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2010. március 15. A Hétfalusi Magyar Ifjúsági Klub előadása a Mag-
yarvárnál

Most pont nem a népszámlálási sta-
tisz tikák alapján találtattunk híjával, hisz 
e zeket az adatokat már 2002-ben fel dol-
goz tuk, és a következő meg szám lál ta tá-
sunk csak 2012-ben lesz.

A mostani híjával találtatásunk sokkal 
ve szélyesebb, mint egy statisztika, mert 
ma gyar intézményeink és közösségeink 
sor sa függ tőle. Igen, iskoláinkról van szó.

Az 1990 óta oly sokszor változtatott 
tan ügyi törvény (13 miniszter 104 al ka-
lom mal toldott-foldott rajta valamit) – saj-
nos egy jól működő rendszert most sem 
si ke rült megalkotni – 2004-ben változott 
gyö keresebben, azonban kitételeinek nagy 
része nem azonnal lépett hatályba, ha nem 
először 8 megyében kísérletezték ki a 
rendszert, és ezt csak idén ősztől ó hajt ják 
mindenhol bevezetni, pont akkor, a mikor 
a látóhatáron már meg is jelent a tan ügyi 
törvény újabb módosítási szán dé ka, mi 
több a minisztérium már le is zár ta az alig 
kéthetes közvitát és a kor mány el is fogadta 
az új tanügyi törvényt – készen arra, hogy a 
Parlament elé ter jessze.

Nemcsak az új törvény, de már a 
ré geb bi is számos aggodalomra ad okot, 
hisz u gyanazt a fejkvóta-rendszert kívánja 
be ve zetni, amely már Magyarországon is 
szá mos falusi vagy vidéki iskola bezárását 
ered ményezte. Konkrétan, a tanügyi tör-
vény kimondja, hogy csak azok az iskolák 
le hetnek önálló jogi személyiségek, a me-
lyek ben minimum 300 tanuló (vagy ó vo-
dás is) tanul. Az osztályok létszámát átlag 
20-ban állapítja meg az I–IV. osztályok 
e setén (legkevesebb 15, legtöbb 25 lehet 
egy osztályban); átlag 25-ben az V–VIII. 
osz tályosok esetében (legkevesebb 15, 
leg több 30 tanuló lehet egy osztályban); 
va lamint szintén átlag 20-ban állapítja 
meg a IX–XII. osztályosok esetében, itt 
a zon ban legkevesebb 20, legtöbb 30 tanuló 
le het egy osztályban. A jogalkotók részéről 
itt bizonyos alapvető számolási ren del le-
nes ség is tetten érhető, hisz a törvény nem 
tisz tázza azt, hogy mi történik, ha pl. egy 
is kola első osztályába 28 tanuló iratkozik 
be. Ekkor ugyebár csak egy osztályt nem 
le het indítani, mert legtöbb 25-en lehetnek 
egy osztályban, viszont két osztályt sem 
le het indítani, mert 28-nak a fele 14 és 
leg alább 15 tanuló kell hogy legyen egy 
osz tályban. Minden bizonyára ekkor a 
„ma radék” 3 tanulót vagy más iskolába 

kell tanácsolni, vagy az egyszeri arab 
test vé rek esete forog fent, akik csak úgy 
tud ták elosztani az örökölt tevéket, hogy 
köl csön kértek a szomszédtól.

És itt érkeztünk el az alapvető négy-
fa lusi problémához is, hisz tanulólétszám 
hi á nyában iskolákat vagy tagozatokat kell 
fel számolni. I–VIII. osztályos magyar ok-
tatás jelen pillanatban három helyen fo lyik 
Négyfaluban: a bácsfalusi 1-es is ko lá ban 
tagozati szinten (I. oszt. 6 tanuló, II. oszt. 6, 
III. oszt. 8, IV. oszt. 7, V. oszt. 9, VI. oszt. 6, 
VII. oszt. 9, VIII. oszt. 11 ta nuló), a George 
Moroianu Líceumban ta gozati szinten (I. 
oszt. 21 tanuló, II. oszt. 20, III. oszt. 19, 
IV. oszt. 11, V. oszt. 10, VI. oszt. 14, VII. 
oszt. 15, VIII. oszt. 10 ta nuló) és az önálló 
Zajzoni Rab István Kö zép iskolában (I. 
oszt. 16 tanuló, II. oszt. 14, III. oszt. 14, IV. 
A. oszt. 15, IV. B. oszt. 13, V. oszt. 10, VI. 
oszt. 24, VII. oszt. 20, VIII. oszt. 14 tanuló).

Világos tehát, hogy az új rendszer sze-
rint nemhogy a teljes bácsfalusi ta go zat „nem 
életképes”, hanem még a Mo ro ianu vagy a 
Zajzoni középiskolák egyes osz tályai sem.

Hogy hogyan jutottunk ilyen ál la pot-
ba? Természetesen létszámunkból ki fo-
lyó lag. És itt abszolút számokról van szó, 
nem is kell összehasonlítani százalékban 
más nemzetiségekkel vagy évekkel (pl. az 
1930-ban 60%-os négyfalusi magyarság 
alig 23%-osra zsugorodott 2002-re).

Igen, híjával találtattunk és ta lál ta tunk. 
Tavaly, 2009-ben Fűrészmezőn 4 ke resztelő, 
12 temetés volt; Hosszúfalu-al szegen 15 
keresztelő 22 temetés; Cser nát faluban 11 
keresztelő (ebből azonban 3 külföldi), 23 
temetés; Türkösben 6 ke resz telő és 18 teme-
tés; valamint az iskola-kér désben leginkább 
érintett Bácsfaluban 1 keresztelő és 17 temetés 
volt. Ha ezen mú lik, 2015-ben egy közös I. 
osztályt alig le het majd indítani Négyfaluban. 
S ha ma el hallgat egy iskolacsengő, holnap 
elnémul egy harang. Ha ma megszűnik egy 
iskola, hol nap megszűnik egy gyülekezet, egy 
kö zösség, egy falu.

A híjával találtatás sajátos szórvány-
prob léma. Fő okozói a nagyfokú be ol va-
dás, asszimiláció, vagy az elvándorlás, 
ki ván dorlás. Az asszimiláció leginkább 
ve gyes házasságok által erősödik fel, vagy 
az „önként vállalt trianon”-szindróma által: 
e gyes szülők akkor is román iskolákba 
írat ják gyerekeiket, ha nincs sem politikai, 
sem adminisztratív akadálya a magyar 

is ko lákban való járattatásuknak. Hétfalu 
szá mára külön hátrány Brassó elszívó 
hatása is.

