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Hochbauer Gyula, Szabó Mária Magdolna

Brassó megye magyar tannyelvű
iskolái régen és most
A sorozatszerkesztő Hochbauer Gyula
és Szabó Mária Magdolna hiteles források alapján veszi számba megyénk
magyar vonatkozású iskolatörténetét
e munkára vállalkozó pedagógusok
segítségével.
Iskola Bácsfaluban
1765-ben Zajzon után Bácsfalu volt
Hétfalu legkisebb népességű falva 385
lakossal. Ennyien nem tudtak tanítót
eltartani, hiszen ekkor Hosszúfalu 957
magyar evangélikusa tartott el egy iskolamestert, s a csernátfalusi evangélikus
anyaegyházközség 1775 (Csernátfalu:
513, Türkös: 877, Bácsfalu: 385) híve
működtette evangélikus felekezeti iskoláját.
Valószínű, hogy a XVII–XVIII. szá
zadokban sok Bácsfalusi, Türkösi és
Csernátfalusi előnevű diák, akik a nagyenyedi, sárospataki, kolozsvári, debreceni
protestáns kollégiumokban iskoláztak, a
betűvetést mind a csernátfalusi mestertől
tanulták.
Binder Pál a Barcasági magyar értel
miségiek című tanulmányának 1549–
1848-as időszakra vonatkozó névsorát
lapozgatva találunk néhány bácsfalusi
születésűt is, akárcsak Jakó Zsigmond
Nagyenyedi diákok (1662–1848) című
munkájában.
A tanulással itthon elérhető leglátvá
nyosabb eredményt talán az 1600 táján
született, Nagyenyeden tanult Bácsfalusi
György érte el, akit I. Lipót császár és
magyar király kiváló tanulmányi eredmé
nyeiért felszabadított a jobbágyságból,
és nemesi rangra emelt.
Stephanus Bácsfalusi 1688-ban irat
kozott be a nagyenyedi kollégiumba.
Elgondolkoztató, hogy 1552-től 1809ig, azaz 257 éven keresztül a bácsfalusi
gyermekek betűvetésre rendszeresen
Csernátfaluba jártak. Igaz ugyan, hogy
az 1770-es évek végétől a Bácsfalu és
Csernátfalu közötti Türkösön működött
magyar iskola, de az a római katolikusoké volt.
Az 1809-ben épített papi lak egy hátsó szobájában maga a lelkész tanított
(1808 és 1813 között Sárai Mihály,
majd 1813 és 1817 között Köpe János)
felfogadott falusi gazdák segédletével.
Az 1830-as évek elején a papi lakon
addig fungáló iskolaszoba már nem volt
képes befogadni a gyermekeket, és ezt
bővíteni sem lehetett a szűk udvartér

miatt. 1833 és 1835 között a hívek meg
adóztatásával fából egy zsindellyel fedett
iskolát építettek, melynek egyik szobáját
tanteremnek, a másikat - egy konyhával
- tanítói lakásnak használták. Már 1835
végétől választott tanító vette át e szerepkört az addig ezt is vállaló lelkésztől.
Ekkor a tanító fizetése gyermekenként
egy-egy véka gabona és 20 garas, a
jobb módúaktól 2, a szegényebbektől 1
hasáb tűzifa.
1835 és 1848 között itt tanítottak Földes Ferenc, Bölöni Lajos, Bakó András,
Kelemen György, Koszta Károly, Borcsa
Mihály.
1849–50-ben Buna Sándor, 1850-től
1858-ig Fogarasi György, 1859 és 1864
között Kocsondi János tanított. Ez utóbbi
szolgálata alatt, 1862-ben építették az
iskolát az 1858-tól Bácsfaluban lelkész
Borcsa Mihály kezdeményezésére,
Gödri Mihály támogatásával, az egyházközség híveinek adakozásából
és munkájával. Az iskola épülete 165
négyszögöl területen két tantermet és
egy kétszoba-konyha és egyéb mellékhelyiségekből álló tanítói lakot foglalt
magába. A két tanteremben kis és nagy
gyerekekre csoportosítva folyt a tanítás
egy rendes és egy segédtanító mű
ködésével. Ekkor került a homlokzatra
a jelenleg a főút felöli használatlan bejárati ajtó fölötti homlokzaton befalazva
levő felirat: „Halld meg, magyar nemzet,
mely nép buzgón ápolja tanodáit, nem
nyomorog, hanem él, élni fog üdvére
földi s égi honának. 1862.”
