság emberei.
Beérték az épület köré vont embergy vel. Az épületb l távozókat
igazoltatták, aztán elengedték. Akik be akartak menni, hogy a legalább 100
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benntartózkodó – egyesek szerint csupán 40 – elszánt hív nek élelmet, vagy
gyógyszert adjon át, azt megállították, s a kutyás rend rök elkergették.
A helyi pártvezetés, hogy véget vessen a sok, közelben bámészkodó,
vagy az ostromlottakkal lélekben együtt érz kkel, megfelel munkagépekkel
a helyszínre rendelte a Városgazdálkodási Vállalat munkásait, hogy
sürg sen kezdjék el az épület lebontását. Amikor mindez kevésnek
bizonyult, mozgósították a megyei község- és lakásgazdálkodási vállalat
(I.J.G.C.L.) házbontásra szakosodott brigádját is.
Bármennyire is igyekeztek a bontást titokban elvégezni, ez
lehetetlennek bizonyult. Az els templombontókat hajnali négy órakor
állították munkába. Virradatkor abbahagyatták velük a munkát. Arra is volt
példa, hogy de. 11-kor, vagy szürkületkor folytatták.
A templomban tartózkodó hív k a vártán maradtak. Nem merték ket
er szakkal eltávolítani. Er s, Istenben vetett hitük mindegyiket átmentette a
nehéz órákon. Nagyon sokszor fohászkodtak a magas Egek Urához, hogy
szabadítsa meg ket, szorongatott hív ket, a gonosztól.
A bontási munkák nehezen haladtak. Ezt meggyorsítandó, több
autónyi civilbe öltözött Szamos-völgyi milicistával végeztették el a piszkos
munkát.
Végül összefogdosták, és két autóbuszba tuszkolták a templom helyén
konokul ellenálló hív ket. A két busz a városon túlra, a jádi határba vitte
(10-12 km) s ott szélnek eresztette ket. Búcsúzás helyett csúnyán
fenyegették, szidalmazták és megrugdosták a kitartó pünkösdösöket.
Az Emil Sigheart u által irányított építtet k tudták, hogy a
templomépítés miatt meggy lik a bajuk a hatóságokkal. Hogy semmibe bele
ne köthessenek, minden anyagot hivatalos helyr l vásároltak és hivatalos
iratokkal igazoltak.
Az ellen rök furamód a cementet, fémlemezeket, meszet stb.
hivatalos áron eladó vállalatokat büntették meg. A hegeszt ket és
vasszerkezet-szerel ket is szocialista vállalatok küldték – jó pénzért! E
vállalatok sem úszták meg súlyos pénzbüntetés nélkül.
A bontási munkálatok befejezésekor Simion Lup an, a besztercei
polgármester-párttitkár gy zelemittasan nyilatkozott: „Cât voi fi primar în
ora ul acesta, nu se va construi vre-o biseric ”. (Amíg én a városban
polgármester leszek, nem épül fel itt egyetlen templom sem). 210)
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A demokratikus kibontakozás és önszervezés útján
A kommunisták és a munkásosztály, kés bb az egész dolgozó nép
nevében, és amit akkor is csak kötve lehetett elhinni – a nép érdekeinek
szemmel tartásával vezették az országot. Legalábbis ezt hirdették 42 éven át,
amit kezdetben sokan el is hittek.
Tudjuk, hogy a kommunista hatalomátvétel 1947 végén kezd dött,
azt azonban még senki egyértelm en nem állíthatja, hogy mikor ért véget.
Nem, mert egyre sokasodnak a forradalmat megkérd jelez és az
államcsínyt hangoztató szakvélemények.
A forradalom lángját T kés László temesvári református lelkész,
kés bb Királyhágó-melléki püspök lobbantotta fel.
Tény marad, hogy 1989. december 22-én, a Ceau escu vezette sokszor
elátkozott kommunista diktatúrát a népharag elsöpörte. Az eufórikus,
gy zelemittas hangulatban nem vettük észre, hogy a megdöntött népellenes,
reakciós rendszer hajdani vezet i gondoskodtak arról, hogy békés vagy
er szakos változás estére a fiatal nemzedéket: külföldön taníttatott fiaikat
el térbe tolják, s vezet pozícióba jutassák. Magas rangú pártvezet k,
állambiztonsági (Securitate) f tisztek utódai csendben, észrevétlenül
befészkel dtek a nemzet „megment ” frontba, a kommunista örökséget
tovább viv pártokba, magas rangú központi és helyi hivatalokba.
Az új rendszer els embere, a rókamosolyú Ion Iliescu törvényen
kívül helyezte a kommunista pártot, s nem sokkal kés bb, mintha mi sem
történt volna, engedélyezte annak m ködését. A fasiszta kivételével minden
párt szabadon szervezkedhetett.
42, eredményekben és elnyomatásban, szocialista zsarnoki
rendszerben eltöltött esztend
után rátértünk a régi társadalom
felszámolására. Hátat fordítottunk a történelmileg hosszú, szocialista útnak s
újból visszatértünk a kapitalizmusba.
A kommunista párt helyét a Nemzetment Front vette át, s
menetközben, ha névkorrekciókra sor is került, demokrata színezet er s
párt maradt. Ez a nemzetveszt knek is titulált politikai formáció 1990
májusában 87 %-os országos átlaggal megnyerte a választásokat.
Kormányzó párt lett. Az állam elnöke a kommunista csökevényeket
magában hordozó Ion Iliescu lett, a kormány els emberévé pedig Petre
Romant választották.
Megyénkben a leghangosabban és durva eszközökkel a széls séges
nézeteket hirdet Román Nemzeti Egységpárt politizált. 1990 tavaszán
mozgósította a besztercei ipari övezet több ezer f s munkásságát, s az
RMDSZ-ellenes demonstráció élére állt. Magyarellenes jelszavaktól volt
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hangos a város. A megyei m vel dési ház elé vonultak, hogy az ott ülésez
RMDSZ tagokat megleckéztessék.
A híreszteléssel ellentétben akkor magyarok sehol sem gy léseztek.
Ezért sikerült a vérontást elkerülni.
Megyénk magyarsága kit
szervezéssel és részvétellel az 1990-es
parlamenti választásokon az el kel második helyen végzett és sikerült
Szilágyi Jánost bejuttatnia a román Parlamentbe (1990-91). t Szilágyi
Zoltán követte a legfels törvényhozó fórumon (1992-96).
Megyei szinten két emberünket küldtük a tanácsba. Kocsis András és
Szántó Árpád immár második mandátumát tölti ott. A 2000-2004-es
törvényhozási ciklusban Szántó Árpád a megyei tanács egyik alelnöke lett.
Az RMDSZ megyei szervezetének élén megyei elnökként tevékenykedett
még Farkas János, Jakab Mihály és Szilágyi János.
Nagyon alaposan átgondolt, jól szervezett választási kampányunk
ellenére sem sikerült képvisel t bejuttatnunk a 2004 szén induló parlamenti
ciklusban sem.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség országos elnöksége élénk
figyelemmel követte és nagyra értékelte a magyarság összefogására irányuló
fáradozásunkat. Amikor az RMDSZ a kormányzó „DA” koalíció tagja lett,
hozzásegítette megyénket egy prefektusi tisztséghez.
Beszterce-Naszód megye prefektusai az 1989-es fordulat után: Gro an
Gheroghe (1990-92), Pop Gheorghe (1992-96), Cre iu Ovidiu (1996-2000)
és Pupez Viorel (2000-2004) voltak.
A 2005. esztend elején, 61 évi megszakítás után, Szilágyi János
személyében, újra magyar anyanyelv kormánybiztosa lett BeszterceNaszód megyének.
Amióta fennáll a prefektúra intézménye, nem volt még rá példa, hogy
az ellenzéki politikai pártok – de az RMDSZ-en kívül a többiek is – a sajtó,
a rádió és a tévé nemkülönben, egy, a dolgát legjobban tudása szerint végz ,
embert annyit támadott volna, mint Szilágyit. Attól sem riadtak vissza, hogy
kiforgassák a szavait, meghamisítsák kijelentéseit és nyilatkozatait. Ha
magyar vezet l van szó, politikai hovatartozás nélkül, kórusban
ócsárolják.
Hát igen, egyesek így értelmezik és élvezik a demokráciát.
A fanatizáló és politikailag manipulálható tömeg 1992-ben is rájuk
szavazott s így 1996. novemberig újból hatalmon maradtak. 1996-ban a
szocialista vezetéssel elégedetlenked választók többsége ezúttal a
Kereszténydemokrata Parasztpártot, és annak államelnök jelöltjét tisztelte
meg bizalmával, szavazatával. Négy évig Emil Costantinescu lett Románia
elnöke.
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A keresztény-demokraták habozó reformpolitikájukkal 2000-ben a
parlamenti választásokon alul maradtak. A szociáldemokraták kerekednek
felül s további négy évig övék volt az ország, a hatalom, a dics ség és
öndicséret.
Mindez 2004 széig tartott, amikor a novemberi parlamenti
választásokon az els menetben egyik párt sem kapott abszolút többséget. A
választásokon szépen szerepl Romániai Magyar Demokrata Szövetség a
mérleget a Nemzeti Liberális és a Demokrata Párt, a „DA” szövetség javára
billentette. A köztársaság új elnöke Traian B sescu, miniszterelnöke pedig
lin Popescu T riceanu lett. Történelmi szükségszer séggé vált a régi,
idejétmúlt rendszer felszámolása és az új termelési viszonyok megteremtése.
Sajnos, az ország vezet ib l éppen a következetes reformpolitika-készség
hiányzott. Ez pedig mint késleltet tényez , a reformok elmaradását
eredményezte.
Az ország vezetéséb l az értelmiség alig vette ki a részét, minden
téren passzív magatartást tanúsított. 42 esztend szocialista beidegz dését l
egykönnyen szabadulni nem tud.
Közben a nemzetközi helyzet, s így Romániáé is, gyökeresen
megváltozott. Összeomlott az egyik világhatalom, a Szovjetunió, annak
szocialista rendszere, valamint a szocialista országokat tömörít katonai
szövetség: a Varsói Szerz dés.
Romániát 2002-ben felvették az Észak-Atlanti Katonai Szövetségbe: a
NATO-ba, s 2007-t l tagja lesz az európai népek nagy családjának, az
Európai Uniónak is.
Az ipar és a mez gazdaság is jelent s változásokon ment át.
Napirendre került a korábban er szakos eszközökkel államosított javak
visszaszolgáltatása az egykori, jogos tulajdonosoknak, vagy azok utódainak.
Számos esetben, ahol azt csak részben vagy nem lehetett megvalósítani, ott
kártérítést határoztak el. Mivel az államosított lakások egy részét az állam
felel tlenül eladta a benne lakóknak, véget nem ér perlekedési folyam
indult el.
A rendszerváltás elején a vezet k egyre csak azt hangoztatták, hogy a
szocialista nagyvállalatok veszteségesen termelnek, eladósodtak, nincs
rendelésük, felszerelésük már újkorukban is elavult volt, sürg sen túl kell
rajtuk adni.
A rendszerváltás után a fels vezet k állandóan azt hangoztatták,
hogy a kis- és közepes vállalkozóké a jöv , s ezért ezeket kell támogatni. A
szóbeli üres frázisokon kívül semmi jó nem történt. Oly sokféle és oly súlyos
adókkal sújtották ket, hogy évente százszámra mennek tönkre. Az oly
sokszor beharangozott pénzsegélyek mások zsebébe vándorolnak.
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Az utak rossz állapota, a soha nem tapasztalt méret korrupció, a
könnyen kijátszható törvények miatt az idegen t ke csillaglassúsággal hódít
teret Romániában, így megyénkben is.
A legjelent sebb beruházás a 2003-ban beinduló Leoni autóalkatrész
gyár, vele szemben egy hatalmas, m anyagtárgyakat el állító üzem. Egy
szövöde épült a Fels városban, az els sörgyár szomszédságában, egy másik
pedig Sófalva határában, a hajdanvolt szövetkezetközi borjúhizlalda helyén.
Épül félben vannak az idegen érdekeltség , nagy kereskedelmi
komplexumok.
Minden gáncsoskodás ellenére az idegen t ke tovább hódít a
szolgáltatások terén. Így osztrák és magyar vállalatok több üzemanyag-tölt
állomást létesítettek Besztercén.
Számos kis konfekció- és cip készít cég is létrejött, ezek azonban az
idegen árudömpinggel, a használtruha-boltokkal nem tudták felvenni a
versenyt.
Sokan, nagyon sokan mentek Spanyolországba, Olaszországba és
Izraelbe munkát vállalni. Megyénk hajdani bányászközpontjában, Óradnán,
noha a termelést a lehet legalacsonyabb szintre csökkentették, a több ezer
bányász túlnyomó része vándorbotot véve a kezébe, Izraelben,
Olaszországban f leg az épít iparban, Spanyolországban pedig a
mez gazdaságban nyert alkalmazást.
Ez id szerint a megyeszékhelyen kilenc banknak van kirendeltsége: a
Román Kereskedelmi Banknak, a Román Fejlesztési Banknak, a Raiffeisen
Banknak, a Romexterra-nak, a West Banknak, a Transilvania Banknak, a
Bank Postnak, a iriac Banknak valamint a CEC-nek.
2001-ben, a megyénkben 5518 kis és közepes, hivatalosan bejegyzett
vállalkozást tartottak nyilván. Csakhogy a bankok által megállapított súlyos
hitelezési feltételek miatt, a fennemlített vállalatok közül csupán a
legmerészebbek próbálkoztak bankkölcsönhöz jutni.
2000-ben Besztercén 5 hotelben 371 szállodai hely volt a megszállni-,
megpihenni szándékozók rendelkezésére.
Megyénk mez gazdaságának jelenlegi helyzetér l is szólnunk kell.
Az 1989-es fordulat bekövetkeztével végnapjait élte a szocialista típusú
mez gazdaság. Az 1990-ben elfogadott 118. sz. törvény alapján megindult a
termel szövetkezetek és az állami gazdaságok felszámolása. A TSZ vagy az
állami gazdaság magalakulását megel
adókönyvek, vagy tanúk
tanúskodása alapján visszaállították a kis- és középbirtokokat. A földosztó
bizottság elnökei a helyi tanácselnökök lettek. Mivel a törvény semmiféle
büntetést sem helyezett kilátásba, nagyon sok helyütt elképeszt
visszaéléseket követtek el. A föld visszaszolgáltatás, illetve birtokba
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helyezés tényét Birtoklevél (Titlu de proprietate) kiállításával igazolták. A
törvény értelmében a földdel nem rendelkez falusi családok mindenike 50
árnyi mez gazdasági területet kapott az államtól.
Külön birtoklevelet kellett az erd k visszaszolgáltatásáról kiállítani.
Habár az igazoló iratok rendelkezésre álltak, a szocialista típusú
Erd gazdálkodási Vállalatok vezet i (Romsilva) szándékosan, módszeresen
és csökönyösen ellenezték, vagy akadályozták az erd k magántulajdonba
adását. Egész vidékek 15 év után sem juthattak erdeik birtokába.
Máshol kiállították ugyan a birtoklevelet, de a birtokba helyezés mind
a mai napig elmaradt – s az erdészeti hivatalok szabadon garázdálkodnak
ezekben az erd kben.
A birtokba helyezések kérdésére a legtöbb fejtörést az okozza ma is,
hogy egyes bizottságok helyenként ugyanazt a területet két vagy akár három
családnak is kiosztották, és mindenkinek hivatalos birtoklevelet is
kiállítottak. A vitás ügyekben a bíróságoknak kell majd dönteniük.
Amit a törvényhozók szem el l tévesztettek – a falvak gyökeres
átalakulását 40 év után – régi módon megoldani többé nem lehetett, s ezért
jó ideig nem is lehet majd vitalizálni a magángazdaságokat. Mir l is van
szó? A kollektivizálás éveiben a falvak életképes, aktív, f leg fiatal
lakossága városra költözött, ahol a gomba módra szaporodó gyárakban
vállalt munkát és kapott tömbházlakást. Ennek az lett az eredménye, hogy
másról ne is szóljunk, hogy a falvak lakossága kiöregedett. A kollektív
gazdálkodás éveiben az állam által kivetett roppant termény- és pénzadók, a
párt egyenl ség hangoztató politikája, nem tették lehet vé pénzt ke
felhalmozódását, s ezért nem is volt, s ma sincs másként, mib l a föld
megm veléséhez szükséges termel eszközöket vásárolni.
Beszterce-Naszód megye mez gazdasága a mélypontból csak úgy
tudná felküzdeni magát, ha er teljes faluturizmust fejlesztene ki, s ezzel
párhuzamosan a dán vagy holland típusú szövetkezeti társulásokat hozna
létre. Erre most, és a nem is olyan közeli jöv ben nem adottak a gazdasági
és kulturális feltételek. A túlnyomó többség beéri a társadalmi segéllyel,
munkára nem füllik a foga.
A gépi m veléshez szükséges üzemanyag – és gépalkatrész árak oly
magasra szökkentek, hogy azokat a leszegényedett falvak lakói kifizetni nem
tudják.
Szívszorító látvány a falvak megm veletlen határa. Még az ingyen
kapott gyümölcsösöket sem gondozzák. A nagydemeteri, egykori állami
gazdaság 70, a lekencei borgazdaság 680 hektárnyi területén ma nem folyik
nagyüzem sz termesztés. Lehangoló látvány a beseny i Kurhán hegy
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egykor európai hír sz területe is, ahol jelenleg 1 garázs nagyságú
területen sem termesztik a sz t...
Jó tizenöt évvel ezel tt egyes falusiak egymással versengve, egymás
orra el l kaparintották meg a legjobb term földeket, gyümölcsösöket vagy
sz ket. Nem a megm velési, hanem a gyors meggazdagodás vágya
hajtotta ket – s ami szintén nem lényegtelen – a TSZ-ek és állami
gazdaságok állatállománya lehet legnagyobb részének megszerzésére...
Ma már nincsenek TSZ-ek, állami gazdaságok vagy pártfarmok.
Hangsúlyoztuk: ráfizetéssel termeltek valamennyien. Igaz, nincs számottev
mez gazdasági termelés sem.
Ezek ismeretében felvet dik a kérdés: mib l él a falvak lakossága? Az
id s generáció kevéske nyugdíjából meg a ház körüli kis gazdaság szerény
jövedelméb l tartja fenn magát.
A valamikor országos méret ingázás, („navétázás”) a falu és a város
között megsz nt, vagy legalábbis már nincs számottev jelent sége.
A városok és falvak munkanélküli tömegei külföldön vállalnak
munkát s a véres verítékkel szerzett pénzen a városok határában házhelyet,
tömbházlakásokat vásárolnak, vagy új házakat építenek. Ez a magyarázata
annak, hogy manapság a házhely ára a teljes építkezési költség felét teszi ki.
A város minden irányban terjeszkedik. Beszterce összen tt
Beseny vel és Aldorffal. Új negyed épült a Vündai út és a Kakas-hegy
térségében, a Lempesen, valamint a Szépnyíri-út két oldalán.
A két legfontosabb üdül helyen: Kolibicán és Tihucán a beszterceiek
száznál több családi üdül házat építettek.
Soha Besztercén nem volt annyi ingatlanforgalmi, vagy külföldi
utazást lebonyolító profitorientált ügynökség, mint most, 2005-ben!
2004-ben a Borgói-hágó közelében felépült az els szélenergiát
hasznosító áramfejleszt . Ha a számítások beválnak, egész „szélmalomerd t” fognak ide telepíteni.
1989-ben a megyeszékhelyen, a hozzácsatolt falvakat leszámítva
összesen 6 templomot tartottak nyilván. Legutóbb ez a szám elérte a 21-et!
Szépen terjeszkedik az ortodox egyház a városon kívül is. Könnyen
megteheti, mert az állam hatalmas pénzösszegekkel segíti. Máig birtokolja a
görög katolikusoktól a kommunisták által elvett templomokat, az unitus
egyház teljes vagyonát, s nincs szándékában visszaadni azt.
A rendszerváltásig megyénkben egyetlen kolostor sem volt. A
hagymakupolás terjeszkedés szép példája, hogy 2005-ben ez a szám elérte a
8-at: Apanagyfalu, Dornavölgyitelep, Nagydebrek, Oláhszentgyörgy, Párva,
Tihuca és Szálva „büszkélkedhet”ortodox monostorokkal.
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A sportkedvel k besztercei lakossága igényeit ma két strand, három
sportstadion, két sportpalota, egy úszómedence és számos teniszpálya elégíti
ki. A legrégibb sportstadion a Gloriáé, a városi parkban található. Ennek
fagerendás tartópilléreit és deszkaüléses lelátóit 1971-73-ban lebontották és
helyette egy korszer vasbetonanyagú építményt hoztak létre, melyet
Románia legszebb stadionjai közé szoktak sorolni. Az építési munkálatokat
az a Müller Árpád építészmérnök irányította, akinek nevéhez f dik az
olimpiai úszómedence elkészítése is – a városi strand területén. A legifjabb
sportstadion a régi Lövölde szomszédságában a Kábelgyár tulajdona. A
gépgyártó vállalat a Ceau escu-korszak vége felé épített fel egy
sportstadiont, amit a városnak ajándékozott. A rendszerváltáskor abbamaradt
munkálatok miatt a lelátók keleti és déli oldala még befejezetlen.
A sportrajongók érdekl
sének középpontjában továbbra is a Glóriaklub labdarugó csapata áll. 83 éves fennállása során oly eredményt is fel
tudott mutatni, amire példa nincs a román labdarúgás történetében: a „B”
osztályban 1983 és 1990 között, a hazai pályán lejátszott 137 mérk zéséb l
csupán egy alkalommal hagyta el legy zöttként a küzd teret. 1990-ben
felküzdötte magát a legfels , „A” osztályba s ott azóta is derekasan helyt áll.
A csapat éltet lelke és bölcs kormányosa az országosan elismert és nagyra
becsült „Lord” azaz Jean P dureanu. (sz. 1936)
A Glória ifjúsági csapata országos bajnokságot nyert majd a „C”
csoport éllovasaként 2005-ben beverekedte magát a „B” osztályba!
Elmondható, hogy ez a sportteljesítmény messze túlhaladja a
legmerészebb álmodozók legszebb elképzeléseit is.
A Glória hajdani, félezernyi játékosa közül Ilie Copil dr., Leon
Chereche , Jean P dureanu, Kovács, Victor Ciocan, Toró Aladár, Fogarasi
Sándor és még sokan mások érdemelnének említést.
Jól teljesít a megyeszékhelyen m köd A osztályú kézilabda csapat is.
1992. Hol és hányan? 211)
Az átlagos érdekl
jól tudja, hogy Beszterce-Naszód megye
lakósságának túlnyomó részét románok alkotják. Az összes többi
nemzetiség lakós a románokhoz képest csupán elenyész kisebbséget
képez.
Az 1992-es népszámlálási adatok is ezt támasztják alá. Az 1994-ben
közzétett adatok között találtunk jó néhány már ismert, de valljuk be, számos
meghökkent tényt is.
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Beszéljenek számok! 1992. elején Beszterce-Naszód megye
összlakossága 326.820 f t tett ki. Ebb l 295.541 lakós román nemzetiség
volt. A maradék 31.279 a nemzeti kisebbségek soraiból került ki.
A nemzetiségek számát lebontva, kiderül, hogy 21.093-an vallották
magukat magyarnak, ötön, pedig azt állították, k székelyek.
A sorban 9004 f vel a cigányok következtek. A valóságban a számuk
ennek többszöröse lehet. Velük a probléma csupán az, hogy sokan szégyellik
bevallani cigány mivoltukat, s románoknak könyveltetik el magukat. Azt se
feledjük, hogy e gesztusukkal önnön beolvadásuk irányába lépnek,
lépegetnek.
A harmadik legnépesebb etnikum a német-szász volt. 913-an
németként, 41-en pedig szászként voltak bejegyezve.
Az ukránok száma csekély, mindössze 104.
A történelem folyamán a legtöbb és legsúlyosabb megpróbáltatásnak
kitett zsidók száma a fentinél háromszor kevesebb: csupán 30 lélek. Ebb l
22-en a megyeszékhelyen, 5-ön más városban, három viszont falusi
környezetben éltek.
Pontosan tudjuk: 12 f t tett ki az oroszok száma.
Lengyelek 11-en, szlovákok 10-en, szerbek 9-en, csehek 7-en,
arománok 7-en, törökök, csángók, szlovákok 3-3-an voltak.
Ennél kevesebben: a görögök, horvátok és tatárok zárták a felsorolást.
6 személy a felsorolásban nem szerepl nemzetiség volt, 15-ön pedig nem
nyilatkoztak.
Tovább böngészve a statisztika szolgáltatta adatokat, meg kell
állapítanunk, hogy a lakosság vallás szerinti tagolódása még nagyobb mérv ,
mint az etnikai összetétele. A sort az országos viszonylatban is els , azaz
görög-keleti (ortodox) vallással kell kezdenünk. Az ortodoxok túlnyomó
többsége itt is nyilvánvaló: 272.791 lélek. A kisebbséginek számító
vallásfelekezetekben a lakosság a következ megosztást mutatja: görög
katolikus 9267, református 16739, pünkösdös 16209, római-katolikus 4500,
baptista 2088, más vallású (Jehova tanúja?) 2108, adventista 1308,
evangélikus lutheránus 789. Az evangélium szerinti keresztények (mintha a
többi si vallásfelekezetek nem lennének azok!?) 204-en voltak. 146 f az
unitáriusok száma. A felsorolás végére hagyjuk a töredéket: 71-en a régi
naptárt szerinti ortodoxia hívei. Óhit keresztényt 35-öt írtak össze a
népszámláló biztosok. A Mózes hit zsidók (izraeliták) mozaik ágához 24en tartoztak. Száfárd ágú izraelitát nem találtak a megyében. Mi maradt
még? A maradék: 6 muzulmán és 4 örmény katolikus hív .
Vallástalannak 347-envallották magukat, 222-en vallásukról nem
nyilatkoztak, 103-an pedig azt állították, hogy ateisták.
389