Összegezve az okokat, a szülök fe-
le lőssége érhető itt tetten első sorban. Ez 
nem csak a gyerekvállalásban nyilvánul 
meg (sokan csak egy gyereket vállalnak, 
azt is 35–40 éves korban; a két gyerek 
még előfordulgat, de a három már egye-
ne sen ritkaságszámban megy), hanem az 
is kolával, a gyerek nevelésével kap cso la-
tosan is. Nagyon sok szülő ne héz ség ként 
éri meg a gyerekek otthoni nevelését, 
az állandó pénz utáni hajsza, az el fog-
lalt ság miatt mintegy le szeretné „rázni” 
ezt ma gáról, a gyerek teljes nevelését az 
is ko lára, a tanárokra – netán a tévére vagy 
in ternetre – hárítva ezáltal, pedig az otthon 
töl tött évek, a szülői nevelés meghatározó 
a gyerek számára. Veheti kézbe a tanulót 
a legjobb pedagógus is, ha a család (már 
ha van család ilyen körülmények között), 
a szülök más mintákat, más modelleket 
mu  tatnak, senki nem tud „embert faragni” 
a gyerekből. Ugyanebbe a logikába il lesz-
ke dik be a román iskolákba való íratás 
is. So kan nemcsak azért járatják román 
is ko lákban gyerekeit, mert „majd jobban 
ér vényesülnek” (ami nem igaz, hisz bi zo-
nyí tott tény, hogy a gyerek anyanyelvén 
tud ja leginkább a tananyagot és a tudást 
el sajátítani), hanem a magyar nyelvet és 
i rodalmat, mint tartárgyat pluszként, prob-
lé maként értékelik: „még egy tantárgy, 
a mit meg kell tanulni, vizsgázni kell be-
lőle”. A magyar iskolák pedig sorvadnak...

Nem állja meg a helyét a bács fa lu-
si ak által hangoztatott „bárhova, csak a 

Zaj zo niba ne, mert ott nincs színvonal” 
(lásd a BL-t) álláspont sem. Meggyőző-
désem, hogy a négyfalusi magyar oktatás 
prob lé  mája mennyiségi (lásd előbb), nem 
mi nő ségi kérdés. Volt alkalmam elégszer 
e gyütt dolgozni mindhárom iskola pe-
da gó gu saival és merem állítani, hogy 
messze me nően megállják helyüket az ok-
tatásban, ü gyes, jól felkészült, dinamikus, 
kreatív pe da gógusaink vannak mindhárom 
is ko lá ban. Megmagyarázni nem tudom, 
hogy hon nan erednek ennek a „Zajzoni-
ellen sé geskedésnek” a gyökerei, hacsak 
nem az önállóság csíráinak elfojtásából.

Nos, hogy mi lenne a legjobb meg ol-
dás a négyfalusi iskolagondok kezelésére? 
Ter mészetesen a jól működő közösségek. 
Az az elv, hogy a meglévő, önálló in téz-
mé nyeinket kell megerősíteni, annak da-
cára, hogy néha az egyéni érdekek mást 
dik tálnának. Négyfalunak szüksége lenne 
egy önálló erős iskolára, amely az óvodától 
a középiskoláig biztosítani tudná a szín vo-
nalas magyar nyelvű oktatást, jól mű kö dő 
bentlakással, kollégiumi rendszerrel, dél-
utáni neveléssel, ebéddel és ér dek fe szí tő 
programokkal, melynek előadásain min-
tegy 400 tanuló venne nap mint nap részt. 
Az elméleti oktatás jól működő szak ok-
tatással egészülne ki, habár az új tanügyi 
tör vény egyik hibája, hogy nem értelmezi 
egy értelműen a szakiskola-rendszert. A 
helyi vállalkozókra építve, lehetne indítani 
pél dául egy Erdélyszerte unikátumnak mi-
nősíthető nyomda-ipari szakosztályt vagy 
akár újraindulhatnának itt, a több ségben, az 
evangélikus osztályok is.

(Folytatása a 3. oldalon.)
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ifj. Domokos Jenő ev. ifjúsági lelkész

K i  i s  a z  a  K a r c s i ?
Egy mulasztásomat kell bevallanom a 

ked  ves olvasónak, ugyanis ennek az iro má-
ny nak a megjelenése az előző számba volt 
tervezve, viszont valamilyen „is me ret  len ok 
miatt”, csak mostanra készült el. De most 
már a kedves olvasó is ta pasz  talja, hogy 
elkészült, hiszen éppen ol vas sa. Különben 
elég nagy volt a nyo más rajtam, ami a cikk 
megírását illeti, hi szen Karcsi is „megfe-
nyegetett”, hogy a szék házban összegyűlt 
következő adag tör  meléket nekem kell 
majd elhordanom, ha megint elkések vele. 
E-mailek so ka sá ga is gyűlik a postaládám-
ban azzal a té   mával, hogy „ne hogy megint 
elfelejtsd meg  írni a cikket!”

„Nagyon stresszes” helyzetemben, most 
jut eszembe, hogy a kedves olvasó még 
nem is tudja, hogy milyen székházról és 
milyen törmelékről beszéltem, és kü lön -
ben is, ki az a Karcsi? De nyugalom, er  ről 
fog szól ni ez az iromány és ígérem, hogy a 
vé gé re minden kiderül.

A türkösi volt „alimentár” épületében, a 
malom mellett, a húsvéti vakációban mun -
kásruhába öltözött fiatalok jelentek meg és 
nagy port verve nekiálltak a mun ká latoknak. 
Le verték a vizesedő fal ról a va kolatot, le bon-
tották a befalazott aj tót és elő készítették a 
helyiséget a kö vet kező mun kálatokra. Nos, 
ezt a levert va kolatot hord tuk el a napokban 
Kar csi val, amire a kör nyéken dolgozók 
mind járt felfigyeltek és rögtön bom báztak 
a kérdésekkel, hogy milyen üz let  he lyi sé get 
is akarunk mi oda nyitni. Meg nyu  god tak, 
amikor kiderült, hogy nem a kon  kurencia 
telepszik meg a környéken, ha nem a Hétfalusi 
Magyar Ifjúsági Klub nak lesz ott a székháza.

A székház rejtélye tehát megoldódott, bár 
hozzá kell tennem, hogy van még mun  ka 
bőven, míg valóban székház lesz be  lőle, 
mert bár szándékban és kétkezi se  gítségben 
bővelkedünk, de anya giak ban még nincs 
meg a javítások fedezete. Fel  vetődött vi-
szont irományomban egy újabb ismeretlen 
tényező, a Hétfalusi Ma  gyar Ifjúsági Klub 
(továbbiakban HMIK).