Ugyanebben az évben látogatta meg
Négyfalu iskoláit Ballagi Mór. 7 év múlva
Hétfaluba látogatott az akkori magyar
kultuszminiszter. Ennek emlékére vésették kőtáblára:
„Hazánk tanügye / dicső reformá
tora / B. EÖTVÖS JÓZSEF / Hétfalu
ban jártának emlékére a bácsfalusi
magyarok / által 1869. / Sept. 29-én.”
Báró Eötvös József ekkori látogatásá
nak sokat köszönhet a hétfalusi magyar
nyelvű oktatás, hisz az ő, szükségleteket
felmérő és megértő támogatása is kellett
a két év múlva induló faragászati iskolához, és a látogatás hozzájárult ahhoz
is, hogy rövid időn belül, 1873-ig valamennyi iskolánk községi jellegűvé vált.
Ekkor a lelkész Borcsa Mihály (18581904), s a tanító - a szolgálatban Ke
resztély Lázárt 1867-től 1870-ig követő
- Feyér Gyula. Az iskola vezetése a

A bácsfalusi általános iskola épülete
lelkészre volt bízva, aki gondoskodott a
szükséges taneszközökről. Az egyházi
hatóság adta ki az általános érvényű
tantervet, mely főleg a vallástanra,
számolás, írás- és olvasástanításra vonatkozott. A költségek jóval fölülmúlták
az egyházközség teherbírását, emiatt
a gyülekezet hitvallásos népiskolájának
fenntartását átadta a községnek. Bács
faluban már 1869-ben felekezetiből
községivé alakult az iskola, és két tanítói
állással működött a községi iskolaszék
felügyelete alatt, melynek elnöke Borcsa
Mihály volt. Az egyházközség 1870.
február 20-án írta alá a szerződést a
politikai községgel. Ennek értelmében
az egyház épületeit és iskolai felszereléseit átengedte a községi iskola céljaira
azzal a feltétellel: „hogyha idők múltán
az egyházközség annyira megerősödik,
hogy saját erejéből ismét fenntarthatja
iskoláját, úgy az állam köteles azt vis�
szabocsátani.”
A községi iskolában Feyér Gyula, Kövér Lázár 1870-től, Kiss Árpád 1870-től
1874-ig, Gyurka József 1874–75-ben,
Jánó Sándor 1875–76-ban tanított,
Petke Károly pedig 1876-tól 1893-ig.
Az állami iskolánál az említettek mellett
Clausnitzer Erzsébet tanított. Az igazgatói teendőkkel Kövér Lázárt bízták meg,
aki ezét 50 forint tiszteletdíjat kapott.
1870 és 1874 között Kiss Árpád, 1874től 1904-ig Kövér Lázár, 1874–1875-ben
Gyurka József, 1875–1876-ban Jánó
Sándor, 1876 és 1884 között Petke Károly
tanított.
A tanítókat az 1876-ban 200 iskolakö
teles gyermek tanításában értelmesebb
falusi gazdák is segítették, mint: Simon
István, Borcsa Bodolai János. Elemi
iskolába 121 tanuló járt, a gazdasági (is
métlő jellegű) osztályokba 79. 1871-ben a
magyar lakosság majdnem 1/5-e iskolás.
Az iskola szomszédságában lévő
eladásra szánt házat meg akarták

vásárolni, ugyanis az 1862-ben épült
iskola már szűkössé vált, szükséges lett
a kibővítése. Az egyházközség nehéz
anyagi körülményei miatt a vallás és
közoktatási miniszter, Trefort Ágoston
segítségét kérték.
Az egyházközség és a politikai község
között valóságos vita folyt az iskola épü
letéről, ugyanis az előbbi ragaszkodott
az iskolaépület tulajdonjogához, és azt
csak használatra adta át az államnak.