Mivel a másnyelv forrásokban a kissebségek szerepét mell zik, vagy
„és mások” rovatban sorolják, szükséges, hogy b vebben elid zzünk a
megye magyar ajkú lakosságánál.
A közhiedelemmel ellentétben nem 35, hanem 146 helységben élnek.
Színmagyar falvunk csupán egy van: Zsejk. A falu mindössze 147 lakója
magyarnak vallotta magát. Tacs 277 lakója közül csak egy román
anyanyelv , Magyardécsén 4 román él, Mez veresegyházán 17, Vicében
pedig 22.
A legtöbb magyar Besztercén lakik: 6041, ehhez még hozzá kell
számítani az 5 székelyt is. A megyeszékhely összlakosságból (82.366) 6046
magyar anyanyelv .
Megyénk második magyarlakta legnépesebb helysége Magyardécse,
1763 f nyi lakóssal.
A harmadik helyen Bethlen áll, összlakossága 10.039 lélek, ebb l
8057 román. Itt 1669 magyar él.
Ezernél kevesebb, de 500 f nél több magyar él Fel rben (860), román
469, összlakossága 1342 lélek. 855 állandó magyar lakósa
Magyarnemegyének van. Az 1512 f nyi lakósból 525 román anyanyelv .
Árpástó 1290 lakója közül 665 magyar, míg Óradnán 5405 lakós közül 628
tett hitet magyarsága mellett. Szentmátén 616 magyar található, a románok
száma 200. Más nemzetiség 1 f .
Felsorolásunk következ helyezettje Teke, ahol 1355 román mellett
511 magyar él; összlakossága 2117 f . E lista utolsó helyzetteje Retteg 1630
román, 509 magyar és 78 más nemzetiség állampolgárral.
Száznál több, de 500-nál kevesebb lélekszámú magyar él Vicében:
437 (összlakosság 461 f ), Új sön: 419 (680), Várkudún: 403 (727),
Ceg telkén: 401 (482), Bacában: 377 (826), Magyarborzáson: 372 (795),
Mez köb lkúton: 355 (544), Sófalván: 287 (894), Tacson: 277 (279),
Somkeréken: 264 (1043), Álmásmálomban: 257 (534), Mez veresegyházán:
207 (281), Apanagyfaluban: 242 (938), Magyarberétén: 207 (281),
Nagysajón: 188 (1431), Kékesen: 184 (532), Radnaborbereken: 151 (235),
Zsejken: 147, Naszódon: 141 (10.740), Szászzsomboron: 134 (615),
Szászlekencén: 106 (2699) és Sajószentandráson: 103 (450).
Száz lélekszámnál kisebb magyar közösségek találhatók:
Sajóudvarhelyen (76), Csicsómihályfalván (75), Mez örményesen (67),
Oláhszentgyörgyön (64), Oroszfáján (62), Alsóilosván (61), Komlódon (49),
Csicsókeresztúron (48), Mez erkeden (35), Aranyosmóricon (33),
Nyírmez n (32), Vermesen (31), Kolozsnagyidán (31), Borgóprundon (27),
Borgóbesztercén (25), F zkúton (24), Kisilván (23), Aldorfon (22),
Bethlenkeresztúron (19), Szeszármon, B dön és Septéren (18-18),
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Alsóborgón és Mez kecseden (17-17), Nagycégen és Fellakon (16-16),
Lompérden (15), Jádon és Telcsen (13-13) f vel.
Szászszentgyörgyön, Kékesújfaluban, Bilakon és Mez szilváson
összesen 32, falvanként 8-8 magyart találtak. A Nagy-Szamos menti
Omlásalján, továbbá Beseny n és Mez újlakon 10-10, Malomárkán és
Mez szentmihályon 11-11 állampolgár nemzetiségeként a magyart jelölte
meg.
Egy-egy tucat (12) magyart Budatelkén, Dell pátin, a
Búzaifogadókon és Dombhátfürd n írtak össze.
Két faluban: Kolibicán és Szászbudakon 7-7 magyart írtak össze. A
szászbudaki magyarok – fogódzzanak meg! – mind ortodox vallásúak.
Hihetetlen, de sajnos, így van. Ember legyen a talpán, aki ezek után meg
tudná mondani, hol végz dik a magyar, és hol kezd dik valami más!?
Öt faluban 5-5 magyar található: Földrán, Harinán, Aszúbesztercén,
Ilvatelkén és Szeretfalván.
További öt faluban: Óvárhelyen, Kerlésen, Nagynyúlason, Romolyon
és Sajómagyaroson fél tucat lakos vallotta magát magyarnak.
Ugyancsak öt helységben: Péterfalván, K farkán, Szálván és
Újradnán él 4-4 magyar.
Öt faluban: Szépnyíren, Kiszsolnán, Nagyilván, Négerfalván,
Kentelkén, Máriavölgyén, Kajlán és Mez aknán 3-3 magyar porlik, mint a
szikla.
A beolvadás szempontjából vészhelyzetben van a maroknyi lakós
abban a 13 helységben is, amelyben 2-2 magyar él, ha még egyáltalán él.
Érdekes lenne megtudni, a fenti 13 falu magyarjai, ha nagyritkán
találkoznak, románul köszöntik egymást, magyarul vagy románul
társalognak? Egyáltalán tudnak-e egymás létezésér l? Ha csupán ketten
vannak egy faluban, ebb l hányan alkotnak családot?
Gyerekeik, unokáik nincsenek? Vagy talán vannak, de már
megtagadták, esetleg meg sem tanulták – szüleik, nagyszüleik nyelvét?
Nem nehéz megjósolni, hogy meg- és fennmaradásuknak mit tartogat
a jöv !
Sokkal nehezebb lenne észben tartani, hol él a legkevesebb magyar.
Aki pontos választ akar adni, tudnia kell, hogy megyénk 32 helységében,
községben, falun vagy tanyán él, míg él 1-1 magyar.
Külön tanulmány tárgya lehetne, hogyan morzsolódtak le ily nagyon,
hogyan kerültek a fenti helységekbe, vagy hogyan élik le ünnep- és
hétköznapjaikat? Érdekes volna a pulzusukat lemérni, amikor nagyritkán
magyar szót hallanak, vagy amikor édes anyanyelvünkön megszólalnak.