Ígéretemhez híven, mely szerint a cikk 
vé gére minden kiderül, nem szeretném a 
kedves olvasót e tekintetben sem ma gya-
rázat nélkül hagyni, hanem máris ezzel 
foly tatom. Hétfalusi fiatalok 15–20 fős 
cso  portja úgy gondolta, hogy szüksége 
van a hétfalusi fiataloknak egy olyan szer-
ve zetre, egyesületre, amely összefogja őket 
és megszervezi kulturális és sza bad i dős 
tevékenységeiket. Ezen gon do lat idősze-
rűsége bebizonyosodott már a HMIK által 
szervezett első ren dez vé nyen, a Csángó 
házban megrendezésre ke rülő far sangi 
bálon, amelyre több mint 240 fiatal lá-
togatott el. Ez volt a HMIK el ső nagyobb 
ren dezvénye, amelyet so kan támogattak 
anya gilag is, különben nem tudtuk volna 
meg szervezni. Azt hi szem a támogatók 
se gí tőkészsége is bi zo nyítja a klub lét re jöt-
té nek idő sze rű sé gét. Eddig mindig találtunk 
o lyan em be reket, akik értékelik a fiatalok 
i  lyen faj ta szervezkedését. Így beszélhetünk 
szék  házról, így vannak olyan helyek, ahol 
össze gyűlhetünk, míg a székház el ké szül, 
vagy ezért újságolhatom el azt is, hogy el-
in dult a szervezet hivatalos be jegy zése is, 

hogy a jövőben pályázati for rásokat is ki 
tud junk használni.

Persze a bál óta nem ragadtunk le a hi  va-
talos teendőknél, hanem tesszük azt, a  miért 
létrehoztuk a HMIK-ot. Nem a ka  rom „ak-
cióinkat” dicsérni, mert azt a részt  vevőknek 
kell minősíteni, de nagyon jól é rez tük 
magunkat a március 15-iki meg  em lé ke-
zéseken, ahol két dalt éne kel tünk.

Az írott- tojás, mint olyan eddig is is mert 
volt számomra, de a megírásnak a mód ja 
most derült ki számomra a HMIK-os to jás-
író kalákán. A kissé fe ke tés viasszal meg írt 
tojásból viszont, hogy hogyan lesz piros 
tojás, azt hiszem a következő évi al kal mon 
fog kiderülni, mert most ezt a be pi rosítási 
folyamatot ná  lam nagyobb szak ér tők ott-
hon vé gez ték el az általam megírt to jásokon 
is. Úgy néz ki, hogy ebben az évben az író-
kával kap csolatos tudományok elsajátítása 
volt a tananyag, mert írókát is gyár  tot tunk 
nagyobb mennyiségben el a dás ra is. Persze 
a műalkotásokat a Zajzoni Rab István Lí-
ceumban megrendezett to jás  kiállításon be-
mutattuk a nagy kö zön ség nek is. És ha már 
így közösen ké szül tünk a húsvétra, akkor a 
húsvéti ön tö zés szép ha gyományát is közö-
sen ő riz tük. Ebben a ha gyományőrzésben, 
a már fentebb em lí tett Karcsi vállalta a 
„legnehezebb fel a da to kat”. Nagy meg le-
petésünkre a kö vet ke ző napon lány ön tözők 
verték fel az előző nap elfáradt lo csolókat 
a víz üde fris ses sé gével. El mond ták, hogy 
ők is tudni a kar ják, hogy mi lyen is házról 
házra járni és „vi rágokat” lo csolgatni. A 
lányos öntözés vé gén meg állapították, hogy 
a jövőre nézve el  fo gadható a fiuktól gyak-
ran hallott „idén nem értem el hozzád…”, 
eddig han tá zás nak tűnő kifogás.

A református egyház ifjúsági termébe 
szer ve zett filmestére éppen hogy be fér tünk, 
bár a jó kedélyű magyar víg já té kon biztos, 
hogy állva is jól lehetett volna szó rakozni.

Tervek is vannak természetesen, leg kö-
ze lebb egy szemétgyűjtő akciót ter ve zünk 
má jus 8-ra a Garcsin völgyébe. Erről a 
prog ramról majd többet lehet meg tudni a 
hon lapunkon, amely egyelőre egy ingye-
nes por tálon van (http://si tes .google.com/
site/7falusiifi), ahol nagyon sok kép is 
meg te kint hető, többek között a fent említett 
ren dez vényekről, de lesz a közeljövőben 
www.hmik.ro hon la punk is.

Azt gondolom, mostanra a kíváncsiság 
o  kozta minden izgalom elaludt a kedves 
ol  vasóban a Hétfalusi Magyar Ifjúsági 
Klub bot illetően és ígéretemhez híven a 
cikk végére minden kiderült. Már csak 
egy kérdés maradt megválaszolatlanul, 
még pedig az, hogy ki is az a Karcsi? De erre a 
választ sajnos ebben a cikk ben nem adhatom 
meg, mert Karcsinak is van nak személyiségi 
jogai, viszont bár me lyik rendezvényünkön 
könnyűszerrel ki  deríthető.

Kü löndíjjal jutalmazták Kolozsváron 
az A ranka György Szép Magyar Beszéd 
Ver senyen romániai szakaszán a Zajzoni 
Rab István Középiskola két diákját: Ko-
vács Emesét és Szén Izabellát. Brassó 
me gyét Kovács Emese képviselte az össz-
magyarság szintű döntőn Győrben, ahol 
szintén különdíjat érdemelt. A Hétfalu 
szer kesztősége gratulál a teljesítményért 
mind a diáknak mind az őt felkészítő ta-
nár nak, Simon Enikőnek.

Március 14-én témás játéktervezés volt 
a négyfalusi magyar tannyelvű kö zép is-
ko lában. A résztvevők olyan dobókockás 
já tékot terveztek és próbáltak ki, amelybe 
be építettek a szabadságharc barcasági 
e se ményeivel, ezek résztvevőivel, em-
lék he lyeinkkel kapcsolatos ismereteket. 
A leg sikerültebb játékterveket Brassó 
me gye magyar iskolásai próbálhatják ki 
2011. már cius 15-én.

Az RMDSZ négyfalusi szervezete 
tá mo gatta március 15-i szavalóverseny 
idé ni nyertesei: Malicski Irénke, Baricz 
Ani ta, Szörnyi Szilárd, Tóth Melinda, 
Szőts An dor, Gosuly Róbert (általános 
is ko lá sok), Szabó Attila, Piroska Zoltán, 
Szén Iza bella (középiskolások).