1883. október 21-én nyilvánossá tették a
magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter
27 221-es számú rendeletét, amelyben
a bácsfalusi ág. ev. egyházközséget felszólította, hogy az engedje át az 1869-től
községi iskolai célra használt épületét egy
állami elemi népiskola javára. A presbitérium válaszában hangsúlyozta, hogy örök
használatra átengedi, ha az egyik protestáns tanító, az egyház által megszabott
fizetés mellett a vallásoktatást és az egyházi
szolgálatot hűségesen fogja végezni.
Az 1884-től államivá átszervezett
községi iskola három tanítói állással, az
iskolagondnokság felügyelete alatt állt.
Az iskola épületét, mint az evangélikus
egyházközség tulajdonát örök használatul az államra telekkönyveztette.
1885-ben az állam egy telket vásárolt,
hogy rajta újabb tantermet építhessen.
A hat korosztályba tartozó gyermekek
kel három csoportban foglalkoztak. Az
ismétlő iskolások oktatását nem szerinti
megkülönböztetéssel a két férfitanító,
a kertészeti oktatást maga az igazgató
végezte.
A bácsfalusi iskola tanítói a Brassó
megyei Tanítótestület Négyfalusi Körének voltak a tagjai 1873. január 21-től.
A kör 32. ülésén Petke Károly tartott
mintatanítást a bácsfalusi iskolában,
majd Kövér Lázár olvasott fel dolgozatot
Népünk rossz szokásai címmel.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
1884. október 8-án Kövér Lázár tanított a testek halmazállapotáról. 1887.
jan. 29-én Klausnitzer Erzsébet tartott
beszéd- és értelemfejlesztés témájú
bemutató órát. Kövér Lázár több ízben
is dolgozatot mutatott be a gazdaság
fejlesztéséről, s egyszer vitaindítót arról,
hogy miképpen lehetne a megtámadott
tanítói tekintélyt helyreállítani.
1889. május 19-én az esperesség kö
zölte, hogy „nem szándéka az állami is
kola helyett felekezetit állítani (…), elren
deli, hogy az egyház iskolaépületének
használata az egyház és az állam által
kötendő rendes szerződéssel mielőbb
szabályoztassék”.
Iskolaügyekben eddig az egyháztanács határozott, ekkor az iskolafenntartás kötelezettségét az államra ruházta
„oly kikötéssel mindazon által, hogy
állandóan magyar jellegű legyen. S ha
idővel az egyház oly helyzetbe jut, hogy
iskoláit, mint felekezetit önmaga fenn
tartani képes lesz, azt visszavehesse és
iskolai célra használhassa.”
A tanoda telkén lévő épületet két tanítói
lakássá szándékoztak átalakítani.
Az iskola fokozatosan erősödik, ami el
sősorban a gyarapodó gyermeklétszám
függvénye.
Az 1899/1900-as tanévben 165-en
iratkoztak be a bácsfalusi állami elemi
iskolába.
I. osztályba 41-en: 23 lány és 18 fiú,
tanítónő Török Irén; II. osztályba 29-en:
14 lány és 15 fiú, tanítónő Török Irén; III.
osztályba 30-an: 12 lány és 18 fiú, tanító
Gáspár Gyula; IV. osztályba 22-en: 16
lány és 6 fiú, tanító Gáspár Gyula; V.
osztályba 17-en: 13 lány és 4 fiú, igazgató-tanító Kövér Lázár; VI. osztályba
26-an: 17 lány és 9 fiú, igazgató-tanító
Kövér Lázár volt.
Közülük 148 evangélikus, 8 református, 6 római katolikus, 2 unitárius,
1 görög-keleti. Legtöbben bácsfalusi
születésűek, 2-en a közeli Derestyéből,
illetve 3-an Noából valók, 2 türkösi, de 1
busténi, 1 bukaresti. A szülők foglalkozása szerint 73 napszámos, 53 földműves,
3 erdőőr, 3 cipész, 1 kőműves, 1 kerekes,
1 fiákeres, 1 asztalos, 1 pénzügyőr, 1
műfaragó, 1 községi polgár.
A múlt századforduló második tanévé
ben 158 tanulója volt az elemi iskolának,
és 37-en jártak gazdaságiba (ismétlőbe).
A 195 tanuló közül 10 román anyanyelvű
volt.