391

Amikor e földi létt l elbúcsúznak, vagy búcsúztatják ket, kétséges, hogy
elhangzik majd magyar búcsúztató- vagy zsoltár a koporsójuknál.
Feltev dik a kérdés: vajon k nem felel sök, hibásak mostani
állapotukért? Mint anyák, vagy apák nem taníthatták volna meg magyarul is
beszélni, érezni a gyerekeiket és élettársukat? Vagy talán egy életen
keresztül csodákban reménykedtek? Esetleg idekerülésük els percét l
feladták magyarságukat, hitehagyottak lettek?
Ha megszólalna, mit is mondhatna nekünk a kusmai székely
egykománk? Ha nem énekelni, id nként dúdolja-e a Székely himnuszt?
Akad-e közöttük egy is, aki nem megadóan, de magányos harcosként,
amolyan utolsó mohikánként, küzd magyarsága és magyarságunk
megtartásáért? Ha van ilyen, és hinni szeretnénk, hogy igen, ki áll melléje a
hittel viselt harcban?
Hát így állunk! 1273 magyar lélek, egy közepes falu lakossága és
szétszórva 114 településen. Sok ez vagy kevés? A válasz magától értet
:
sok helyen kevés a magyar! A már említett 114 kis közösség létszáma
csökken tendenciát mutat. Nem nehéz a jöv jüket, a jöv nket el re látni.
Ha csak valami csoda velük, velünk nem történik, (el) porlunk, mint a
szikla...
Megkérdezhetnénk, hogyan jutottunk ide? A felületes szemlél azt
mondhatná, hogy szül földünk, az erdélyi Mez ség kedvez tlen talaj- és
éghajlati feltételei, no meg a sok járvány, dúlás, háború, stb. nem hatottak
serkent en a gyerekáldásra. Márton Áron püspök szavait parafrazálva
elmondhatjuk, hogy Erdélyt a szász és magyar anyák vesztették el! Régen
divatba jött az egykézés, pusztulásunk, apadásunk okozója.
Csupán egy példát említenénk: 16, egyként egygyerekes család utódai
szerencsés esetben 8 új családot alapíthatnak. Egy nemzedék (kb. 25 év)
múlva a családok 8 gyermekéb l már csak 4 családra futja. Nem folytatom,
hisz mindenki maga is utána számolhat. Tény, hogy 100 év múlva a hajdani
16 család utódaiból csupán egy marad. S azután? Egy sem!
Ha a mi fiataljaink vegyes házasságra lépnek, a lemorzsolódási
folyamat er teljesen felgyorsul. (Szatmár megyében 80.000 vegyes
házasságot tartanak nyilván!)
Csak nagyon ritkán, szerencsés esetben fordul el , hogy a vegyes
családok gyerekei magyarok lesznek. Sajnos, az a téves felfogás érvényesül,
hogyha a n román, a gyerek(ek) anyanyelve román kell legyen. És ha a férfi
román? Akkor is?
Nem kedvez meg- és fennmaradásunknak, az a téves szemléletmód
sem, hogy magyar gyerekeink jórészét román iskolába íratják az elvakult
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szül k, s így szántszándékkal kirekesztik ket a magyar kultúra áldásaiból.
Fogynak, egyre apadnak magyar osztályaink!
A nem magyar iskolákba járó gyerekek már feln ttként sem fognak
tudni írni, olvasni, m vel dni anyanyelvükön.
A megye falvait járva, összeszorul az ököl, de a szív is, amikor tágas
nagy templomainkban csupán egy-két tucatnyi embert látunk egy-egy
istentisztelten vagy egy misén. Keresztény magyar gyülekezeteink egyre
kisebb számúra zsugorodnak, egyre halkabbá válik az Istent dics ít ének.
Összeszámolta-e valaki is, hány templomban némult el talán örökre a
magyar gyülekezet?
Ha a fentiekhez azt is hozzáf zzük, hogy a kommunista éra bukásával
sok száz magyar, többségben fiatal Magyarországon vállalt munkát s ott is
szándékszik végleg megtelepedni, újfent bizonyítást nyer, hogy pusztulunk,
s veszünk, s mint oldott kéve, széthull nemzetünk.
Végül azért sem lehetünk optimisták a lélekszám-gyarapodást
tekintetében, mert még a kivándorlási hullám elején vagyunk...

A népszámlálók mérlegén (2002)
A rendszerváltást követ , s még érdekl dési körünkbe tartozó
második népszámlálást 2002 januárjában tartották országszerte.212)
A népszámlálók által rögzített adatok azokat a népességi változásokat
tükrözik, amelyek a korábbi, 1992-es népszámlás óta eltelt évtizedben
bekövetkeztek. Nyomon követetjük az etnikai és a vallási közösségek
számbeli gyarapodását, stagnálását vagy azok apadását is.
Vallatóra fogva a statisztika szolgáltatta számszer , tömör tényeket,
szinte minden téren negatív tendenciákkal találkozunk. Szemtanúi lehetünk
új eddig nem jegyzett etnikumok térhódításának is.
Megfigyelhetjük, hogy a fiatal lakósság körében tapasztalható
tömeges munkanélküliség, és az ezt jellemz létbizonytalanság, az alacsony
életszínvonal negatívon hat a népszaporulatra. Bár az adatok err l nem
szólnak, a szakemberek, a fiatalok tömeges kivándorlása is közrejátszik az
általános, etnikai vagy vallási (no, nem mindegyik!) létszámapadásban.
A következ adatfelsorolásban a zárójelbe tett számok az 1992-es
szintet jelzik.
Összességben elmondható, hogy a 2002. év elején Beszterce-Naszód
megye összlakossága 312.325 f t tett ki. Ez a tíz évvel korábbi szinthez
(336.820) mérten 4,4 %-al kevesebb lakost jelent.
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A megye összlakosságából 281.772 román nemzetiség volt (1990ben 295.541 f ). A magyar nemzetiség ek száma 18.391 lélek (volt 21.039).
a cigányok (v. romák) száma 9004-rúl 11280-ra emelkedett. A németek 596on voltak. Tíz évvel korábban 954 német embert vettek nyilvántartásba.
Más nemzetiség ek, tehát az eddigi felsorolásban még nem szerepl k,
összesen 219-en voltak: azaz 1 aromán (7), 3 székely (5), 55 szász (41), 7
sváb (0), 79 ukrán (104), 13 szerb (9), 13 török (3), 6 szlovák (10), 14 zsidó
(30), 8 orosz (12), 1 lipovén, 1 cseh (7), egy horvát (1), 1 görög (1), 5
lengyel (11), 2 örmény (2), 15 olasz (0), 4 kínai (0), 1 albán (0), 45 más
nemzetiség (6), 6 pedig nem nyilatkozott (15).
A lakosság vallás szerinti megoszlásából kiviláglik, hogy megyénkben
az ortodoxok vannak túlnyomó többségben: 259.054-en (272.721) azaz a
korábbi létszámnak csupán 95%-a.
Római katolikusnak 3744-en vallották magukat, tíz évvel korábban
még 4500-an voltak, az 1990-es népesség 83,2 %-a.
Nem jelez gyarapodást a görög katolikusok, azaz az unitusok száma
sem: 9276-ról 7180-ra csökkent. (77,5%). A református hív k helyzete sem
rózsás: csupán 14.396-on vannak (16.739). Az apadás ? 86% !
Gyarapodott a pünkösdös hív k száma, 19.881 lelket számláltak össze
(16.209). A baptisták számát 2652-ben állapították meg. (2088).
A hetednapos adventisták 1308-ról 1649-re gyarapodtak. Vészesen
apadt az antitrinitáriusoknak is nevezett unitárius hívek száma: 146-ról 89re! Szintén sajnálatos apadás következett be az evangélikus lutheránusok
körében: 650-en maradtak, 789-en voltak. Az óhit ortodoxok megyei
létszáma 23-ra csökkent. Tíz évvel korábban még 35-ön voltak.
Szintén apadt a magukat evangélium szerinti keresztényeknek
nevez k száma: 204-en voltak, 2002-re csupán 132-en maradtak.
Új vallás is megjelent megyénkben: tíz évvel korábban nem is
szerepeltek a statisztikákban. Ez a római evangélikus egyház híveinek 140
s kicsiny serege.
A mohamedán vagy muzulmán hit arab-törökkel is számolnunk kell.
1992-ben csupán 6-on, legutóbb 28-an voltak.
A Mózes-hit ek (mozaik és sáfárd ága) csöppje a máshit népek
tengerében alig érzékelhet : 24-en voltak, tíz év alatt két f vel gyarapodtak.
A más vallásúak (Jehova tanúi?) 2108-ról 2040 f re apadtak.
Vallástalan lakost, 305-öt írtak össze (347). Az ateisták száma csupán
egy lélekkel gyarapodott: 104 (103). Vallásáról nem nyilatkozott 232 ember
(222).
2002-ben Beszterce-Naszód megyének a következ
nagyobb
népesség helységei voltak: Beszterce (75.074 f ), Bethlen (9378), Naszód
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(9229), Szentgyörgyfürd (8095), Óradna (6072), Major (5597), Földra
(5475), Borgóprund (5004), Kisrebra (4704), Borgóbeszterce (3969), Telcs
(3965), Kisilva (3480), Lonka (3322), Nagyrebra (3607), Óradna (3017) és
Szálva (2999).
Megyénkben a legtöbb román a következ helységben él: Besztercén
(73.788), Naszódon (8759), Oláhszentgyörgyön (7888), Bethlenben (6751),
Majoron (7651), Óradnán (5490), Földrán (5477), Borgó-prundon (4976),
Telcsen (3944), Magurán (3702), Kisilván (3450), Lonkán (3317), Kisrebrán
(3286), Nagyrebrán (3069), Borgóbesztercén (3067), Újradnán (3009),
Szálván (2999) stb.
Megyénk 156 helységében éltek magyarok, szám szerint 18391-en.
A legtöbb német-szász lakost Besztercén (351), Tekén (40),
Aranyosmóricon (30), Jádon (20), Kusmán (17), Bethlenben (15), Naszódon,
Lekencén (12-12), Kisilván, Oláhszentgyörgyön (11-11), Fels szászújfalun
(10), Aszubesztercén, Galacfalván, Nagyidán, Sajóudvarhelyen (8-8),
Nagysajón és Óradnán (7-7), valamint Borgótihán és Vündán (6-6) írták
össze.
Fenntartással kell fogadnunk a cigányokról (romák) szóló felmérést.
Nem a népszámlálóbiztosok korrektségét vonjuk kétségbe, hanem azt a
mindenki által ismert tényt, hogy a cigányok nyilatkozataikban gyakran
nemzetiséget váltanak. Íme, a számadatok! A legtöbb cigány a
megyeszékhelyen (1323 f ), Rettegen (787), Óvárhelyen (734),
Kolozsnagyidán (532), Szászbudakon (468), Naszódon (346), Sófalván
(294), Szászpénteken (266), Csicsómihályfalván (243), Bethlenben (241),
Petresen (239) és Turjágon (176) volt. A turjágói lélekszámhoz csupán azt
znénk hozzá, hogy 1992-ben csupán 24-en vallották magukat cigányromáknak.
Vegyük számba a megyénkben összeírt ukránokat is. Somkerék
állomásnegyedében (12), Bethlenben (8), Sajóudvarhelyen (7), Óvárhelyen
(5), Magyarnemegyén (4), Kusmán (3) és Besztercén (2) volt a lakhelyük.
A legtöbb szerb Besztercén (8) és Budatelkén (2) élt.
Szépen gyarapszik a török. Tíz év alatt számuk 3-ról 15-re n tt. A
legtöbb török Besztercén (5) telepedett meg.
Felére csökkent a zsidó etnikum, 30 lélekr l 14-re! Mindnyájuknak
Besztercén volt az állandó lakhelye.
Nem valószín , hogy politikai okok miatt, de megcsappant az oroszok
száma is. 1992-ben 12-en voltak, 8-an maradtak: Besztercén ötön, Naszódon
pedig ketten.
A legtöbb szerb (8 lélek) Besztercén, ennek egy negyede Budatelkén
él. Jelent s apadás tapasztalható a magyar ajkú lakosok körében is.
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Magyarokat a következ helységekben írtak össze: Besztercén 5222 f t. Itt
tíz év alatt 1135 lélekkel maradtunk kevesebben. Magyardécsén 1543-an
maradtak. Létszámcsökkenés? 210 személy!
1457 magyar élt Bethlenben, 1083 Szentmátén, 909 Fel rben, 816
Magyarnemegyén, 626 Árpástón, 589 Óradnán (itt a fogyás 190 f ), 481
Tekén, 425 Új sön, Rettegen pedig 419-en vallották meg magyarságukat.
Összegezve: 400 f nél nagyobb magyar népesség 11 helységben volt. 400 és
100 lélek közötti magyarok által is lakott helységek: Ceg telke (397), Vice
(378), Várkudú (376), Magyarborzás (339), Baca (314), Köbölkút (290),
Sófalva (271), Somkerék (246), Tacs (236), Mez veresegyháza (228),
Apanagyfalu (222), Almásmálom (217), Kékes (176), Nagysajó (169),
Magyarberéte (165), Szászzsombor (128), Zselyk (123), Radnaborberek
(105) és Sajószentandrás (104).
100 és 50 f közötti magyar lakosságot Naszódon és 6 faluban írtak
össze: Naszódon 99-et, Szászlekencén 98-at, Sajóudvarhelyen 71-et,
Csicsókeresztúron 62- t, Csicsómihályfalván 57-et, Mez örményesen 55-öt
és Alsóilosván 51-et.
Ötven és 26 f közötti magyar lakosság élt: Szentgyörgyfürd n (44),
Oroszfáján (42), Vermesen (40), Kolozsnagyidán (37), Komlódon (33),
Nyírmez n (31), Kentelkén (27), Aranyosmóricon, Jádon és Monorfalván
pedig 26-26.
Huszonegy faluban 25-10 f közötti magyar lakosságot találtak:
Mez erkeden (22), Óvárhelyen (19), Nagycégen (16), Alsóoroszfalun és
Aldorfon (15-15), F zkúton és Középfalván (14-14), Beseny n, Septéren, a
Somkeréki állomásnegyedben és Szeszármon (13-13), B dön, Kisilván és
Lompérton (12-12), Borgóbesztercén, Borgóprundon, Dombhátf rd n,
Mez kecseden és Sajókeresztúron (11-11) valamint Harinán és
Kolozsújfaluban tízet-tízet.
Csupán a magunk örömére (vagy bosszúságára?) arról is
beszámolunk, hogy Beszterce-Naszód megye további 88 falujában tíz vagy
annál kevesebb magyart hol tartanak nyilván. Árokalján és Fellakon 9-9,
Bilakon, Budatelkén, Dell apátin, Mez szentmihályon, Nagydemeteren és
Sajónagyfaluban 8-8, Malomárkán, Szászszentgyörgyön és Szépnyíren 7-7,
Kiszsolnán, Mez újlakon, Monorfalván és Telcsen 6-6 szétszórt magyar.
Öt-öt magyar? Igen, ilyen is volt Mez szilváson, Négerfalván,
Omlásalján, Pintákon, Romolyon, Szászbudakon és Szásztörpényen.
Négy-négy magyar? Hogyne, kérem, persze: Alsóbudakon (Budu ),
Galacfalván, Királynémetin, Szamosmagosmarton, Máriavölgyben, Szálván,
Újradnán és Vündán.
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Voltak hárman-hárman is tíz faluban: Kajlán, Kerlésen, Kiskajánon,
Kolibicán,
Lonkán,
Mez aknán,
Nagynyúlason,
Oroszborgón,
Sajómagyaroson valamint Szeretfalván.
További tizenhat helységben csupán egy-egy pár magyar volt jelen:
Alsóborgón, Berlán, Csicsóhagymáson, Dipsén, Fels oroszfalun, Földrán,
Fügén, Kételyen, Kisrebrán, Kusmán, Lonkafalván, rményesiszénaf ven,
Simontelkén, Tóháton, Zágrán és Zágrapojényon.
Egy, csak egy magyar 31 helységben volt, bár az is meglehet, hogy
még van, de ismerve pusztulásunkat, fogyásunkat és környezetünket,
amelyben élt ket leélik...?
Tekintsük át a lakosság felekezeti hovatartozását! Ortodox hit
lakosság tekintetében a pálmát Beszterce viszi el. Itt 61.698 görög keleti
rítusú ember él. Csökken sorrendben: Naszód (8000 f ), Bethlen (6683),
Oláhszentgyörgy (6290), Borgóprund (4916), Óradna (4610), Major (4363),
Borgóbeszterce (3690), Telcs 3676, Lonka (30559), Kisilva (3050), stb.
Római katolikus f leg Besztercén (1469), Óradnán (769), Vicén
(311), Radnaborbereken (163), Bethlenben (122), Tekén (61), Fel rön (48),
Rettegen (36), Mez erkeden (31), Apanagyfalun (29), Csicsókeresztúron
(27), Viszolyán (22, tíz évvel korábban: 0), Majoron és Aldorfon (20-20),
Szentmátén (19), Kentelkén (17, tíz évvel el tte 1 lélek volt),
Magyarnemegyén (16), Dombhátfürd n (15), Bacán, Telcsen és
Szászlekencén (14-14), Borgóbesztercén (13), Magurán, Szászbudakon (1212), Nagydemeteren (11) és Borgóprundon (10) élnek.
Az 1989-es fordulat után újjászervez dött a görög katolikus egyház s
az ortodox vezetés minden gáncsoskodása ellenére újból teret hódít. Legtöbb
hívét Besztercén (2718), Oláhszentgyörgyön (527), Majoron (373),
Bethlenben (302), Telcsen (200), Földrán (193), Moliset-en (110),
Mez örményesen (105), Sajóudvarhelyen (91), Óradnán (193), Szálván (82),
Fels ilosván (79), Rettegen (75), Nagynyúlason ()43, Somkeréken és
Viszolyán (55-55) tartják nyílván. Megyei létszámuk 2087 lélek, apadást
mutat.
A református (v. kálvinista) egyház híveinek számában is jelent s,
14%-os csökkenés tapasztalható.
A legnépesebb református egyházközség a megyeszékhelybeli. Itt
3460 f t számláltak össze a népszámláló biztosak. Csökken sorrendben
következik: Magyardécse 1449, Bethlen 1229, Fel r 725, Áprástó 610,
Szentmáté 588, Retteg 391, Új s 366, Teke 353, Tacs 335, Magyarborzás
309, Baca 308, Ceg telke 289, Almásmálom 209, Kékes 165, Nagysajó 160,
Apanagyfalu 153, Magyarberéte 145, Sajóudvarhely, Szászlekence 95-95,
Vice 68, Csicsómihályfalva 53 és így tovább.
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Az evangélikus lutheránusoknak nemcsak német (szász), hanem
magyar egyházai is vannak Besztercén és Zselyken.
A legtöbb német és magyar evangélikus (Luther Márton tanítását
követ ) hív , 437 f Besztercén él. Zselyken 122-en, Szentmátén 34-en,
Aranyosmóricon 33-an, Tekén 30-an, Jádon 20-an, Sófalván 18-an,
Aszubesztercén és Nagysajón 10-10 lutheránus hív t írtak össze.
Szinte a felére zsugorodott – tíz év alatt – az unitáriusok
(szentháromságtagadók) kicsiny serege: 146-ról 89-re! 2002-ben a legtöbb
unitáriust Besztercén vették nyilvántartásba, szám szerint 79 f t. Jádon 4-en,
Galacfalván pedig 3-an voltak. Az helyzetükre is érvényes a költ szava,
hogy pusztulunk, veszünk, s mint oldott kéve, széthull nemzetünk!
A baptista (tagjait feln ttkorukban keresztel , protestáns jelleg )
egyház legnépesebb gyülekezete Besztercén található (844 lélek). Utána
következik Négerfalva (232), Naszód (148), Bethlen (144), Kiskaján (123),
Csicsómez
(120), Dögmez
(92), Neposz (88), Óradna (78),
Csicsógyörgyfalva (70), Lonka (68), Szászzsombor (61) és Királynémeti 56
vel.
A baptisták száma 10 év alatt 2088-ról 2652-re növekedett!
Szépen gyarapodtak a pünkösdösök is: létszámuk 16.209-r l 19.881re emelkedett. A legtöbb pünkösdöst a megyeszékhelyen írták össze a
népszámláló biztosok: 3247 f t. Oláhszentgyörgyön 1167, Földrán 889,
Nagydebreken 798, Majoron 772. Bethlenben 716, Nagydemeteren 700,
Párván 603, Kisrebrán 519, Naszódon 477, Borkútvölgyön 446, Kormályán
430, Neposzon 414, Kisdemereten 407, Újradnán 393, Kisilván 375.
Összesen 73 olyan helység van megyénkben, ahol a pünkösdösök száma
meghaladja az 50-et.
Egyre türelmetlenebbül, de bízva Krisztus második eljövetelében, az
adventisták – szépen gyarapodnak: 1308-ról 1649-re!
Huszonöt f nél népesebb hetednapos adventista lakos és Nagyrebrán
(176), Tekén (179), Mez aknán (163), Besztercén (149), Bethlenben (110),
Kajlán (55), Apanagyfalun (53), Beseny n, Újradnán (46-46), Óradnán (45),
Lesen (44), Új sön (38), Malomárkán (37), Várkudún (35), Lesilonkán (32),
Pintákon (31) és Sajósólymoson (25).
Statisztikánk végére érve mutassuk be megyénk legkisebb településeit
is – szám szerint 23-at – amelyben 150, vagy annál kevesebb lakos él. A
legkisebb: Galambód (13) ezt követi Padény (19), Völgyes (Valea, 35), Nec
(42), Hegymegett (Dup deal, 45), Kapcsos (Scoabe, 46), Drága, Máriavölgy
(52-52), Nyírmez (57), Hiránytanya (84), Bongárd (86), Ispánsíkja (101),
Gémes (114), Cseresznyés (115), Barátfalva (118), Zselyk (124), F zkút
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Magyarosvölgye (127-127), Udvari (La curte, 129), Somkeréki állomás
(130), Budurló (136), Diófás (143) és Örményesmez a maga 150 lakosával.
Így álltunk a 2002. év elején. Azóta sem javult a helyzet. Err l
azonban a majdani, 2012. évi lakosság-összeírók fognak tanúskodni.