A Zajzoni Rab István Középiskola 
már ci us 15-i zarándoklata idén Négyfalu–
Bodola–Bikfalva–Brassó–Hosszúfalu-
Al szeg útvonalon haladt 10 autóval 
mint egy 80 négyfalusi, kisújszállási, 
pacséri, bé késcsabai diákkal és tanárral. 
A me net oszlop a tömösi honvédemléknél 
csat la kozott a megyei rendezvényhez, ahol 
az esemény legmeghittebb mozzanata volt 
idén is a Bartha Judit tanárnő szer kesz tette 
fogadalom, mely megerősítette, hogy erős 
szálakkal kötődünk nem ze tünk höz.

Május 8-án a Zajzoni Rab István Kö-
zép iskola szervezi a Matematika Kör ver-
seny tavaszi fordulóját. Az eseményen a 
Ba róti Szabó Dávid Iskolaközpont (Ba-
rót), a Nagy Mózes Elméleti Középiskola 
(Kéz divásárhely), Orbán Balázs Elméleti 
Kö zépiskola (Székelykeresztúr), Mircea 
Eli ade Elméleti Középiskola (Segesvár), 
Áp rily Lajos Főgimnázium (Brassó) és a 
Zaj zoni Rab István Középiskola ma te ma-
ti kát kedvelő diákjai vesznek részt.

2010. május 15-én szervezi meg a Hét-
fa lusi Magyar Művelődési Társaság az 
idé ni magyar népmesemaratont a Nép raj-
zi Múzeum és a ZRIK türkösi épületeiben.

*
Támogassa jövedelemadója 

2%-ával a HMMT-t!
A 2009-es jö vedelem után be fizetett 

adó alapján ki töl tött űrlapokat má jus 15-
ig lehet be nyúj tani a helyi adó hi va tal hoz.

A HMMT adatai:
Asociaţia Culturală Maghiară 

din cele şapte sate
CUI: 14314771

Cont bancar IBAN: 
RO70BRDE080SV05848600800

Köszönjük támogatásukat!

Szerkesztőség

Hétfalusi hírek
Hochbauer Gyula

Olvasószolgálat
Bodolai barátaimnak ajánlom szíves 

fi gyel mébe (valamint azoknak, akiknek 
hasz nál hat, ha más viszonyítási alappal vé-
le ked nek és ítélkeznek a mai vidéki magyar 
nyel vű közoktatásról), amit Berecz Gyula 
írt volt iskolájukról 1893-ban.

„Régi egyházi jegyzetek és száj ha-
gyo má nyok után az iskolának történetét 
1760-ig lehet visszavinni, amikor 2,5 hold 
szántó, 3 szekérre való kaszáló, 45 kalangy 
ősz- és ugyanannyi tavaszgabona kepe, 10 
frt. osz pora és 40 kr. tandíj élvezete mellet, 
Jan csó Beniám a rector. Az iskola azonban 
bi zonyára jóval régibb keletű. Majd Henter 
Sá muel foglalja el a rectori állomást és 
ta nít ványainak száma 30–40 között vál-
ta ko zik. Ezek is többnyire fiúk, minthogy 
tud va levőleg a leányok iskolázása csak 
a jelen szá zadban vett tulajdonképpeni 
lendületet. Fel-Torján Gál András 1777-től 
1803-ig szol gál, utána 1834-ig Erős Zsig-
mond, majd 1856-ig Ilyefalvi László József 
következik, kik valamennyien az előbb 
felsorolt jö ve del met élvezték. A tanítás leg-
inkább csak ol vasás, írás, kevés számolásra 
és hittanra ter jedt ki. 1851-ben épült fel a 
ma is fennálló rek tori lak és a tantermül 
használt nagyobb é nekvezéri lakás. Ezen 
időben már tö me ge sebben látogatták az is-
kolát, ugyanannyira, hogy mikor 1856-ban 
kis-borosnyói Benke József lett a rektor, 
a tanulók száma 86-ra szaporodott, ezek 
között 38 leánnyal. Benke József 1848/49-
ben mint honvéd, vitézül harcolt több 
ütközetben (a kiemelés tőlem: H. Gy.). 
Nemcsak az ev. ref. vallásnak küldték ide 
gyermekeiket, de a római katolikusok, sőt 
románok is , kiknek pedig itt szintén volt 
iskolájuk. A község értelmisége me le gen 
kezdett érdeklődni az iskola és tanító iránt, 
fel is emelték a 40 kr. tandíjat 80 kr-ra, mely 
ma is alapul szolgál a tandíjfizetést illetőleg.

A népoktatási törvény hatása alatt csakha-
mar megindult a mozgalom itt is, a fennálló 
két felekezeti iskolának községi jellegűvé 
alakítása tárgyában. Bodola legelső községek 
közé tartozott azok között, amelyek iskolájukat 
községi jellegűnek nyilvánították. Az első 
községi iskolaszék Béldi Dénes elnöklete 
alatt, 1869 október hó. 31-én alakult meg. Az 
iskolaszék tagja között találjuk Béldi Tivadart, 
Erősdi Bálintot, Szabó Ferencz ev. ref. lelkészt, 
kik a mai iskolázásnak is lelkes hívei. 

(Folytatása a 4. oldalon.)
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Lapszámunkat a 
Com mu   nitas A la pít vány

tá mo  gat ta.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Mi több, ha jól sáfárkodunk a meg-

lé vő számokkal és ingatlanjainkkal, 
azt is meg lehetne tenni, hogy jogilag 
egyesül az 1-es iskola magyar tagozata, 
a Mo ro ianu középiskola magyar tagozata 
és a Zaj zoni Rab István középiskola, 
beleértve a magyar óvodai csoportokat 
is. Ilyen kö rül mények között indulhatna 
például két-két I–II–III–IV. osztály, az 
egyik Hosszú fa luban, a másik Bácsfalu-
ban, ezek va la melyikébe járhatnának a 
Zajzoni elemi osz tályaiból is a tanulók, 
a Középiskola é pületeiben pedig csak 
az V–XII. osz tá lyok működhetnének. Így 
lehetne például az önálló magyar oktatás 
szolgálatába vissza állítani a volt hosszú-
falusi evan gé li kus iskola épületét, ame-
lyet az egyház vissza kapott az államtól.

A tagozatos rendszer nem megoldás 
a fejkvóta bevezetése miatt, hisz hosszú-
tá von nem fejleszthetők a magyar ta go za-
tok, ezek az alacsony gyereklétszám miatt 
lényegesebben kevesebb pénz kap ná nak. 
Ha a tanítók, tanárok fizetésén nem is 
esik csorba, meglehet, hogy kré tá ra, 
térképre már nem lesz pénz (gon dol juk 
el, alig jöhetne ki a 15 tanulós lét szám 
az adataink tükrében, mikor egy ha son ló 
szintű román osztályban simán meg len ne 
a 25 gyerek).

A tagozat már azért sem jó megoldás, 
mert az új tanügyi törvény azt mondja 
ki, hogy az iskolák vezetőtanácsait 1/3 
a rány ban teszik ki az iskola pedagógusai, 
1/3-ad arányban a szülök, 1/3-ad a rány-
ban pedig a városi, települési tanácsosok, 
ön kormányzat. Ehhez jön hozzá az iskola 
i gazgatója. Azonnal láthatjuk, hogy pél-
dául egy középiskola 13 főből álló ve ze-
tő ta ná csát 4 tanár, 4 pedagógus és 4 városi 
ta nácsos, valamint az igazgató fogja ki-
ten ni. Négyfaluban a Zajzoni számára 
sincs 4 magyar városi tanácsos, nemhogy 
a bácsfalusi vagy a hosszúfalusi számára 
lenne még például 2-2. A ve ze tő ta nács-
nak pedig igencsak nagy hatalma van az 
új törvény szerint, hisz ez alkalmazná a 
ta nárokat, döntene az iskola költ ség ve té-
sé ről, határozná meg a tananyag 25%-át, 
amely változó lehet minden iskola szá-
má ra, vagy választja meg az iskola igaz-

ga tóját. Könnyen megeshet tehát, hogy 
az önálló magyar iskolák vezetőtanácsába 
nem magyar nemzetiségű városi ta ná cso-
sok kerülnek (hisz szám szerint nincsenek 
meg a szükséges magyar tanácsosok – ez a 
probléma pedig már politikai re gisz te rekbe 
tartozik), így az is megeshet, hogy pél dául a 
vezetőtanács ülései nem ma gya rul fognak 
lezajlódni, vagy nem ma gya rok fognak 
dönteni például a magyar nyelv oktatásáról.

Mindent összevetve, véleményem 
sze rint az önálló iskolák kiépítése, meg e-
rő sítése az egyedüli járható út, még akkor 
is, ha veszítünk, vagy veszítésnek, vissza-
lé pésnek ítéljük meg az egyes tagozatok 
meg szűnését. Közösen, jól kidolgozott 
stra tégia alapján kellene hogy építkez-
zünk tehát Négyfaluban, Hétfaluban, de 
Brassó me gyében is – hogy a következő 
meg szám láláskor ne találtassunk híjával.

Ez a helyzet leginkább Románia 
ép pen aktuális régiófelosztásához ha son-
lít ha tó leginkább. Biztos, hogy a Brassó 
me gyei magyarság számára előnyösebb 
len ne, ha például Kovászna és Hargita 
me gyé vel tartozna egy fejlesztési régióba 
és nem például Szeben megyével, de az 
össz ma gyarság tekintetében egy egységes 
Ma ros–Hargita–Kovászna régió kö ze lebb 
vinne Szé kely föld annyira óhajtott területi 
autonómiájához, így – nemzeti ér dek ből – 
a brassói magyarság le kellene mond jon a 
szá má ra előnyösebb lehetőségről.

Helyszűke miatt nem elemezhetem 
ki a teljes új tanügyi törvényt – ennek e lő-
nyeiről, számos hátrányáról ol vas hat tunk 
már – egy aspektusra azonban mé gis csak 
fel szeretném még hívni a fi gyel met. A 
törvény szerint minden gyerekről is kolai 
szinten egy portfoliót fognak össze ál-
lítani, ami nemcsak a tanuló jegyeit, de 
pél dául a versenyeken elért eredményeit, 
te vékenységeit, és az illető tanuló idő sza-
kos jellemzését, pszichológiai profilját 
is tar talmazhatja. A törvény viszont nem 
sza bályozza, hogy ki férhet hozzá e zek-
hez az adatokhoz, ki elé „terülhet ki” 
a kis korú teljes élete. Ilyen biztonsági 
sza bá lyozás hiányában komoly vissza-
élések es hetnek meg, gyerekeink nagyon 
könnyen válhatnak teljes mértékben ki-
szol gáltatottakká.

Kovács Lehel István 

M e g s z á m l á l t a t t u n k  é s  
h í j á v a l  t a l á l t a t t u n k . . .

Hochbauer Ferencné Gáspár Sára

Emlékeim az egykori Brassói 
Református Leánygimnáziumról
(Folytatás előző lapszámunkból.)
A bentlakás igazgatója Puskás Kálmán 

re formátus lelkész volt.
A tanuló és hálószobák az emeleten 

vol tak, a kis-tanuló a kicsik (I–II. osz tá lyo-
so ké), a kicsi hálószoba ugyanígy; a nagy ta-
nuló és a nagyháló a III–IV. osz tá lyo so ké és 
a kereskedelmi tanfolyamoké volt. Mindkét 
terem mellett kaptak egy-egy szobát a fel-
ügyelőnők (pedagógák). A két hálószoba 
közt tágas mosdó hi deg víz csappal, kis 
vaskályha-félével, egy-egy elfüggönyö-
zött résszel hosszú pa dok kal, amelyeken 
mosdótálaink voltak. Für dő kád nem volt. 
Minden reggel derékig mos dottunk az 
esténként betöltött állott-hi deg vízben. 
Szombat esténként a ta ka rí tónők hoztak a 
konyháról meleg vizet egy nagy üstben, eb-
ből töltöttünk a mos dó tálakba tisztálkodás-
ra. Havonta, vagy ta lán kéthavonta egyszer 
elvittek a brassói Efo ria-közfürdőbe, ennek 
nagy, melegvizű me dencéjében fürödtünk.

Az emelet udvar felőli részében so ra-
koz tak megszámozott, lakattal zárható 
szek rényeink. A lakat kulcsát fekete zsi-
nór ra fűzve mindenki a nyakában hordta. 
A szekrénye számát ki-ki bevarrta a fe hér-
neműjébe, hogy a többiekével ne ve gyül-
jön össze. Szekrényünkben rendet kel lett 
tartanunk, mert meglepetésszerűen jö hetett 
a szekrény-vizit, és jaj volt a ren det lennek. 
A szekrényes folyosó vége felé nyílt a 
betegszoba ajtaja, másik ajtója a pe dagóga 
(Piroska néni) szobájába ve ze tett, hogy a 
betegeket ellenőrizhesse, gyógykezelje. 
Ha valamelyikünk be lá za so dott, fájt a 
feje, torka, jelentkezett Pi ros ka néninél, aki 
megmérte a lázát, meg néz te a torkát, beu-
talta a betegszobába (a betegbe) és azonnal 
kezelésbe vette: egy hosszú pálcikára vattát 
sodort, arra jó bőven jódtinktúrát locsolt 
és bekente ve le a fájó mandulákat, torkot. 
Ez persze, ret tentően csípett, égetett, de 
nem volt „a pel láta”. A beteg sem beszélni, 
sem enni nem tudott, csak nyöszörgött 
és tikácsolt. Pár óra múlva már enyhült 
a fájdalom, ak kor kapott egy jó forró, 
cukros, citromos teát és aszpirin tablettát. 
Piroska néni be pa rancsolta az ágyba, 
közben a barátnők be vitték az ágynemű-
jét, törülközőt, szap pant, fésűt, fogkefét, 
szóval be hur col ko dott. Szigorú felügyelet 
mellett nyakig be ta karózott, jól kiizzadt. 
Miután kissé lehűlt, Pi roska néni bemosta 
ecetes-vizes ronggyal. Szükség esetén az 
izzasztás más nap meg is mét lő dött. Pár nap 
múlva le ment a láz, de felkelni csak az első 
láz ta lan nap után volt szabad, s még csak 
az után mehetett iskolába. Antibiotikumok 
még nem voltak.