A bányászjárással kapcsolatos besztercei szócsata
(1990. június 13.)
A hatalomátvételt követ en a neokommunisták azon fáradoztak, hogy
megszilárdítsák hatalmukat, félreállítsák az egyre hangosabbá váló
ellenzéket, s különbnél-különb rágalmakkal befeketítsék az oppozíciót.
Potenciális ellenfélként kezelték az újjáéled és szervezked Nemzeti
Liberális (Radu Câmpeanu) a nemzeti Parasztpártot (Corneliu Coposu) és a
békés, de egyre inkább radikalizáló Iliescu ellenes tüntet ket.
Iliescuék politikai el djeik példáját követve, ellenfeleikr l kígyótbékát összehordtak. Szószólóik a neokommunista, magukat szociáldemokratáknak nevez vezet k, kormánytagok, magas rangú katona- és
rend rtisztek voltak. A bukaresti Egyetem-téren immár hetek óta
folyamatosan tüntettek. Kérték a decemberi vérengzésekért felel sök
felel sségre vonását, Ion Iliescu lemondását. Kétségbe vonták az 1990
májusában tartott parlamenti választásokon a nemzetejt er k által elért
magas százalékarányú gy zelmének valódiságát.
Bukarestet elözönlötték a külföldiek, naponként sokan nem f város
szépségét, hanem a Golániának nevezett Iliescu-ellenzék szellemes
antikommunista jelszavakat tartalmazó pannósait és a velük szolidarizáló
tömegeket fényképezték, filmezték vagy/és együtt éreztek velük.
Amikor az ideiglenes államf („Nea Nelu”) politikai ellenfeleit a
sajtóban, rádióban, TV-ben egyre dühösebben rágalmazta, és habozó szájjal
szidalmazta, tudtuk, hogy kegyetlen leszámolás van készül ben.
1990. június 13-án reggel a rádió bemondta, hogy nagyszámú dühös
bányász érkezett Bukarestbe.
Az iskolákban a kollegák lázasan kommentálták, hevesen vitatták a
hírt. Sok tanuló is tudott már a bányászjárásról.
Mihelyt óra végén kiléptem a tanteremb l, közölték velem, hogy
Gro an, az ideiglenesen kinevezett prefektus, sürg s gy lésre hív a
Perfekturára.
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Akkor m ködött már a két éves mandátumra választott román
parlament, a megyei vezetést még akkor törvényesen bejegyzett politikai
pártok testület képezte.
Amikor a Megyeháza épületéhez értem, az ablakon keresztül éktelen
nagy veszekedést, ordítozást hallottam. Hírtelen arra gondoltam, hogy a
meghívottak összeverekedtek, engem meg azért hívtak, hogy
er bedobásommal eldöntsem a közelharc kimenetelét.
Nem voltam soha gyáva, akkor sem féltem, amikor mások nagyon
megijedtek. Kihúztam magam, beléptem az épületbe s bekopogtam a félig
nyitott gy lésterem ajtaján. Kopogtatásomat senki sem hallotta, nem is
fogadta.
Belépve a terembe, olyan ádáz veszekedésnek lettem fül- és
szemtanúja, melyhez hasonlót sem addig, sem, azóta filmekben sem láttam.
A politikai pártok vezet i súlyos szavakkal vádolták egymást, és
szinte emberi mivoltukat meghazudtoló módon ordítoztak. A
parasztpártiakat, és a liberálisokat, azzal vádolták, hogy fegyveres
hatalomátvételre készültek, székházaik pincéiben valóságos fegyver- és
szertárra való anyagot halmoztak fel, hogy a bányászok a fenti pártok
hazaárulását tanúsító hivatalos iratokat foglaltak le, no meg pénzhamisító
gépet...
Aldrofan, a parasztpárt megyei elnöke, égre-földre esküdözött, hogy
mindez szemtelen hazugság. maga járt abban a pincében a tegnap, de ott
néhány régi újságfoszlányon kívül egyebet nem talált. Bizonygatta, hogy a
parasztpárt és a liberálisok szétverése volt az igazi cél, s a héttérb l a
kommunista Iliescu irányítja a dolgokat...
A vita oly heves volt, hogy egy óra hosszat szólni sem tudtam.
Amikor csökkent a vitázók harci kedve, kértem engedjenek engem is szóhoz
jutni...
Azt már nem, mondták, mert nekik velünk (RMDSZ) semmi bajuk
nem nincsen, s különben, nem is vagyunk politikai párt.
Az egymás vádolása, szidása meg átkozása újult er vel folytatódott.
Amikor már elvesztettem a türelmemet, egy pillanatnyi csendet kihasználva,
bemondtam, hogy fel lem ugyan kiabálhatnak, de jól jegyezzék meg: nem
annak van igaza, aki jobban tud ordítani!
Nem értettek meg, a veszekedés újult er vel folytatódott. Úgy fél óra
múlva, újra megszólaltam, mondtam, hogy fontos közölni valóm van... Nagy
nehezen szót adtak. Elmondtam, hogy figyelemmel követtem a vitázók
érveit, s állítom, hogy két fontos dologban mindnyájan egyetértünk... Nem
folytathattam, mert letácsoltak, fennhangon kiabálva, hogy szó sem lehet
semmiféle megegyezésr l. Kis id múlva, maga Gro an ideiglenes
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kormánybiztos annyira le tudta csillapítani a szembenálló feleket, hogy kérje
ket, engedjenek befejezni a mondanivalómat.
Megvártam, amíg csend lett, s bejelentettem, csupán kétmondatnyi
szöveget akarok elmondani, s arra kértem ket, ne szakítsanak félbe. Ezt
követ en a két mondatot közös nyilatkozatba foglaltuk s mindnyájan
aláírták.
Ez így hangzott: „1. A Beszterce-Naszód megyelakósai, a politikai
pártok és azok vezet i aggodalommal követik a bukaresti fejleményeket és
elítélnek minden er szakos cselekedetet, függetlenül attól, hogy az bal- vagy
jobboldali er k m ve.
2. Azzal a felhívással fordulunk Beszterce-Naszód megye és az ország
lakosságához, hogy rizze meg nyugalmát és folytassa a békés épít munkát,
mert csak így tudjuk az idei májusi választások nyomán megindult
demokratikus fejl dést biztosítani”.
Ezzel a szöveggel mindnyájan egyetértettek. Akkor javasoltam,
jelentessük ezt meg közös közlemény formájában, egy példányt küldjünk
beolvasás végett a Román televízióhoz, egyet, pedig a helyi sajtónak.
Megírtam a hiteles szöveget, hogy azt a jelenlév k írják alá.
Két kérdésre kellett válaszolnom: a) Ki írja alá els nek? A válasz: Hát
az RMDSZ, mert javasolta. Így láttam el els nek kézjegyemmel azt a
felolvasást, amit a TV az Esti Híradó els híreként olvasott fel. – Gro ant
pedig Petre Roman miniszterelnök, els ként az országban, hivatalos állandó
prefektussá nevezte ki. b) Még mit javasolok? Kérdezte valaki. Javasoltam,
hogy ezt a rendkívüli eseményt és megállapodást a prefektus úr 1-1 pohár
konyakkal szentesítse. Ami meg is történt.
1993-ban parlamenti képvisel ként egy, a Képvisel ház Honvédelmi
– bel és állambiztonsági bizottsága ülésének szünetében megkérdeztem Petre
Romant ( volt a bizottság elnöke), hogy mi az igazság a bányászinvázióval
kapcsolatban: Petre Romant azt válaszolta: Ha az igazságot akarjuk tudni,
kérdezzük meg I. Iliescut!
Végül arra is kíváncsi voltam, hogyan követhetett el oly súlyos hibát,
hogy néhány bányász követelésére beadta a lemondását?
Ez úgy történt, hogy június 13-án Iliescu jóindulatilag figyelmeztette:
ha netán a bányászok lemondását követelnék, azonnal mondjon le!
A rend helyreállítása után nem fogja jóváhagyni a lemondását s
továbbra is Miniszterelnök, marad. Le is mondott, de a ravasz Iliescu túljárt
a Román eszén: elfogadta a megfontolatlan lemondást, s mást kért fel
Miniszterelnöknek.
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Merre, merre Beszterce?
Ez a jöv nagy kérdése! Az Európai Unióban – amelyhez
csatlakozunk – a felaprózott közigazgatási egységeknek nincs jöv je.
Nagyobb, akár országhatárokon is átnyúló gazdasági régiók vannak
alakulóban. Beszterce-Naszód megyének ezek alapján nagy jöv t nem
jósolhatunk. Erdélyben is körvonalazódnak a jöv régiói, Beszterce-Naszód
megyének is csatlakoznia kell valamelyikhez. A nagy kérdés: melyik
gazdasági régióhoz csatlakozzon? Az észak-moldvai, Suceava súlypontú
régióhoz tartozás anyagi és szellemi er forrásaink fokozottabb
kiszipolyozását jelentené, el nyös helyett hátrányos helyzetbe kerülnénk.
A Közép-Erdélyt domináló Kolozsvár súlypontú régióból sem kérnek
a mostani vezet ink. 1950-t l 68-ig jóformán figyelemre sem méltattak
bennünket, noha anyagi és szellemi er forrásainkat túlon-túl is igénybe
vették. Velük mennénk? Nem, sohasem, állította a megyei tanács elnöke.
Ebben a kérdésben kértük Ioan Olteanu parlamenti képvisel , volt miniszter
(1996-97), 2001 óta a Demokrata Párt országos alelnökének a véleményét is.
Szerinte „ha egyáltalán lesz régió, mi (BN megye!) mindenképpen
Kolozsvárhoz – és soha máshoz – fogunk csatlakozni.”
Hát akkor merre, kivel? Maradna még egy, számunkra el ny s
választási lehet ség: ez a székelyföldi régióhoz való csatlakozás. Kérdés
azonban, hogy ismerve a megyei vezetésünk, és a lakosság jórészének a
magyarokkal szembeni ellenséges – enyhébben fogalmazva: türelmetlen,
barátságtalan magatartását, befogadnának-e?
Nincs még határozott válasz arra sem, hogy Beszterce-Naszód vidéki
lakossága akarja-e?
A közeljöv ben meghozandó nagyon fontos döntés nem évtizedekre,
hanem legalább egy jó évszázadra eldönti helyünket az Európai Unió eme
államában.
Megválaszolatlan továbbra is a nagy kérdés: Merre, merre Beszterce?
A józan ész fog-e vezérelni, avagy politikai vakságból vesztünkbe
rohanunk?
Körvonalazódik egy áthidaló megoldás lehet sége is, tudniillik az,
hogy egész Erdélyt egyetlen gazdasági régióba szervezzék – széleskör
autonómiával. Ez lenne az ideális megoldás.
Hinni szeretnénk, hogy a józan ész fog gy zedelmeskedni. Ha ez
bekövetkezne, reméljük így is lesz, mindnyájan nyertesek leszünk.
A megye lassú gazdasági fejl désének egyik jele, hogy 2003-2004ben a Nemzeti Lakásépít Ügynökség (ANL) több igényl nek is megfelel
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blokklakást épített és adott át rendeltetésének a Decebál téren, a Törpényi
úton és az alsóvárosi felüljáró közelében.
A tervez k, a kivitelezésre felügyel k, és átadók között volt Székely
Pál építészmérnök is. Ugyan k, az ANL épített és adott át 12 sporttermet –
ebb l 8-at megyénkben.
Beszterce, 2005 áprilisában.