Az intézmény orvosa, dr. Benţea a Mes-
ter utcában lakott. Szerepe abban me rült 
ki, hogy iskolai év elején bement a tan-
termekbe, jól megkopogtatva hátunkat, 
ki jelentette, hogy valamennyien egész sé ge-
sek vagyunk. A soványakra annyit mon dott: 
„rossz matéria”, azzal elment.

Az emeleten volt a WC. Ennek tisz ta-
sá gára mindenkor vigyáznunk kellett, erre 
ál landóan figyelmeztetett az igazgató fe le-

sége. Egyéb szerepe a bentlakásban nem is 
volt. Csúfságból mondogattuk: „A klo zet, 
a klozet, a klozet a fő”.

A többi zegzug mellett – régi épület 
lé vén – volt egy kis kamra, melyben az 
ott hon ról kapott élelmiszer csomagjainkat: 
sü teményt, lekvárt, száraz kolbászt tar tot tuk 
záras ládikákban. A kamra kulcsát Pi roska 
néni őrizte és csak a délutáni uzson na 
idejére adta ide nekünk, hogy ne nya-
lakodhassunk bármikor.

Ebédlőnk és az internátus konyhája az 
alag sorban kapott helyet.

Nyáron reggel 6 órakor, télen fél 7-kor 
meg szólalt az ébresztő csengő. Ki ug rot-
tunk az ágyból, a paplant ráhajtottuk az 
ágy külső rácsára; gyors hideg-vizes mos-
dás, öltözés. Közben a hetesek lementek 
az ebédlőbe asztalt teríteni s máris szólt a 
csen gő: sorakozó a reggelihez. Hét sze mé-
lyes csoportokban voltunk osztva, min den 
csoport élén az egyik negyedikes vagy 
kereskedelmis ment. Ő volt az úgy ne vezett 
asztalfő. A felügyelőnőkkel az é len lemen-
tünk az ebédlőbe, megálltunk a hosszú 
asztalok mellett. A soros asztalfő (min den 
héten más) elmondta az eves e lőt ti imát, 
ezután leültünk a megállapított sor rendben. 
A reggeli egyik nap tejeskávé ke nyérrel, 
másnap tea, melléje vajas vagy lek város 
kenyér járt. Étkezés közben csak halkan 
beszélhettünk, csak a leg szük sé ge sebbeket 
a „magyar ember, mikor eszik nem beszél 
elv alapján”. Evés után rövid ima, majd 
sorba állva felmentünk a há ló szo bánkba, 
megvetettük az ágyat (tö ké le tes-simán 
feszülő fehér csipkés-szélű ágy takaróval 
leterítve). A vasrács végére tet tük a törül-
közőt. Napközben a hálóban több semmi 
keresni valónk nem volt.

A tanulóban levő szekrényeink polcáról 
le vettük az aznapi könyveket, füzeteket, író-
szereket, hónunk alá csaptuk, s hamar le az 
osztályba, mert mindjárt be csen getnek.

Máris csengetett az iskolaszolga valódi 
csen gővel. Minden osztály előtt jól meg ráz ta, 
nehogy a diák azt mondhassa, nem hal lotta. 
So rakoztunk, azután bementünk a tanter-
mekbe.

A 11-es nagyszüneten a bentlakók le-
mentek az ebédlőbe (nem álltunk most 
sorba). Egy konyhába nyíló kis ab lakon 
át tízórait kaptunk: vajas vagy szil vaízes 
kenyeret, vagy üres kenyeret 2-2 almával.

A Zajzoni Rab István-díj Bizottsága 
fel kér mindenkit, hogy a 2010-es év dí-
ja zá sá ra küldje el javaslatait, életrajzzal, 
in dok lással együtt, legkésőbb 2010. június 
20-ig a következő címre: Bencze Mihály, 
str. Hărmanului nr. 6., 505600 Săcele/
Négy falu, jud. Braşov, România, tel 0040-
268-273632, benczemihaly@gmail.com.

Hirdetés

F e l h í v á s
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Rencsi Ferenc nevelőtanár, Békéscsabai Evangélikus Gimnázium

„Köve t ségben”  a  barcaság i 
c sángó-magyarokná l

(avagy egy magyarországi és egy er délyi 
középiskola egymásra találása)

Kicsi a világ – szoktuk mondani mi ma-
gya rok. Hát igen...

Történt még a ’90-es évek elején, hogy 
egy 14 éves négyfalusi illetőségű tanuló 
szü lei úgy gondolták, tanuljon a gyerek ma-
gyarországi középiskolában. Beíratták hát 
a Békéscsabai Evangélikus Gim ná zium ba, 
ahonnan 4 év után Budapestre, az evangéli-
kus teológiára vezetett az útja (nos nem esett 
messze az alma a fájától, hi szen az édesapja 
is lelkész). Már lel kész ként – pár év kitérő 
után – vissza ke rült anya-kö zép iskolájába 
Békéscsabára, is ko la lel kész nek, de a szíve 
onnan is vissza húzta ősei föld jére, a barcasá-
gi csán gó-magyarokhoz. Ifj. Domokos Jenő 
lel kész úr – mert róla van szó –, már másfél 
éve ifjúsági lelkész ott, ahon nan 14 évesen 
elin dult. S lett az a kapocs, aki össze hozta 
egy kori iskoláit, a Békéscsabai E van  gé li kus 
Gimnáziumot, s a Négyfaluban ta  lál ható 
Zajzoni Rab István Elméleti Kö zép iskolát.

2009 őszén a „zajzonisok” tettek egy he tes 
látogatást Békéscsabán, s most már cius 12-18 
között került sor a viszont lá togatásra.

A hét 11–14. évfolyamos tanuló egy pe-
dagógus és a „kormányfő”, a gép ko csi vezető 
kíséretében vágott neki a kicsit is meretlennek. 
Ismeretlennek azért, mert kö zülünk csupán az 
egyik diák volt már Bras sóban, a többiek még 
a közelben sem. Sőt akadt, aki egyáltalán nem 
is járt még külföldön. A tanulók a fogadó 
diákok családjai, a fel nőttek (egy korábbi 
ere detű cse re kap cso lat keretében kis új-
szál lási /Mo./ és pa csé ri /Szerbia, Vajdaság/ 
kollégákkal és szü lőkkel) a római katolikus 
plébánia ven dég szeretetét élvezték.

Igazán gazdag, eseménydús és él ve ze-
tes programok résztvevői voltunk. A hét 
„csúcs pontját” a március 15-iki, tör té nel-
mi hely szí ne ken végzett koszorúzások, 
a meg jelent sze mélyek, a megemlékező 
szavak hi te les s ge je lentették. Bennünket, 
magyarországi ma gyarokat megkapott az 
a ma gyar ság tu dat, az a szívből jövő őszinte 
hit a for ra da lom és sza bad ság harc ügye, az 
ősök tisz telete iránt, amit itt sze mélyesen ta-
pasz talhattunk meg. S ez fiataljainkat is meg-
érintette. Legyenek itt bizonyságul az egyik 
17 éves lány másnap meg fo gal ma zott szavai, 
amellyel nevelőtanárához for dult: „Tanár úr, 
az itteniek sokkal inkább ma gyarok, mint mi 
vagyunk odahaza!” In tézményünk nevében 
mi a Tömösi szo ros beli emlékműnél helyez-
tük el a meg emlékezés koszorúját.

A házigazda iskola remek el gon do lá-
sa ként az ünnep előtti napon a tudást és a 
játékot egyaránt ötvöző, csapatok közötti 
ve télkedésre, aztán egy másik program 
ke retében ’48/49-es hetvenkedésre került 
sor. Az iskolai “ízt” azonban igazán az 
je lentette, hogy a magyarországi ta nu lók-
nak és tanáruknak módjuk volt tanórák 
lá togatására is.

A hét folyamán számomra külön meg tisz telő 
volt az, hogy a kisváros magyar nem zetiségű 
alpolgármestere – ér te sül vén újdonsült magyar-
országi vendégekről – hivatalába invitált egy 
kötetlen baráti be szélgetésre.

Az ún. hivatalos programokat ter mé sze-
te sen a városka, s környéke meg is me rését 
cél zó lehetőségek oldották: a diák tanács 
tag jai kíséretében sétát tettünk Bras só kö-
zép kori óvárosában, majd ma dár távlatból, 
a Cenk 673 m magas te te jé ről gyö nyör-
köd tünk az azóta több, mint 300 ezresre 
bő vült nagyváros pa no rá má já ban. Négy fa lu 
nevezetességei közül egy he lyi kolléga él-
ményszámba menő ka la u zolása mellett is-
merkedtünk a néprajzi mú zeumban a helyi 
tör ténelmi em lé kek kel, a csángó, a szász és 
a román népi ha gyományokkal. A he gyek 
világában ter mészetesen egy kis hegyi tú ra 
sem ma radhatott ki a programból, nem ke-
vés gon dot okozva a jeges-havas lejtőhöz 
nem  igen szokott alföldi diákoknak. Az 
u tol  só napon pedig két odaadó kolléganő 
kí sé retében és szakszerű kalauzolása mel-
lett autóbuszos kirándulást tettünk nagy-
sze  rű elődeink szülőhelyein: Zágonban, a 
Rá  kóczi fejedelmet mindvégig szolgáló 
Mi kes Kelemen, s a nagy tibeti utazó és 
tu dós Kőrösi Csoma Sándor szűkebb 
ha zá jában. Kovásznán Magyarországon 
nem ta lálható nyomait láttuk a vulkáni 
utó mű kö dés egy-egy jelenségének: a Po-
kol sár lát ványa, a kénes–szén-dioxidos víz 
meg kós tolása újdonság volt számunkra. 
Nem be szélve Ceauşescu „elvtárs” ár ko si 
va dász kastélyának pompájáról.

A hetet lezárandó, s köszönetképpen, a 
ha zaindulás reggelén kölcsönös aján dé ko-
zás ra került sor a két iskola és diák ta nácsai 
kö zött. Mi, magyarországiak fő ként diákok 
sa ját kezűleg készített aján dé kait vittük. 
Töb bek között ún. sze ren cse-fákat, amelyek 
át adása kapcsán azt kí vántuk a Zajzoni Rab 
Ist ván Elméleti Kö zépiskola tanulóinak és 
ne velő-tes tü le tének – a helyi iskolavezetés 
mély séges egyet értése mellett –, hozzanak 
ezek olyan szerencsét az iskolának, hogy 
leg  kö zelebbi látogatásunk alkalmával – 
mert mind két fél bízik a folytatásban, s 
ku tat ja majd ennek forrását – már ne a két 
év óta a gazdasági válság(?) me men tó ja-
ként fél készen árválkodó új iskolaszárny 
fo  gad ja az újabb magyarországi lá to ga tó-
kat. Azt hiszem, az ott tapasztaltak alapján, 
ez szinte létkérdés is Négyfalu mintegy 
nyolc  ezres magyarságának, hogy minél 
to vább lehessen magyar szót hallani e tá-
jon. Már csak azért is, mert a ven dég fo ga dó 
diák tanács-tagok, s szüleik – nagy szü leik, 
va lamint az iskola tanári kara tag jai között 
olyan nagyszerű embereket, o lyan magyar 
ön tudatú diákokat és fel nőt te ket ismertünk 
meg, akik példát mutattak ne künk em ber-
ség ből, hazaszeretetből, ön zet lenségből, 
ven dégszeretetből, de leg fő képpen talán 
ma gyarságukat megtartani a karásukból. 
Min dennek – ígérjük – „kö vet ként” hírét 
visszük az a nyaországba, Ma gyarországra!

Köszönjük lelkész úr, köszönjük Négy-
fa lu, köszönjük „zajzonisok”!

Csupán egy dolgot kérnénk – önző mó-
don – a barcasági magyarok Istenétől a 
jö vőre nézve: fogadjon egy kicsit jobban 
ke gye ibe az időjárás, mint tette most ve lünk 
ez a március közepi télies ko ra ta vasz!

Hochbauer Gyula

O l v a s ó s z o l g á l a t
(Folytatás a 2. oldalról.)
 (Ilyenszerű iskolatanácsot, gondolom, 

a leg több mai pedagógus szívesebben 
el fo gad na, mint amilyen az új tanügyi 
tör vény ben körvonalazódik! – H.Gy.). 
Minthogy pe dig sem az ev. reformá-
tus, sem pedig a gör. keleti felekezeti 
iskolának helyiségei nem feleltek meg 
a kor kívánalmainak, ki mon dotta az 
iskolaszék, hogy modern is ko laépületet 
kíván emelni. Megszavazták az építés-
hez szükséges anyagoknak a hely szí nére 
szállítását, felajánlották a köz mun kát 
4804 frt. értékben, s miután a költ ség-
ve tés szerint 11800 frt.-ra lett volna 
szükség állam segélyért folyamodtak, s 
e címen 6000 forintot meg is nyertek. 