Beszterce polgármesterei (Burgermeister)
Primarii Bistri ei

Gerogius Kugler
Udalbus Tumels
Mathias Abel
Ulrich Tümmel
Petrus Creczemer
Fabianus
Andreas Rymer
Georgius Wilmann
Petrus Herthel (Herther)
Johannes Bogener
Gerogius Ayben senior
Ladislaus Kunrad
Thomas Hauser (Hawzer)
Ladislaus Kunrad
Gerogius Eyben junge
Johannes Thermann
Johannes Henrici
Petrus Rewel
Michael Literatus
Fabianus Eyben
Paulus Pelliflex
Fabianus Eyben
Johannes Weyss
Fabianus Eyben
Valentin Kugler
Wolfgang Forster

1317
1366
1432
1457
1403
1404
14142-1414, 1419
1439
1452
1454
1460
1462
1464-1467
1468-1470
1472-1480
1481-1486
1487-1489
1494-1500
1501
1502-1505
1505-1508
1508-1510
1510-1512
1512-1515
1515-1517
1517-1520
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Gabriel Schnitzer
Thomas Warner
Martin Schneider
Thomas Warner
Andreas Beuchel
Vincentius Kurschner
Martin Schneider
Thomas Warner
Demetrius Creczemer
Petrus Rehner
Thomas Warner
Valentin Kugler
Petrus Rehner
Valentin Kugler
Mathias Szasz
Vincentius Kurschner
Mathias Szasz
Gregorius Daum
Gaspar Kurschner
Gregorius Daum
Gaspar Kurschner
Gregorius Daum
Gaspar Kurschner
Gregorius Daum
Gaspar Budaker
Urban Weidner
Gaspar Budaker
Urban Weidner
Gaspar Budaker
Urban Weidner
Johannes Budaker
Urban Weidner
Johannes Budaker
Georg Eifner
Georg Frank
Georg Eifner
Georg Frank
Georg Eifner
Georg Frank
Georg Eifner

1520-1521
1521
1522
1523-1525
1525-1527
1527-1529
1529
1530-1535
1535
1536
1537-1540
1540-1543
1543-1545
1545
1546-1548
1548-1552
1552-1555
1555-1559
1559-1561
1561-1563
1563
1564-1570
1570-1572
1572-1575
1576-1577
1578-1580
1580-1587
1587-1591
1591-1593
1593
1594-1596
1596-1598
1598-1602
1602-1604
1604-1606
1606-1608
1608-1611
1611-1613
1613-1616
1616-1618
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Georg Frank
Georgius Scholtz
Andreas Satler
Martin Budaker
Andreas Satler
Martin Budaker
Caspar Wurst
Martin Budaker
Andreas Lutsch
Martin Deidrich
Simon Engresser
Andreas Amendt
Simon Engresser
Andreas Amendt
Simon Engresser
Martin Schultz
Georg Bohm
Martin Schultz
Georg Bohm
Martin Schultz
Georg Bohm
Martin Schultz
Georg Bohm
Johann Wallendorffer
Georg Urascher
Johann Wallendorffer
Georg Urascher
Johann Wallendorffer
Thomas Fruhm
Georg Decani
Thomas Fruhm
Martin Emrich
Martin Fruhm
Martin Emrich
Thomas Fruhm
Joachim Wallendorffer
Joachim Wallendorffer
Simon Rodelt
Joachim Wallendorffer
Simon Rodelt

1618-1619
1619-1620
1620-1622
1622-1624
1624-1626
1626-1629
1629-1631
1631-1633
1633
1634-1635
1635-1638
1638-1640
1640-1642
1642-1644
1644-1645
1645-1648
1648-1650
1650-1652
1652-1654
1654-1656
1656-1658
1658-1660
1660-1662
1662-1664
1664-1666
1666-1668
1668-1670
1670
1670-1673
1673-1675
1675-1677
1677-1679
1679
1680-1682
1682-1684
1684-1687
1688-1690
1690-1692
1692-1693
1693
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Mathias Werner
1694-1696
Simon Rodelt
1696-1698
Johann Klein von Starussenburg
1698-1706
Mathias Werner
1706
Johann Arlt
1707
Mathias Werner
1707-1709
Johann Klein von Starussenburg
1709-1714
Andreas Zeirner
1714-1716
Samuel Badaeus
1716-1720
Georg Gutsch
1720-1724
Daniel Klein
1724-1730
Georg Gutsch
1730-1731
Daniel Klein
1731-1742
Stefan Seiwert von Rosenberg
1742-1744
Daniel Klein
1744-1746
Stefan Seiwert von Rosenberg
1746-1750
Georg Gottlieb Tockelt
1750-1754
Stefan Seiwert von Rosenberg
1754-1755
Georg Gottlieb Tockelt
1755
Joachimus Schnell
1756-1757
Johann Fredrich Klein von Starussenburg 1757-1762
Sigismund Konrad
1762-1764
Johann Fredrich Klein von Starussenburg 1764-1767
Sigismund Konrad
1767-1769
Johann Fredrich Klein von Starussenburg 1769-17772
Sigismund Konrad
1772-1775
Johann Fredrich Klein von Starussenburg 1775-1777
Johann Frank
1777-1779
Georg Gottlieb Tockelt
1779-1781
Johann Frank
1781-1782
Georg Gottlieb Tockelt
1782-1784
Georg Gottlieb Tockelt
1784-1787
Daniel Ziegel
1787-1792
Daniel Dingles
1792-1795
Johann Gottlieb Shaller
1795-1797
Franz Xaver Pockh
1797-1799
Martin Pfingstgraf
1799-1805
Johann Gottlieb Shaller
1805-1811
Martin Pfingstgraf
1811-1814
Johann Gottlieb Shaller
1814-1816
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Martin Pfingstgraf
Johann Gotfried Lani
Daniel Gottfried Connerth
Johann Pockh
Johann Emanuel Max von Regius
Georg Gottlieb Filkeni
Johann Daniel Stebriger
Johann Daniel Stebriger
Franz Schmidt
Gottfried von Lani Senior
Johann Ziegler
Martin Pellion
Friedrich Sadler
Franz Shreiber
Karl Snchen
Muresan Cornel
Octavian Budu an
Sbârcea Teodor
Kuales Norbert
Ioan Costan
Dr. Cornel Pop
Dr. Stefan I. Pop
Dr. Loen Mihaiese
M. Bilegan
Alexandru Z voianu
Octavian Cosmu a
Simion Gheorghe
E. Grauer
Rican Gavrila
E. Grauer
Plesaca Constantin
Caldrae Vasile
Moldovan Ludovic
Zamfir Gigel
Plesca Constantin
Nitu Constantin
Zamfir Gigel
Grozea Gheorghe
Costinas Sidor
Weingartner Andrei

1816-1826
1826-1831
1831-1835
1835-1839
1839-1847
1847-1852
1852-1861
1861-1865
1865-1871
1872-1876
1876-1882
1882-1901
1901-1906
1907-1918
1918-1934
1934-1938
1938.
1938-1940
1940-1944
1944(13 okt.- dec. 1)

1945. (május-június)
1945. (június-december)
1945-1947
1947-1949
1949-1650
1950. (január-június)
1950. (június-december)
1950-1952
1952-1953
1953 (okt.)
1953-1955
1955-1958
1958-1961
1961-1964
1964-1967
1967-1971
1971-1984
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Lupsan Simion
Chereji Florin Adrian
Marian Toniuc
Pavel Popescu
Vasile Moldovan

1984-1989
1990-1992
1992-1996
1996-2000
2000-2004, 2004-

Beszterce-Naszód megye f ispánjai, kormánybiztosai és prefektusai

.........
1919
1919-1920
1920
1920-1921
1921-1922
1922-1926
1926-1927
1927
1927-1928
1928-1931
1931
1931-1933
1933
1933-1936
1936
1936-1937
1937
1938-1939
1939
1939-1940
1940
1940
1940-1944
1944
1944
1944-1945

Még nem rendelkezett
Gavril Tripon
Vasile Pahone
Ioan erban
Virgil Al. Popescu
Solomon Hali
Vasile Pahone
Gh.Gh. Dumitru
Dr. Dionisiu Loginu
Vasile Buta
Alexandru Lambrino
tefan Scridon
Dr. Vasile Buta
Dumitru Nacu
Dimitrie Tomescu
Ion Partene
Ion Scridon
Ion Dumitrache, ezredes
Florian Medrea, alezredes
Alexandru Crsitescu, ezredes
Emil Poru iu, alezredes
Nemes József, ezredes
gróf Bethlen Béla
Borbély Kálmán
Theodor Zbârcea
dr. tefan I. Pop
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1945
1945-1946
1946
1946-1948
1948-1949
1949. április 5-én
1949-1990
1990-1992
1992-1996
1996-2000
2000-2004
2004-

Ionul Ionel
Ioan Popu
Mihai Mih la
Anton irlinca
Pompei Boca
megalakult a Naszód Megyei Ideiglenes Bizottság,
elnöke Ludovic Rotaru lett
ilyen tisztség nem volt
Gro an Gheorghe
Pop Gheorghe
Cre u Ovidiu
Pupez Viorel
Szilágyi János

Beszterce-Naszód megye fontosabb m emlékei

Helység
Almásmálom
Alsóilosva

Apanagyfalu
Árokalja
Baca
Beszterce

A m emlék neve
Református templom
Horváth-udvar
Parkmaradvány
Református templom
Haller-kastély
Református templom
Bethlen-kastély
Dendrológiai park
Református templom
Aggmenház
Aranym ves háza
Búzasor
Lutheránus parókia
Lutheránus templom
Minoriták temploma
Régi városháza
Római katolikus plébánia
Római katolikus templom
Véd fal-maradványok

Épült
1642
18 sz.
18 sz.
1812
18 sz.
15 sz.
19 sz.
1801
18 sz.
13 sz.
15 sz.
15 sz.
1480
14-16 sz.
1216
16 sz.
15 sz.
1787
15-16 sz.
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Bethlen

Bethlen-kastély
(városháza)
Bethlen-kastély (líceum)
Református templom
Ceg telke
Református templom
Csicsókeresztúr
Római katolikus templom
Római katolikus temet
Torma-udvarház
Fel r
Református templom
Torma-udvarház
Kékes
Wesselényi-kastély
Komlód
Parkmaradvány
Református templom
Teleki-kastély
Mez köbölkút
Református templom
Mez veresegyháza
Református templom
Magyarborzás
Református templom
Nagydemeter
„Szalonnás”-torony
Nagysajó
Rákóczi-kastély
Óradna
Tatárrom
Oroszfája
Református templom
Paszmos
Teleki-kastély és park
Retteg
Református templom
Sajósárvár
Református templom
Sajóudvarhely
Református templom
Somkerék
Református templom
Sófalva
Református templom
Szászlekence
Református templom
Szentmáté
Haller-kastély
Református templom
Új s
Református templom
Vice
Református templom

18 sz.
18 sz.
1434
15 sz.
13-14 sz.
19 sz.
15 sz.
19 sz.
18 sz.
18 sz.
16 sz.
17 sz.
18 sz.
15 sz.
16 sz.
15 sz.
17 sz.
12 sz.
18 sz.
17 sz.
14 sz.
15 sz.
13 sz.
1333
1776
18 sz.
15 sz.
15 sz.
18 sz.
15 sz.

Helynévszótár
Orstregister
Dic ionar al localit ilor
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A
Abrudbánya, Grosschlatten, Altenburg, Abrud (Fh)
Agárd, Maor
Aldorf, Wallendorf, Unirea
Almásmálom, Müchlendorf, Malin
Al r, Ur, Uri or (Kzs)
Alsóbalázsfalva, Unter-Blasendorf
Alsóborgó, Josenii Bârg ului
Alsóbudak, Budesdorf, Budu
Alsóegeres, Agri ul de Jos
Alsóilosva, Ili ua
Alsókosály, C eiu (Kzs)
Alsóoroszfalu, Rusu de jos
Apahida (Kzs)
Apanagyfalu, Grossendorf, Nu eni
Aranyosmóric, Moritzdorf, Moru
Aranyosszentmiklós, Sânnicoara
Árdány, Garndorf, Ardan
Árokalja, Kallesdorf, Arcalia
Árpástó, Brani tea
Ársicatelep, Ar a
Aszubeszterce, Kleinbistritz, Dorolea
Atyha, Ausburg, Atia (Hr)
Auswitz, Oszcien (Lengyel o.)
B
Baca, Batzan, Ba a
Baconya, elt nt, a disp rut
Baia (Sn)
Baia de aram (Mh)
Balázsfalva, Blassendorf, Blaj (Fh)
Bálványosváralja, Ungura (Kzs)
Bánffyhunyad, Heynod, Huedin
Bánffytelep, Telci or
Bátos, Bothsc (Ms)
Bécs, Wien, Viena (Au)
Berethalom, Birthalm, Biertan (SZb)
Berlád, Berlsdorf, Bârla
Berlin (Németország)
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Beseny , Heidendorf, Vii oara
Beszterce, Nösen, Bistritz, Bistri a
Bethlen, Beclean
Betlehem (Palesztina)
Bethlenkeresztúr, Kreuz, Oberkreuz, Cristur ieu
Bethlenkörtvélyes, Peri or
Bilak, Adelsdorf, Domne ti
Bircágtanya, Fâna ele Siliva ului
d, Beedt, Beudiu
Bödön, Bedendorf, Bidiu
Bonchida, Bon ida (Kzs)
Bolgárszeg, cheii Bra ovului (Br)
Borgóbeszterce, Bistri a Bârg ului
Borgóprund, Prundu Bârg ului
Boroskrakkó, Krakau, Cric u (Fh)
Brassó, Kronstadt, Bra ov (Br)
Berezna, Brezini (Uk)
Budapest (Maor)
Budatelke, Budesdorf, Bude ti
Budurló, Budurleni
Bukarest, Bucharest, Bucure ti
Búzaifogadók, Buza C tun
Bükkös, Bichigiu
Colombus (USA)
Cantrburg (Nagybrit.)

C, CS
Câmpulung (Su)
Ceg telke, Zegendorf, ig u
Cente, entea
Ciblesfalva, Suplai
Csepán, Tschippendorf, Cepari
Csicsógyörgyfalva, Gergesdorf, Ciceu-Giurge ti
Csicsóhagymás, H ma u Ciceului
Csicsókeresztúr, Niederkreutz, Criste tii Ciceului
Csicsómez , Ciceu-Poeni
Csicsómihályfalva, Ciceu-Mih ie ti
Csicsóújfalu, Neudorf, Ciceu-Corabia
Csicsóvár, Ciceu; rom, ruin
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Csíkszereda, Szeklerburg, Miercurea ciuc (Hr)
Csúcsa, Ciucea (SzGy)
D
Debrecen, Debretzin, Debre in
Dell apati, Apatiu
Dés, Desch, Dej (KZS)
Déva, Schlossberg, Deva (HD)
Diófás, Mire
Dipse, Dürbach, Dip a
Dombhátf rd , Domhater-Sauerbrunn
Dornavölgyitelep, Strâmba
Dorni oara (Su)
gmez , Dumbr vi a
E
Echternach (Luxemburg)
Eger, Erlau (Maor)
Egreshely, Agrie
Emberf , Breaza
Epemez , Eppendorf, Erd felek, Feleacu (Kzs)
Ergen, megszünt
F
Faluvölgye, Lunca S teasc
Faragó, F
u (Ms)
Fehérgyarmat, (Maor)
Feketelak, Lacu (Kzs)
Fel r, Er, Uriu
Fels balázsfalva, Ober-Blasendorf, Bl jenii de Sus
Fels borgó, Susenii Bârg ului
Fels budak, Rumanisch-Budak, Budacu de Sus
Fels egeres, Agri ul de Sus
Fels ilosva, Târli ua
Fels oroszfalu, Oberreuse, Rusu de Sus
Fels szászújfalu, Obernaudorf, Satu Nou
Fogaras, Fogarasch, F ra (Br)
Földra, Feldern, Feldru
Földvár, Marienburg, Feldrioara (Br)
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Frankfurt (Németország)
Fr
i (Ukr.)
Friss, Freissendorf, Lunca
Fundáta, Valea
Füge, Figa
zkút, Feisked, S lcu a
G, Gy
Galacfalva, Heresdorf, Gala ii Bistri ei
Galgó, Gâlg u (SZl)
Gáncs, Ganth, Dumbr veni
Gaurény, Mahren, Aluni ul
Genova (Olaszország)
Gernyeszeg, Kertzing, Gorne ti (Ms)
Gertia, Ger a
Gledény, Gladen, Gledin
Görgény, Görgen, Gurghiu (Ms)
Gyeke, Geaca (Kzs)
Gyergyószentmiklós, Niklasmarkt, Gheorgheni (Hr)
Gyönygös (Maor)
Gyulafehérvár, Karlsburg, Alba Iulia (Fr)
H
Hadad, Kriegsdporf, Hodod (SZt)
Halle (Németország)
Harina, Mönchdorf, Herina
Hátszeg, Hötzing, (Hd)
Hídalmás, Hida (SZl)
Hegymegettitanyák, Dup Deal
Heidelberg (Németország)
Helmesaljavölgy, H lm u
Hiránytanya, Hirean
Hordó, Co buc
I
Igenpataka, Igensbach, Ighiel (Fr)
Ilvatelek, Lunca Ilvei
Ispánmez , Spermezeu
Izaszacsal, (Mm)
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J
Jád, Jaad, Livezile
Jászvásár, Ia i (Is)
Jávorvölgy, Neudorf, P ltineasa
Jeruzsálem, Izrael
Jóbajtanya, Porumbenii
K
Kaffa, Theodoszia, (Ukr.)
Kajla, Köllendorf, Caila
Kapcsos, Scoabe
Kapjon, Kappen, Coplean (Kzs)
Kápolnokmonostor, Kaschau, Kosice (Szlovákia)
Kerlés, Kirileis, Chirale
Kékesújfalu, Nieder-Neudorf, Corvine ti
Kentelke, Kindeln, Chintelnic
Kétely, Che iu
Kézdivásárhely, Szekler Neumarkt, Tg Secuiesc (Kv)
Királynémeti, Bayersdorf, Crainim t
Kisbudak, Klein-Budak,
Kiscég, Klein-Zegendorf,
or
Kisdebrek, Dobricel
Kisdemeter, Waltersdorf, Dumitri a
Kisfehéregyháza, Weisskirchen, Albe tii Bistri ei
Kisilva, Klein-Ilva, Ilva Mic
Kiskaján, C ianu Mic
Kisrebra, Klein-Rebern, Rebri oara
Kissajó, Kleinschlangen, ieu
Kiszsolna, Senndorf, Jelna
Kijev (Ukrajna)
Kolibica, Colibi a
Kolozsnagyida, Grosseidan, Viile Tecii
Kolozsvár, Kleusenburg, Cluj (Kzs)
Komlód, Komeledon, Comlod
farka, Stein, Piatra
halom, Reps, Rupea (Br)
Kaliningrád, Köninsberg (Oroszország)
Konstantinápoly, Isztámbul, Constantinapol (Tör.o.)
Kormája, Cormaia
Kosna, (Su)
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Körtvélyfája, Birnbaum, Peri (Ms)
Kötelend, G lin (Kzs)
Középborgó, Mijlocenii Bârg ului
Középfalva, Mitteldorf, Chiuza
Kusma, Kuschma, Cu ma
Küküll keményfalva, Târnovi a (Hr)
Küküll vár, Kokelburg, Cetatea de Balt (Fr)
L
Lábfalva, Laab, Lele ti
Les, Lesch,
Lipcse, Leipzig, Lipiscani (Németo.)
Lompért, Lampert, Zoreni
Lankafalva, Borleasa
Lankavülgye, Lunca Borlesei
véte, Lueta (Hr)
Lugano (Olaszország)
M
Magura, Mogura, M gura Ilvei
Magyarberéte, Breitan, Bretea
Magyarborzás, Bozie
Magyardécse, Cire oaia
Magyarlápos, Laposch, Tg L pu (Mm)
Magyarnemegye, Sasisch-nemege, Nimigea de Jos
Magyarzsombor, Zimbor (Szi)
Major, Mayer, Maieru
Malomárka, Minarken, Monariu
Mányik, Manic
Máriavölgye, Valea Mare
Marosborgó, Mure enii Bârg ului
Marosfelfalu, Prönzdorf Suseni (Ms)
Marosoroszfalu, Russ, Ru ii Mun i (Ms)
Marossárpatak, Scharpendorf, Grodeni (Ms)
Marosszentimre, Emrichsdorf, Sântimbru (Fr)
Marosvásárhely, Neumarkt, Tg Mure (Ms)
Medgyes, Mediasch, Media (Szb)
Mez akna, Salzgruben, Ocni a
Mez barátfalva, Ollersdorf, Br teni
Mez bodon, Boden, Papiu Ilarian (Ms)
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Mez csán, Ceanul Mare (Kzs)
Mez erked, Arkeden, Archiud
Mez kecsed, Mice tii de Câmpie
Mez köbölkút, Fântâni a
Mez solymos, Beingarten, Stupini
Mez szentmihály, Michelsdrorf, Sânmihaiu de Câmpie
Mez szilvás, Siliva u de Câmpie
Mez újlak, Ludwigsdorf, Delureni
Mez veresegyháza, Rothkirchen, Strugureni
Mez viszolya, Neuwasser, Visuia
Mez völgye, Valea Poeni
Mikeháza, Mica (Kzs)
Mikháza, C lug reni (Ms)
Mittye, Mitit, Mititei
Mócs, Mociu (Kzs)
Mohács (Maor)
Moszka, Mockba (Oroszország)
Munkács, Mukacsevo (Ukr.)
Monorfalva, Monor
Monosfalu, Mor reni (Ms)
N
Negybánya, Grossneustadt, Baia Mare (Mm)
Nagycég, agu
Nagydebrek, Dobric
Negydemeter, Mettersdorf
Nagyenyed, Strassburg, Aiud (Fh)
Nagyiklód, Iclod (Kzs)
Nagyilva, Ilva Mare
Nagykaján, C ianu Mare
Nagynyúlas, Mila
Nagyrebra, Gross-Rebern, Rebra
Nagysajó, Gross-Schogen, ieu
Nagysink, Gross-Schenk, Cincu (Br)
Nagyszeben, Hermanstadt, Sibiu (SZb)
Nagyvárad, Grossendein, Oradea (Bh)
Nagyvölgy, Valea Mare
Naszód, Nussdorf, N ud
Nec, Netz, Ne eni
Négerfalva, Negrile ti
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Németk , Piatra Neam (N )
Novoszibirszk (Oroszország)
Nyárádt , Ungheni (Ms)
O
Óbuda, Budapest (Magyarország)
Oláhlápos, L pu (Mm)
Oláhnemegye, Nimigea de Sus
Oláhnémeti, Rumenisch-Bayerdorf, Mintiu
Oláhszentgyörgy, Rumanisch Sankt-Georgen, Sângeroz B i
Omlásalja, M lu
Opiski, Simeria Veche (Hd)
Óradna, Alt-Rodna, Rodna
Orazina, Oarzina
Orlát, Winsberg, Orlat (Sb)
Oroszborgó, Reussen, Rusu Bârg ului
Oroszfája, Reusswald, Orosfaia
Oroszhegy, Dealu (Hr)
Óvárhely, Burghalle, Orehiu Bistri ei
Oxford, Nagybritannia
rményesmez , Câmp
P
Pagyaré, Podirei
Párizs, Paris (Franciaország)
Paszmos, Passbesch, Posmu
Párva, Perwen, Parva
Petres, Petersdorf-Bistritz, Petri
Pinták, Pintak, Sl tini a
Székelyhidas, Podeni (Kzs)
Poderei
Pojény, Poienile Zagrei
Poltava (Ukr.)
Pozsony, Brezesburg, Bratislava (Szlovk.)
Premysl (Cseho.)
Prislop, Liviu Rebreanu
Radékszinye, R zbuneni (Szgy)
R
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Radnaborberek, Borbereker Sauerbrunn, (Principesa Elena) Valea
Vinului
Radnalajosfalva, Ludwigsdorf, Cârlibaba Nou (Su)
Radnót, Radnuten, Iernut (Ms)
Rágla, Ragelsdorf, Rágla
Râmnicu Vâlcia (Vl)
Rekettyés, R te u
Retteg, Reckenberg, Reteag
Révkolostor, Vad (Kzs)
Róma (Olaszország)
Románvásár, Roman (Nt)
Romoly, Rumessdorf, Romos (Hd)
Runk, Runcu Salvei
S
Sajóalsósebes, Unterschebesch, Ru tior
Sajófels sebes, Oberschebesch, Sebi
Sajókiskeresztúr, Krenz, Coasta
Sajómagyaros, Ungersdorf, ieu-M gheru
Sajómagyarosvölgye, Valea M gheru ului
Sajónagyfalu, Grossdorf, M ri elu
Sajósárvár, Schart, irioara
Sajósolymos, Almesch, oimu
Sajószentandrás, Leresdorf, ieu-Sfântu
Sajószentiván, Johannesdorf, Sântioana
Sajóudvarhely, Dienesdorf, ieu-Odorhei
Sátoraljaújhely, (Magyaro.)
Segesvár, Schässburg, Sighi oara (Ms)
Sendrojatanya, endroaia
Sepsiszentgyörgy, Sankt Georgen, Sfântu Gheorgye (Kv)
Septér, Siebendorf, opteriu
Serada, Gersa II
Serling, Scherling, M gurele
Síktelep, esuri Spermezeu Vale
Simontelke, Seimersdorf, Simione ti
Sófalva, Salz, S rata
Somkerék, Simkragen, intereag
Sopron (Maor)
Spalato, Split (Horv.)
Speyer (Au.)
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Strassburg (Németo.)
Suceava (Sv)
Sz
Szalanka, Schetterberg, Romuli
Szálva, Salva
Szamosfalva, Some eni (Kzs)
Szamoskócs, Kosch, Cociu
Szamosmagosmart, Mogo eni
Szamosmakód, Mocod
Szamospart, Lu ca
Szamosújvár, Neuschloss, Gherla (Kzs)
Szármiszegetuza, Várhely (Hd)
Szarvadiszénaf , Fâna e
Szatmárnémeti, Sathmar, Satu Mare (SZm)
Szászbongárd, Baumgarten, Bungard
Szászbudak, Deutsch-Budak, Budacu de Jos
Szászencs, Intsch, Enciu
Szászfellak, Falk, Feleac
Szászlekence, Lechnitz, Lechin a
Szásznyíres, Nieresch, Nire (Kzs)
Szászpéntek, Pintak, Pinticu
Szászsebes, Müchlenbach, Sebe
Szászszentjakab, Jakobsdorf, Sâniacob
Szászszentgyörgy, Sankt-Görgen, Sângiorzul Nou
Szászszöll s, Klein-Alisch, Seleu (Ms)
Szásztörpény, Treppen, T rpiu
Szászváros, Broos, Or tie (Hd)
Szászzsombor, Sommer, Jimbor
Szék, Seck, Sic (Kzs)
Székelyszenttamás, T ma u (Hr)
Szelistye, Grossdorf, S li te
Szentágota, Agnethelm, Agnita (SZb)
Szentbenedek, M stirea (Kzs)
Szentjózsef, Poiana Ilvei
Szentmargita, Sânm rghita (Kzs)
Szentmáté, Mathesdorf, Matei
Szentpétervár, Sankt-Petersburg, Leningrad (Orosz.)
Széplak, Bune ti (Kzs)
Szépkenyer szentmárton, Sânm rtin (Kzs)
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Szépnyír, Schönbirk, Sigmir
Szeretfalva, Reussen, S
el
Szeszárma, Weisshorn, S sarm
Szilágycseh, Cehul Silvaniei (SZl)
Szilágysomlyó, Schomlenmarkt, imelul Silvaniei (SZl)
Szita, Sita
T
Târgu Neam (N )
Tacs, Tatsch, Tonciu
Teke, Tekendorf, Teaca
Telcs, Teltsch, Telciu
Temesvár, Temeschwar, Timi oara (Ts)
Tewkes, megszünt, disp rut
Tihuca, Piatra Fântânele
Tóhát, T ure
Torda, Thorenburg, Turda
Trianon (Franciao.)
Túrjáró, Tureac
U
Udvari, La curte
Új s, Neuösch, Fântânele
Újradna, Neu-Rodna, an
Ülke, Ulcani (Hr)
V
Vajdahunyad, Eisenmarkt, Hunedoara (Hd)
Vajola, Weilan, Uila (Ms)
Válaszút, R scruci (Kzs)
Valea Blaznei
Várkudu, Goldau, Cold u
Várolja, Warare, Nepos
Vaskapu, Por ile de Fier (MD)
Vasvár, Eisenburg (MAOR)
Vermes, Weimesch, Vermes
Vice, Witzen, Vi a
Vidin (Bulg.)
Világos, iria (AD)
Vinda, Windau, Ghinda
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Virágosberek, Flore ti
Vledény, Wladein, Vl deni (Br)
Völgy, Grabendorf, Vale
Vöröstorony, Lazarette, Lazaret (Szb)
Wittenberg (Németo.)
Z
Zágon (Kv)
Zágra, zagra
Zágráb, Agram, Zagreb (Horv.o.)
Zselyk, Silk, Jeica
Zsibó, Siben, Jibou (SZl)

Id rendi táblázat

I.e. 500.000
850-450.
450-106.
I.e.1-i.sz.2.sz.
1.sz. eleje
102-271.
213.
271-454.
288.
376-453.
418-711.
6.sz.
576-774.
733.
782.
890.
892.
896.
972-99.

Az ember itteni jelenlétét bizonyító els tárgyi
emlékek
A Hallstadt els szakasza
La Tene korszak
Dák vár Szeretfalva határában
A germánok els említése
Dácia római uralom alatt
Az alemannok legy zése Caracalla által
Gepida uralom Erdélyben
Szász kalózok említése az Északi-tengeren
A hun birodalom
Vizigót királyság
Szláv terjeszkedés Erdélyben
A langobárd királyság
III. Leó pápa betiltja és üldözi a képrombolást
A szász felkelés leverése, 4500 fogoly kivégzése
Nagy Károly frank király által
Az angol-szász királyság megalakulása
A magyar törzsek vezérei megkötik a
Vérszerz dést
A honfoglalás
Géza nagyfejedelem
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997-1038.

1013.
1046.
1068.
1141-62.
1180.
1200-1215.
1214-1216.
1224.
1224-1876.
1235-70.
1241.
1243.
1243-1445.
1245.
1246.
1264.
1283.
1285.
1287.
1290-1301.
1295.

14. sz. eleje
1310-42
1311-34
1333 dec.
1333-37.

Szent István király. A kereszténység elterjesztése,
a vármegye rendszer kiépítése Besztercevidék
Doboka vármegye része lesz
Az angliai szászok legy zése a dánok által
Suitger szász nemes pápai székbe emelése (III.
Kelemen!)
Kerlési csata
II. Géza király Erdélybe hívja és letelepíti a
szászokat
A szász hercegség megtagadja az engedelmességet
a német császárnak
A harinai templom építése
A Minorita templom építése
Az Andreanum kiadása
A világ els
teljes és leghosszabb élet
autonómiája
IV. Béla
Tatárjárás; 6014 keresztény megölése Besztercén,
Kiszsolna lakosságának kiirtása
Sófalva a radnai Arisztaldusz birtoka
Két évszázados per Fáta birtoklásáért
Besztercei franciskánusok diplomáciai küldetésben
Tatárországban
Bilak és Harina elcsatolása a besztercei
dékénátustól
Beszterce, mint pénzver hely említése (radnai
ezüstmárka)
Csicsóvár els említése
Új tatárbetörés és pusztítás
A besztercei disztriktus els említése
III. András adókedvezményben részesíti Besztercét
Besztercének kórháza és Szent Erzsébet temploma
van
Alsóaldorfot egyházi átokkal sújtják, mert
megöltek 2 papot és a klerikust
A besztercei szójegyzék keletkezése
Károly Róbert magyar király
A jádiak és a Gebeul család perlekedése
Beszterce önálló bíráskodási jogot kap
Pápai összeírás (tizedjegyzék)
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1336.
1338.
1353 ápr.
1361.
1366.
1367.
1402.
1410.
1414.
1420.
1430.
1435.
1437.
1438.
1439.
1440.
1449.
1451.
1455-58.
1455-56.
1458.

1458.
1459.
1461.

A pápa a szláv nyelven prédikáló papok
megkeresztelésére buzdít
Az Akasztódomb forrásának vízét bevezetik a
városba
Évi kirakodóvásár – tartási jog megadása
(búcsúvásár) Besztercének
Királyi döntés besztercei céhek perében
Nagy Lajos király besztercei látogatása, a
kiváltságjogok gyarapítása
A
besztercei
Magisztrátus
korlátozza
a
borbehozatalt
A besztercei és kerlési káptalan engedélyt kap
végrendeletek megszerkesztésére
A legrégibb, lovagot ábrázoló besztercei sírk
Luxemburgi Zsigmond 3 évi adómentességet
biztosít a Besztercevidéken leteleped knek
Els török betörés Erdélybe a Vaskapunál
Két harangot öntenek a besztercei templom részére
Királyi rendelet: a bortizedet ezután mustban
fizessék!
Bábolnai felkelés, dell páti ütközet
A püspök tiltja írástudatlan kántor vagy harangozó
alkalmazását
Erzsébet királyné eladományozza Szászlekencét,
Szászszentgyörgyöt, Tacsot és Vermest
I. Ulászló király a Bethlen családnak adományozza
Szásztötpényt és Vermest
Fáta lakosságának lemészárlása
Nagydemetert és Törpényt 2000 arany kártérítésre
kötelezik
Hunyadi vár építése a Várhegyen, Tekén és
Nagysajón
Hunyadi János Beszterce örökös grófja
Hunyadi vár felavatásakor a szászok megtagadják
az engedelmességet. A Thümmel vezette felkelést
Szilágyi Mihály véresen megtorolja
Az ifjú Mátyás király megkegyelmez a felkel knek
Püspöki rendelkezés: az elégedetlenked papok
vagyonát el kell kobozni!
nbocsánat ígérése a törpényieknek
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1464.
1470.
1472.
1475.
1476.
1481.

1482.
1486.
1500-1600.
1508.
1509.
1517 okt. 31
1518, 1523
1521.
1523.
1523.

1525.
1526.

1627.
1528.
1529. jún.
1529. nyara
1529.