Az iskola-tel ket az egykori hatalmas 
Béldi Pálnak rom ban levő várát, mely 
a Béldi családnak osz tatlan birtokát 
képezte – a Béldi család aján dékozta a 
községnek. Így lett az egykor ret tegett 
vár a béke és szeretet hajlékává. (Pél da 
lehet ez a közjó, s különösen a szük sé get 
szenvedő iskolaügy mai szolgálatára is. – 
H. Gy.) Az iskola építését 1871 ta va szán 
kezdték meg, mégpedig azon szomorú 
ta pasztalattal, hogy annak befejezéséhez 
még 2400 frt. szükséges. Ezt az összeget 
köl csön gyanánt, évi 100 frt. törlesztésre 
a közoktatási kormány adta meg. Az 
1872/73. tanév már az új épületben vette 
kez de tét.

Községi tanítókul megválasztották 
Ben ke József ev. ref. és Juka Damian gör. 
kel. fe lekezeti tanítók. A tanulók száma 
ekkor már 200 (! – H.Gy.) körül volt és 
így a har madik tanítói állás szervezését 
is fo ga na tosítani kellett. Erre az állásra 
Csiszér Fe rencz választatott meg, de 
1873 nyarán úgy ő, mint Juka lemondot-
tak, és helyükbe Szőcs József és Jonescu 
Gyögy vá lasz tat tak meg. Az érdeklődés 
az új iskola iránt még más téren is nyilvá-
nult. 1873-ban Kósa Sán dor közjegyző 
kezdeményezésére is ko lai könyvtár 
alakul, ugyanekkor meg a la pítják a sze-
gény gyerekeket segélyező ala pot is, a 
melyhez Gróf Nemes Nándor 20 frttal, 
Arnulf bajor herceg 40 frttal já rul nak 
(valami ilyenszerű magatartás sokat 
se gíthetne a mai hátrányos helyzetű ta-
nulók e redményesebb beiskolázásán is. 
– H. Gy.), színi előadások jövedelméből 
és más a da ko zásokból ezen alap rövid 
idő alatt 268 fo rintra növekedett. Szőcs 
József 1875-ben ál lomásáról eltávozván, 
helyét – tekintettel a leány-növendékekre 
– Jakab Berta ta ní tónővel töltötték be. A 
három tanerő a zon ban nem volt képes a 
jelentkező nagy szá mú tanulókat kellő-
leg elhelyezni, s így a ne gyedik tanerő-
nek alkalmazása is szük sé gessé vált. Így 
került az iskolához Se res ter Tamás okl. 
tanító. Évközben Benke Jó zsef szem-
betegsége miatt Jonescu pedig, mert 
ugyancsak Bodolán papnak vá lasz tot ták 
meg, állomásaikról lemondottak. He lyü-
ket Benke Irma és Pap György fog lal ták 
el. 1880-ban már ismét megváltozik a 
ta nító testület képe. Serester Tamás i gaz-
ga tó-tanító lesz, s mellette Benke József, 

Csu lak Lajos és Benke Irma működnek. 
Majd 1883-ban Serester halálával Szőke 
Al bert, Benke József nyugdíjaztatásával 
pe dig Vén Árpád kerül az iskolához. Az 
ér deklődés, mely kezdetben a községi is-
ko lát minden lépésén kísérte, lassanként, 
kü lönösen pedig a fenntartási költségek 
mi att, apadásnak indult. Csakhamar 
belátták, hogy saját erejükből az iskolát 
fenntartani nem képesek. Mért is 1883-
ban aziránt fo lya modtak a közokt. kor-
mányhoz, hogy az is kolát államosítsák. 
Minhogy az eddigi köz sé gi hozzájárulás 
biztosíttatott, az ál la mo sí tás már 1885-be 
bekövetkezett. Az eddig is alkalmazás-
ban volt közs. iskolai tanítókat az állam 
átvette, s részükre 400 frt. fizetést és 100 
frt. lakpénzt utalmányozott. 

Ki ne vez tetett az állami iskolai gond-
nokság, élén E rősdi Bálint elnökkel. 
Az állami iskolának fel állítása magyar 
nemzeti szempontból is in dokolt volt 
Bodolán, hol a vegyes nem ze tiségű 
lakosok között a hazafias ér zü let nek 
ápolása kiváló figyelmet érdemel. És 
e zen irányban, a bodolai állami iskola 
ta ní tó testülete sikerrel tölti be feladatát. 
Nemcsak az iskola útján, de társadalmi 
té ren is megfelel a hozzáfűzött várako-
zásnak. A testületben 1887-ben azon 
változás állott be, hogy Szőke Albert 
tanító Szolnok-Do bo ka megyébe Székre 
áthelyeztetett s he lyé be ugyanonnan 
Kis Lajos jött Bodolára. 1889-ben be-
szün tetvén a magas mi nisz té ri um a 4. 
tanítói állomást, Csulak Lajost Al vinczre 
helyezte át. Ezen idő óta három tan erő 
teljesíti hazafias missióját. Van ezen 
is kolának ifjúsági könyvtára, meg van 
ho nosítva az iskolai takarékpénztár, gya
korolják a háziipart (kiemelés tőlem – H. 
Gy.), melyet Vén Árpád tanító kiváló 
si kerrel tanít. Hazafias ünnepélyek ren-
de zé sével a lakosság érdeklődését az 
iskola i ránt ébren tartják, buzgó tanítói 
mű kö dé sü kért a közokt. minisztérium 
részéről 1891-ben elismerésben része-
sültek. Ezen is ko lá nál a római katolikus 
lelkész évi 70 frt., az ev. ref. és gör. kel. 
lelkészek pedig évi 50–50 frt. hitoktatási 
tiszteletdíjban ré sze sül nek a közokt mi-
nisztérium részéről.

Az iskola felszerelése teljes. Van is
ko la kertje, tornatere és berendezése, 
fa is kolája. A tanítók egyenként 400 frt. 
fizetést,2tanítóaziskolaépületbensza
badlakást,atanítónőpedigehelyett100
frt. lakpénzt élveznek. (kiemelés: H. Gy.)

Az iskola gondnokságának elnöke: 
E rős di Bálint, ki ezen hivatalát hazafias 
lel ke sedéssel és a tanügy, tanítók iránti 
meleg ér deklődéssel tölti be.”