A Hunyadi várat Beszterce 6000 forintért
megvásárolja – és lebontja
Kaffai keresked megölése a havasokban
A besztercei káptalanhoz csatolják Dipsét,
Nagydemetert és Szászlekencét
Mátyás Beszterce joghatása alá rendeli a Radnai
völgy 23 faluját
Kier szakolt papválasztás Nagydemeteren
Pallosjog adományozása Aldorfnak, Jádnak,
Aszubesztercének,
Szászpénteknek
és
Szászújfalunak
Dipsén templomer d létezésér l tudósítanak
Az Andreanum kiterjesztése az Erdélyben él
összes szászokra
57 besztercei diák külföldön tanult
Tekét egy hatalmas árvíz elpusztítja
A szászok tiltása a románok jobbágysorba
taszításától
A lutheri reformáció kezdete
A pápa védelmébe veszi a besztercei
dominikánusokat
zvész pusztít Petresen és Pintákon
Kolostorépítési román kérelem (Telcs és Hordó
között)
Luther fellelhet m veinek elégetése Szebenben.
A rendi gy lés kimondja a lutheránus hit ek
üldözését és kivégzését.
Szászszentgyörgyön t zvész!
II. Lajos király 1000 aranyforinttal megvásárolja
Petru Rare szövetségét
Dipse, Szászlekence és Szászszentgyörgy lakói
királyi védelmet kérnek a nemesek ellen
Mohácsi csatavesztés, török gy zelem
A f téri templom b vítési munkálatainak kezdete
Szapolyai trónja
megszilárdításához
török
támogatást kér és kap
Habsburg Ferdinánd veresége a földvári csatában
Szapolyai hadai Besztercét szorongatják
Kiszsolnai szerz dés: Beszterce Szapolyait
királyának ismeri el. Szapolyai Petru Rare nek
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1529. szept. 3
1529. okt. 6
1529. dec.

1530.
1530. jan.
1530 jún.
1531-38.
1538 szept. 28
1539 jún.
1541 szept.
1540.

1541.

1541-45
1542-1674
1542 júl.
1542 okt.
1543.
1544.
1544-77.
1544.

ígéri és adja Bálványos váralját, Besztercét, Csicsó
várát, Küküll várát és Óradnát
Rare hadainak Beszterce elleni támadását a véd k
visszaverik
A visszavonulást színlel
moldvai sereg
meglepetésszer en támadásba lendül
Beszterce sikertelen ostroma Petru Rare hadai
által
Bandák garázdálkodása Szászlekence és Vermes
vidékén
Rare karóbahúzatással és felnégyeléssel fenyegeti
Beszterce véd it
Szászt rpényi csata; Beszterce vesztesége 31
halott
Beszterce kibékül Petru Rare el
Besztercei zsoldosok néhány ízben segítik Rare
vajda hadait
Petru Rare Csicsó várába menekül
Csicsóvár ostroma és elfoglalása Martinuzzi Fráter
György által
Svájc: a református egyház születése
Beszterce
fizeti
Rare
konstantinápolyi
útiköltségeit
Rare visszahelyezése Moldva trónjára
Majlád István f hadvezér a szászokat felkelésre
szólítja Péter moldvai vajda ellen
Budavár eleste, az önálló magyar állam
megsz nése
Dávid Ferenc a besztercei szász gimnázium rektora
Michael Fleischer – besztercei nagy hitújító
Hatvan felszólítás fokozottabb hírszerzésre
Petru Rare hadai sikertelenül ostromolják Csicsó
várát
Rare vajda visszatérte Besztercére
A
szentképek
eltávolítása
a
besztercei
katedrálisból
Izabella parancsára lerombolják Csicsó várát
Soós Péter az els zselyki evangélikus lelkész
A f téri katedrálist zománcozott cseréppel fedik be
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1544 nov.
1547.
1548-64.
1549.
1551.
1551.
1552.
1553.
1554.
1559.
1563.
1565.
1567.
1567.
1571.
1572.
1572.
1573.
1580-1848.
1580.
1582.
1588 dec.
1596.
1596-1683.
1599.

Petru Rare seregével váratlanul Beseny re
érkezik
Rekord sz - és bortermés Beszterce vidékén
Albert Cerasimus – besztercei vallásreformer
A
Domonkos-rendi
szerzetesek
ki zése
Besztercér l
Izabella, Szapolyai özvegye besztercei látogatáson
Beszterce 800 aranyforint adót fizet
Ágyúlöv verseny Besztercén
Csicsóvár tartozéka: 60 falu
Megalakul az erdélyi magyar lutheránusok
egyháza
Az országgy lés szabályozza a fejedelem jogkörét
Beszterce török adóba 1500 forintot fizet
A besztercei káptalantól 200 lovat kérnek
szekerest l
Dedrecen: a magyar református egyház kezdetei
Az unitárius vallás és egyház megjelenése
Báthori István védelmébe veszi a besztercevidéki
lelkészeket
Fejedelmi parancs: „Egyenl teherviselés esetén =
jogokat kell biztosítani!”
A medgyesi zsinaton megkísérlik egyesíteni az
egyházi ügyrendet
Szász papok fejedelem általi védelme a nemesek
túlkapásaival szemben
Véget nem ér perek sorozata a tizedszed
hatóságokkal
Báthory Kristóf kisajátítja a papi tízedet
Báthory
István
költségén
lefordítják
és
kinyomtatják a Szászvárosi Bibliát
Az erdélyi országgy lés korlátozza a római
katolikus vallás gyakorlását
Elrendelik a Radnai- és a Borgó hágó vádelmének
er sítését
Tíz rendbeli felszólítás a fenti hágók fokozott
er sítésére
Schellenberg. A székelyek Mihály vajda javára
eldöntik a csata sorsát
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1599 okt.
1600.

1601.
1601. márc.

1602. jan.

1602.
1604.
1606-1608.
1607.
1609.

1614.
1617.

1618. nyara.
1620.

Beszterce város küldöttsége behódol Mihai
Viteazulnak – Mihai megsarcolja Besztercét!
A román papokat és parasztokat felmentik a
robotmunka végzés alól
A görög keleti bevett vallás lett, az unitárius és a
református nem!
Mihály vajda halála a tordai síkon, a foglyokat a
besztercei börtönbe kísérik
Báthori Zsigmond és kísérete Besztercén
Székely Mózes serege Szászbudakon táborozik.
Beszterce behódol
Bethlen lakosságának lemészárlása Georgio Basta
zsoldosai által
Basta serege Beszterce alá érkezik. Szörny
mészárlás!
Beszterce ostroma Básta hadai által
Kiirtják Kisdemeter, Kisfehéregyháza, Kiszsolna,
Petres, Szászlekence, Szászszentgyörgy és Tacs
lakosságát
Basta elveszi a rablóktól a 30.000 aranyat és
megtartja magának
Szörny éhínség, pestis, aszály és sáskajárás
560 osztrák katona beszállásolása Besztercére
Bocskai István a protestánsok részére szavatolja a
vallásszabadságot
Újabb határozat a jezsuiták ki zésér l
Báthory Gábor adókedvezményben részesíti a
szász lelkészeket
A román papokat és parasztokat felmenti a h béri
függ ség alól
Biztosítják a szászok részvételét külföldi
követségekben
A súlyos adók miatt Beszterce fizetésképtelenné
válik
Bethlen Gábor besztercevidéki látogatása
Georg Bayersdorfer f bírót sikkasztással vádolják,
öngyilkos lesz
Erdély-szerte könyörgési szertartások a keresztény
egység helyreállításáért és a békéért
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1621.
1623.
1624.
1624, 1627.
1627. júl. 13
1630.
1633.
1634.
1635.
1636.

1638.
1640.
1641.
1643.
1644..
1648.
1649.
1650.
1653.
1657.

1661.
1664-65.
1667.
1668.

Fr. Graffius besztercei lelkészt lutheránus
püspökké választják
A besztercei Magisztrátus engedélyezi magyarok
letelepedését Tacson
Az országgy lés szabályozza a piaci árakat
Bethlen Gábor besztercevidéki látogatása
Az er s fagy tönkre teszi a termést, utána szörny
és tartós aszály
Az országgy lés szavatolja a székelyek és szászok
külön jogait
A nyíresi szászok Besztercére költ zése
Pestisjárvány Besztercevidéken. Besztercén 800
halott
Kéthetes hadgyakorlat a Budaki hegyen
I. Rákóczi György kifogásolja sok nemes és
jobbágy Besztercére költözését
A nagy adó kifizetés végett a popokat is
megadóztatják
A fejedelem csökkenti a nyomorgó vermesiek
adóját
Nagyvárad török kézre kerül
A Magisztrátus határoz Vermes újratelepítésér l
II. Rákóczi György moldvai hadjárata
Beszterce Loránffy Zsuzsannának fizeti az 540 Ft.
adót
Gyulafehérvár: kinyomtatják a Cirill-bet s román
nyelv Újszövetségi Bibliát
II. Rákóczi György látogatása Besztercén
Fels parancs: gyalogokat állítani határvédelemre!
A fejedelem serege Besztercén át vonul Vasile
Lupu ellen
Erdély-szerte betiltják a zenét, táncot, penitenciát
tartanak
Az ortodox zsinat felfüggeszti állásaiból a szláv
nyelven prédikáló román papokat
zvész pusztít Paszmoson, Tekén, Vündán
Diplomáciai küzdelem Ghica asszony kincsének
megszerzéséért
20.000 tatár pusztít Besztercevidéken
I. Apafi Mihály besztercei látogatása
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1670.
1672.

1679.
1685-90.
1686.
1686. jún.
1686. aug.
1887.
1686-87.
1687. ápr.
1687-88.
1688. szept.
1688.
1689. aug.
1690. jan.
1688.
1700.

1701-1900.
1701.
1702.

Szász mesterek a gyulafehérvári nagytorony
építésén
Örmény családok Erdélybe költözése
Apafi fejedelem országos böjtöt rendel el
Gróf Bethlen Farkas és János – kincstári
ellen rök
Török portyázók levágása Szilágysomlyón
Joachim von Wallendorf – a fejedelmi küldöttség
tagja
Beszterce hópénzt küld a somlyói vár rségnek
Az els
osztrák csapategységek Besztercére
érkezése
1500 rendkívüli szász gyalogos állításának
elrendelése
Balázsfalvi szerz dés: Erdély Ausztriának fog adót
fizetni
Caraffa császári generális seregei Erdélyben
Erdély utolsó küldöttgy lése
A nemeseket és a papokat is adófizetésre kötelezik
Caraffának 2000 aranyat, 30.000 köböl búzát és 6
lovat szavaznak meg
Fejedelmi biztosok Besztercén, vizsgálatra és
számvételre
200.000 forint megszavazása az osztrák sereg
részére
2000 lovas küldése Caraffanak (Erdélyb l)
Teleki gróf a besztercei és a csíki hágók er sítésén
munkálkodnak
Besztercei pénzes fuvarozók gabonát szállítanak
Karánsebesre
Véget ér a Beseny és Szépnyír közötti évszázados
per
Erdély f számvev je a besztercei Paulus Reschner
Nagyilváról és Lonkáról 200 román emigrált
Moldvába
A gyulafehárvári országgy lés súlyos adókat vet ki
Erdélyre
Történelme legsúlyosabb adóját vetik ki Erdélyre
Fosztogató bandák garázdálkodása Beszterce
vidékén
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1703. aug.
1703. nyara
1703. szept.
1703. nov.
1704. jan.
1704. jún.
1705. sze
1705. nov.
1705. nov. 11
1705. nov. 13

1706. tavasza

1706. júl. 23.
1706. júl. végén
1706. szept.
1706. szept. 11
1707.
1707. ápr.
1707. szept.
1707. nov.
1708. máj.
1708. júl.
1708. sz
1708.

500 kuruc fogoly Besztercére kisérése
A Borgó-völgye átáll a kurucok oldalára
Falkenheim besztercei várnagy 1000 kuruc
katonával akar szembeszállni
Tacs és Zselyk vonakodik Rákóczi oldalára állni
A Magisztrátus megtorolja a borgóiak felkelését
Beszterce kuruc kézre kerülése
A kurucok kivonulása Besztercér l
A császári hadak f vezére követeli: Beszterce
fogja el és csukja le a kurucokat!
A kuruc sereg zsibói veresége
II. Rákóczi Ferenc Bethlenben és Vicében
Császári csapatok fosztogatása Beszterce vidékén
500 f nyi francia sereg Besztercén tartózkodása
400 f nyi osztrák katona beszállásolása
Nagydemeterre és Szásztörpényre
Begy jtik Besztercevidék összes fegyvereit
A kádárok megtagadják az ingyen hordó- és szekér
küldését
Az osztrákok megkezdik a véd falak bontását,
robbantanak
12 zászlóajnyi kuruc sereg vonul be Besztercére
A város kiegyenlíti a kurucoknak 580 forint érték
szénatartozását
Perky Lörinc 15.000 kuruc élén bevonul
Besztercére
A szászok adóterheik csökkenését kérik
Az országgy lés Marosvásárhelyen II. Rákóczi
Ferencet beiktatja fejedelmi tisztségébe
Rabutin császári seregei elfoglalják Besztercét
A szászok együttm ködnek a kurucokkal és a
labancokkal
Besztercér l 3000 kuruc menekül el
Grawen osztrák generális tábort ver Szászbudakon
Grawen osztrák generális seregei elfoglalják
Besztercét
irca álpüspök elfogatásáról intézkednek
Andreas Göbel tanárt Besztere lelkészévé
választják
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1709.

1710.
1712.
1713. május
1713. okt.
1714.
1717.
1718.
1724.
1726.
1732.
1740.
1746.
1747.
1752.
1754.

1758.
1760.
1760.
1760.
1761.
1762.

Egy ezred osztrák katona beszállásolása
(Nagydemeterre 1300 f t)
Pestisjárvány Besztercén
A besztercevidéki falvakban osztrák katonák
garázdálkodnak
Beszterce Erdély legadósodótabb városa
Az örmény családokat ki zik Besztercér l
A Magisztrátus elrendeli a románok ki zését a
szász falvakból
A fenti akciót megismétlik
A Magisztrátus román falvaiban a 82 lelkészb l 5
görög katolikus
A piarista iskola beindulása Besztercén
Beseny n t zvész pusztít
Versenyvizsga lutheránus papi állások betöltésére
A Radna-völgyi lakosság tiltakozása a súlyos
adóterhek miatt
A Radna-völgyi falvak 10.000 forintot fizetnek
adóba
zvész pusztít Vündán
A szász disztriktus területér l 184-en vándorolnak
ki
300 felfegyverzett paraszt Moldvába igyekszik
A szászföldi románokat kötelezik: tartsák meg a
szászok ünnepeit!
Tizedbeszed k elleni támadás Sajónagyfalun
Els
kísérlet
a
Radna-völgyi
románok
jobbágysorba taszítására
Német emigránsok telepítése Beszterce vidékére
A besztercei adóvégrehajtók és rend rök
megfutamítása Szamosmakódon
23 román falu megtagadja jobbágykötelezettségeit
Tizedbeszed k megkötözése Kisrebrán
A 23 falu adómegtagadása miatt Besztercét bíróság
elé idézik
600 f nyi román bujdosó gyülekezése Csepánon
A Magisztrátus megtiltja, hogy a románok a
véd falak között templomot építsenek
A Radna-völgyi falvak lecsatolása a besztercei
szász disztriktus területér l
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1763.

1774.
1778.

1783.
1784.
1786.
1787.
1788.

1790.
1791.
1792.
1792-1815.
1796.
1801-64.
1806.
1809.
1813-17.
1815.
1817.
1825.
1830.
1832.
1833.
1836.

A naszódi román határ rezred megalakulása
nase Todoran kerékbe törése
A Sajó-völgyi román falvak bevonása a
határ rezred hatáskörébe
Tisztképz iskola szervezése Naszódon
II. József besztercei és naszódi látogatása
zvész Beseny n
Naszódi román katonák bevetése a Poroszország
elleni háborúba
A Borgó-völgyi falvak bevonása a határ rezred
jogkörébe
A szász céhek kötelezése, hogy másajkúakat is
alkalmazzanak
Az els román fatemplom építése a Demeteri hegy
alján (Besztercevidék részére)
A besztercei római katolikus templom újjáépítése
Besztercei küldöttség részvétele II. Ferenc császár
koronázási szertartásán
Beseny n minden ház leégett
Papválasztással
kapcsolatos
zavargások
Királynémetin
Besztercevidéki papi küldöttség császári audencián
Fegyveres ellenállás Besztercén a 200 f nyi
tizedbehajtó ellen
Naszódi határ rkatonák részvétele a Napoleon
elleni háborúban
A legendás Arcole-hídi ellenállás
Torma József történelemtudós
A Szászföld 2000 zsoldos katonát állít hadrendbe
Törpényen leégett 148 ház és gazdasági épület
Súlyos aszály és éhínség
A bécsi kongresszus
I. Ferenc császár besztercei látogatása
Többhetes püspöki vizitáció a besztercevidéki
szász falvakban
Éhínség Erdély-szerte
Kolerajárvány Borgóprundon, Kissajón és
Szamosmakódon
Új iskola átadása Besztercén
Kolerajárvány Besztercén
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1838.
1840-99.
1841.
1843.
1846-47.
1848. márc. 15
1848. május

1848. szept.

1848.
1848. okt.-t l

1848. dec.
1848. dec. 31.
1849. jan. 3.
1849. jan. 9.
1849. febr. 19.

1849. febr. 20.
1849. febr. 26.
1849. márc. 23.

1849. tavasza.
1849. jún.
1849. jún. 21.
1849. jún. 22.
1849. jún. 27.

Jád a t zvész áldozata lett
Torma Zsófia régész és antropológus
Szokatlanul korán érik be a termés
Február elején beköszönt a nyárias tavasz
Erdély-szerte nagy aszály
A magyar polgári forradalom kezdete
Román értelmiségiek balázsfalvi gy lése
Az utolsó erdélyi országgy lés Kolozsváron,
megszavazza Erdély és Magyarország unióját
Katonatoborzás Beszterce vidékén
Urban Naszódon császárh ségre esketi a román
falvak lakóit
Megsz nik a piarista iskola
A naszódi határ rkatonák és a románok
magyarellenes atrocitásai
A naszódi sereg veresége a székelyekt l
Marossárpatakon
Bem tábornok serege Bethlenbe érkezik
Bem serege bevonul Besztercére, Naszód eleste
A határ rkatonák megfutamítása a Borgói hágón
Marosborgói csata
Malkovszki osztrák serege átvonul Besztercén
Monorfalván merénylet Bem tábornok ellen
Monorfalván 27, Kissajón 16 román ellenálló
kivégzése
Királynémeti csata, Riczkó ezredes h si halála
Császárh román küldöttség Ólomützben
Bem felhívása masszív székely betelepedésre
Urban oroszborgói veresége
Csányi kormánybíztos felszólítja a románokat és a
szászokat a vérontás beszüntetésére
Ostromállapot elrendelése a Királyföldön
Bandákra vadászás a besztercevidéki erd kben
A császári sereg szétszórása Prundtól keletre
Orosz sereg betörése Erdélybe
A borgóprundi ütközet
Az
orosz
csapatok
Kisilva
térségében
megtámadása
Csata Jád és Oroszborgó között
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1849. jún. 28.
1849. júl. 10.
1849. jul. 16.
1849. aug. 10.
1849. aug. 13.
1849. aug. 14.
1849. szept. 12.
1850-89.
1851.
1852.
1853-56.
1853-1905.
1853-1938.
1853.
1856.
1857.
1861-78.

1863.
1866.
1867.

1868.
1869.

1876.

1877-1920

Aldorfi csata, Beszterce feladása a honvédsereg
által
Besztercei és sófalvi csata, orosz térnyerés
Csata Bilak és Galacfalva térségében, tacsi véres
visszavonulás
A császári kormányzó elrendeli a fegyverek
beszolgáltatását
A magyar szabadságharc bukása
Kiscég: A szabadságharc utolsó ütközete
megyénkben
Beszterce: az orosz katonák búcsúztatása
Veronica Micle naszódi költ
A besztercei disztriktus területén 43 f részüzem
termel
Ferenc József császár besztercei látogatása
Besztercei hely rség Bukovinában
Ion Pop Reteganu – népköltészetgy jt
Ion Baciu. solymosi lelkész és közgazda
A borgóprundi papírgyárban 60 munkás dolgozik
A magyar nyelv oktatás kezdete Besztercén
Óriási t zvész Besztercén
Naszód vidék román autonómiája
Szász
javaslat
a
négy
etnikum
négy
autonómiájának létrehozására
A román tanítók szakmai szervezetének
megalakulása
Ceg telke 92 füstje közül 55 nemes
Hat egyenrangú nemzet létrehozásának terve
Osztrák-magyar kiegyezés, létrejön az OsztrákMagyar Monarchia
Cenzusos választási rendszer törvénybe iktatása
A nemzetiségek szabad nyelvhasználatának
biztosítása
Megyénknek 20 nagy-, 77 kisközsége és 35 telepe
meg pusztája van
A zselyki lutheránus templom építése
Közigazgatási reform, Beszterce-Naszód megye
létrehozása
A szász és a román autonómia felszámolása
A Besztercei Kör közm vel tevékenysége
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1880-1886.
1883.

1885-1944.
1886.

1888-1892.
1892.
1893-1917.
1895.
1897.
1905.
1907. jún.
1910.

1911.
1912.
1914-1918.
1916-1918.
1916. aug.
1918. ápr.
1918. dec.
1919. jan.
1919. márc.
1920. máj.
1920. aug.
1920. okt.
1921.
1923.
1924-1938.
1925.
1929-1933.

A Marosludas-Beszterce keskenyvágányú vasút
építése
A Dés-Bethlen vasútvonal átadása
190 bukovinai székely a Bánságba utazáskor
Besztercére érkezik
Liviu Rebreanu, realista író
A besztercei vasútállomás átadása
A Monarchia Budaki- és Sajóvölgyi, utolsó
hadgyakorlata
A t zoltóság megszervezése
Mez gazdasági iskola létesül Monorfalván
Szövetkezeti típusú mez gazdasági társulás
Sajósolymoson
Erdély-szerte román olvasó- és dalkörök alakulása
A Beszterce-Borgóbeszterce vasúti szárnyvonal
megépítése
A pintáki sósfürd t üzemel társaság alakul
A Szamos-völgyi Vasút munkásainak sztrájkja
Beszterce: az els mozi üzembe helyezése
A
Román
Kisiparosok
Egyesületének
megalakulása
Felszentelik a szász gimnázium új épületét
A magyar polgári iskola új épületének átadása
Az I. Világháború
450 Radnalajosfalvi menekült Kisilván
Románia hadba lépése a Hármas Szövetség ellen
Szász önvédelmi nemzeti gárdák alakulása
Erdély román uralom alá kerülése
A szász nemzetgy lés egyetértése az Unióval
A magyar és német nyelv cégtáblák és felíratok
eltávolítása
Parasztzavargás Besztercén
A Radna-völgyi bányászok sztrájkja
Trianoni békediktátum, a magyar állam
feldarabolása
Földreform Romániában
Az Al. Odobescu líceum beindulása
A naszód-Dornavátra vasúti f vonal megépítése
A nemzetiségek nyelvén folyó oktatás korlátozása
Világ méret gazdasági túltermelési válság
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1932.
1934.
1934.
1935.
1938.
1939-1945.
1940. jan.
1940. aug.
1940. nyara
1940. szept.
1940-1944.
1940. sze
1941-1944.
1941-1944.
1941-1945.
1941.
1942. ápr.
1942. nyara
1942. dec.
1943.

1944-ben
1944. máj.
1944. októberéig
1944-ig
1944. aug.

A besztercei evangélikus líceum beszünteti
tevékenységét
Ilva-Pojánon országos jelent ség
k bányát
nyitnak
Törvény: a vállalatok alkalmazottainak legalább
80%-a román kell legyen!
A Román Néppárt megalakulása
Községi és városi tanácsok feloszlatása
A második Világháború
Leszámolás a Vasgárda tagjaival
A bécsi döntés, Észak-Erdély visszakerül
Magyarországhoz
Beszerábiai és bukovinai menekültáradat
A magyar honvédsereg bevonulása Besztercére
Kis magyar világ Észak-Erdélyben
II. Károly király lemondása
A 19 éves Mihai Románia királya lesz
A Hunyadi János gimnázium m ködése
Románia részvétele – német szövetségesként a
Világháborúban
Magyarország részvétele – német szövetségesként
a Világháborúban
Tizenegy alpinista életét kioltó hó lavina a Radnai
havasokban
Vasutas sztrájk a Dés-Bethlen vonalon
Kályhagyári és kolibicai fakitermel munkások
sztrájkja
A Szeretfalva-Déda vasútvonal felavatása
Magyar családok betelepítése a Székelytelepre
Olasz katonai utasszállító gép katasztrófája a
Radnai-havasokban
15 alpinista
A zsidók deportálása
Dnyeszteren túli németek nyugatra menekülése
Er dítési munkálatok a Radnai- és a Kelemen
havasokban
Besztercén 24 szász egyletben folyt m vel dési,
társadalmi és sporttevékeynség
Államcsíny Romániában, a német szövetség
felrúgása, átállás a szovjet hadsereg oldalára
437

1944-1945.
1944. sze
1944. okt.
1944. okt. 11.
1944. dec.-1945. márc.
1944-1945.
1945. jan.
1945. márc.
1945-1946.
1946. ápr. 28.
1946. tavaszán

1947. dec.
1947-1949.

1948. febr.
1948. ápr.
1948. jún.
1948. aug.
1948- 49.
1948. nov.
1948. dec.

Románia részvétele a Németország elleni
háborúban
A szász lakosság túlnyomó része nyugatra
menekül
A visszavonuló német csapatok hidakat, gyárakat
pusztítanak el
Szovjet csapatok bevonulása Besztercére
Beszterce-Naszód megye autonómiája
Az elpusztított utak, hidak, telefon vonalak
helyreállítása
Több száz szász férfi és n szovjet kényszer
munkatáborba hurcolása
A kommunista barát Groza kormány hatalomra
juttatása
Országos méret földreform
A Nemzeti Parasztpárt naszódi kongresszusa
A nemzeti Liberális Párt „Br tieanu” szárnyának
Naszódra tervezett kongresszusát a parasztpárti
tömegek botokkal szétkergetik
Általános parlamenti választások, eredmény
hamisítás!
Mihai király trónfosztása, a népköztársaság
kikiáltása
Er teljes népi fegyveres ellenállási mozgalom
Naszód és Beszterce térségében
A Kolorádó (burgonya) bogár elleni küzdelem
kezdete
A kommunista és a szociáldemokrata párt
egyesülése Román Munkáspárt néven
A Szálva-Visó vasútvonal építésének kezdete
A kommunisták elveszik a f bb vállalatokat
(államosítás)
A görög-katolikus egyház beolvasztása az
ortodoxba
A Naszód környéki fegyveres ellenállási
mozgalom felszámolása
A Regna társaság 28 gáterének államosítása
A hitehagyott görög-katolikus papság ortodox hitre
tér
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1949. márc.
1949. ápr.

1949-1962.
1950.

1951-1966.
1952.
1953.
1955.
1959-1981
1959.
1960.
1961.

1964.
1965. márc.
1966-1972.
1967.
1967.
1967-89.
1968.

1968-1985
1969. eleje
1969. márc.

A
földbirtokos
osztály
maradványainak
felszámolása
A besztercei Városgazdálkodási Vállalat létesítése
Megalakul a „Micsurin” Állami Gazdaság
Gép- és traktorállomás létesül Besztercén
A mez gazdaság szocialista alapon történ
szövetkezetesítése (kolhozosítás)
Megalakul a besztercei Gyümölcstermesztési és
Kísérleti Állomás
Megszervezik a zselyki Gy zelem kollektív
gazdaságot
Nagyméret
geológiai
kutatások
Óradna
térségében
A kulákok elleni eszeveszett küzdelem tet zése
Gép és traktorállomás létesül Sajóudvarhelyen
Geológiai kutatóintézet létesül Óradnán
Bórgóprundon: Közép- és Dél-Kelet-Európa
legnagyobb gyerekotthona
Beszterce: Dendrológiai park létesül Besztercén
Az els politikai kirakatper Beszterce rajonban
A Dés-Beszterce magasfeszültség áramvezeték
átadása
Beszterce bekapcsolása az országos energetikai
rendszerbe
A besztercei 2.sz. középiskola beindulása, igazgató
ean David (1964-79)
99,85%-os világszenzációs választási gy zelem
A Dés-Beszterec-Tihuca m út megépítése
Román-nyugatnémet titkos megállapodás a
németek kivándorlásáról
A Tejfeldolgozó Vállalat beindulása
200.000 német kivándorlása
A megyerendszer visszaállítása – járások nélkül
A megyei zöldség- és gyümölcstározó felépítése
Az Autószállítási Vállalat átadása
Megyénkben 28.000 lakás épült
Az els ötszintes blokklakások átadása az Octavian
Goga utcában
A Netex építésének kezdete (átadás 1972-ben)
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1969. aug.
1969. nov.
1971-t l.
1971-1975.
1972.

1973.

1974.

1975.
1976.
1977.
1978.

1979-2000.
1979.

1980.

Pártkongresszusi határozat a gazdaságilag fejletlen
megyék iparosításáról
Nagyteljesítmény transzformátor állomás átadása
a Schullerwald alján
A személyi kultusz elburjánzása
Az új posta és a Belügyminisztérium palotáinak
felépítése
Felépült a 700 ágyas megyei korház, a Faipari
kombinát, b vült és korszer bb lett az óradnai
Flotáció, az új Vízm vek és az 1.sz. ivóvíztározó,
Új s határából a földgázt bevezették Besztercére
A Gép- és épít ipari kombinát beindulása
900
ágyas
Hebe
gyógyszálló
átadása
Oláhszentgyörgyön, a Préseltlemez gyár m szaki
átadása Besztercén
A termelés beindulása a háztartási üveggyárban, az
új Ecetgyárban és 600 ágyas szakszervezeti
gyógyszálló átadása Oláhszentgyörgyön
A megyeszékhelyen beindul a szerszámgépgyártás
Év végén a megye munkás- és m szaki
személyzete 5000 f
Termel a bethleni takarmány keverék gyár
Termel az összeszerelhet házelemek gyára
Beindul az Épít -szerel vállalat Besztercén
A sportstadion korszer sítése
Olimpiai méret úszómedence építése
Termel a bethleni fémipari vállalat
A Decebál-téri kereskedelmi komplexum átadása
A kolobicai víztározó és mini vízier
építése
A Beszterce-Szeretfalva vasútvonal villamosítása
Besztercén beindul a gyapjúfonoda és szöv de, a
villamossági és vezérl elemek gyára, és a sörgyár
Termel a Húsipari vállalat, az akkumulátor gyár, a
kábelgyár, az új kenyérsütöde és hengermalom,
épül ben a „kantingyár”
Ez évben épült Besztercén a legtöbb lakás: 2148
Beseny n termel az ipari profilú szövetkezetközi
gazdasági társulás
Bethenben megindul a sz nyeggyártás
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1981-1985
1981-1989
1981.
1981. jún.

1981. nov.

1981. vége
1982.
1982-1989.
1985.

1986. dec.
1986-1999.
1989. nov. 17.
1989. dec. 22.
1989. dec. 25.
1989. dec.
1990. jan.
1990. május.

Naszódon termel a Textila, a m anyagfröccsent
vállalat, épül ben a gyapjúfonoda, a tejfeldolgozó
vállalat, a 400 ágyas kórház és poliklinika
Ipari beruházás céljára 28 milliárd lejt irányoztak
el
Naszódon 3597 lakás épült
A gépgyártóipari épít - és szerel kombinátnak
6000 alkalmazottja van
Hét megye közrem ködésével beindul a „Sulf
liman” akció
Épül ben a baromfi-, házinyúltenyészt - és
feldolgozó vállalat, Sófalván a szövetkezetközi
borjúhizlalda
Tekén halászati és selyemhernyó-tenyészt farm
létesítésére készülnek
Ceau escu munkalátogatása Beszterce-Naszód
megyében
Megyeszerte békegy lések
Románia államadóssága: 10,2 milliárd lej
A megyei üzemagyag-raktár átadása
Országos méret szigorú energia- és élelmiszer
korlátozási intézkedések
A megye ipari termelési értéke 11 milliárd lej, az
alkalmazottak száma 84.000 f
Húsz év alatt a megye ipari termelési értéke 17szeresére növekedett
A 2.sz. ipari iskolaközpont 58 osztállyal m ködik
Dühöng tömeg az állomás-téren
A szászlekencei cukorgyár üzemelése
Beszterce: Ceau escu utolsó népgy lése
Bukarest: a diktátor-házaspár megfutamodása
Nemzetment Front alakul, élén Ion Iliescuval
A diktátor-házaspár golyó általi kivégzése
Az
RMDSZ
besztercei
szervezetének
megalakulása
Megalakul az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei
szervezete
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!!!! Az utolsó fénykép után, külön oldalra:

Öszinte köszönetet mondunk Romániai Nemzeti Levéltárai BeszterceNaszód
megyei
Igazgatósága
alkalmazottjainak
az
önzetlen
segítségnyújtásért.
Köszönjük a sok adatszolgáltató ügybuzgóságát.

Ez a könyv a Beszterce municipiumi tanács támogatásával jelent meg.

A fényképek egy részét a Levéltár fotóarhivuma szolgáltatta.
Fotó: Silai Sándor, Beszterce
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