Az egyházközség anyagi nehézséggel
küzdött. Emiatt az esperességi közgyűlés 1906. dec. 6-án a halaszthatatlan
kiadások fedezésére beleegyezett, hogy
„A bácsfalusi ág. h. ev. egyházközség
eladja a 4. sz. telekjegyzőkönyvben 8,
9 hrszámok alatt jegyzett ingatlant, az
úgynevezett régi iskolai telket a rajta levő
épületekkel együtt olyan szélességben,
mint az iskolai épület és olyan hosszú
ságban, mint az, ahogy a jelenben is egy
kerítés által határoltatik...”
A régi iskola épületét a község vette
meg 4700 koronáért.
Az egyházi iskolák államivá alakításával megváltozott az egyházközségek és
az iskolák közötti viszony is. Az egykori
kántortanítók feladatköre egyházi és vi-

lági teendőkre tagolódott. Ez a folyamat
Bácsfaluban Kocsis István és Bálint
András tanítóskodása alatt ment végbe.
1914 júniusában Kocsis János állami
elemi iskolai tanítót felmentették egy
házsegédkezői állásából. Bálint András
állami elemi iskolai tanítót választották
helyébe. Az egyházsegédkező ekkori
feladatkörét írásban rögzítették.
Hivány
A bácsfalusi ág. ev. egyházközség
segédkezője részére
I. Kötelességek:
1. A bácsfalusi állami elemi népiskola
I–VI. osztályaiban, valamint az ismétlő
iskolai növendékek részére a kívánt
számú énekek betanítása.
2. Hétköznapokon, vasár- és ünnep
napokon, esketéseken és temetéseken
az előforduló énekeknek orgonajátékkal
való vezetése illetve kisérése.
3. A lelkész helyettesítése sátoros ün
nepek első és második napjának délu
tánján, továbbá Vízkereszt, Péter és Pál
napján, valamint a lelkész hivatalos el
foglaltsága vagy betegsége alkalmából,
végül úrvacsoraosztás napjáni délután.
4. Az egyháztanács és közgyűlés
jegyzőkönyveinek vezetése s ezek má
sodpéldányának elkészítése, kepenapló
lemásolása.
II. Javadalom:
1. Az állami elemi iskola I – VI. osz
tályában és az ismétlő iskolai növen
dékeknél eszközölt ének tanításért 60
korona.
2. Az egyházsegédkezésért 490 ko
rona negyedévi előleges részletekben.
3. Stóla jövedelem fejében: prédikációs temetésért 2 korona, imás temetés
után 1 korona, esketésért 1 korona.
Bálint Andrást az 1914. jún. 28-i egyház
községi közgyűlés választotta volt meg.
A bácsfalusi elemi iskolában a hittant
ettől kezdve a lelkész tanítja az I. osz
tályban. Az egyházi ének tanításával az
egyházsegédkezőt bízták meg havi 60
korona díjazás mellett.
Kiss Béla lelkészi (1904–1920) és Ko
csis János (1904–1934) tanítói működése két egymástól különböző történelmipolitikai helyzetet ívelt át. 1918-tól a bács
falusi, addig magyar királyi állami elemi
iskolát román tannyelvűvé alakította át
az új kormányzás. Az újra létrehozott
evangélikus elemi népiskola számára az
egyházközség kénytelen volt helyiséget
bérelni (a jelenlegi Brassói úton, a pékség
melletti házat). Itt tanítottak az iskola nyil
vánossági jogának megvonásáig, majd
megszüntetéséig, 1924-ig Kocsis János,
Bálint András, Borcsa Bodolai Sára és
Bacsóné Kocsis Lenke. Erről az iskolatör
téneti korszakról részletes tudás szerez
hető az egyházközség jegyzőkönyveiből.
Kisérlet a magyar tannyelvű felekezeti iskola működtetésére
Az 1918–1919-es tanév még a magyar
fennhatóság alatt indult el, de december
11-e után a Kormányzó Tanács kine
vezettjei már sorra vették át az iskolák
leltárait és elrendelték a román nyelv
tanítását.
A magyar állami iskolák helyett román
tannyelvűeket alapítottak.
Bácsfaluban ekkor Kiss Béla lelkész

az egyházközségi tanács egyöntetű be
leegyezésével szervezte újra a magyar
tannyelvű egyházi iskolát. A döntés
értelmében az egyháztagok hozzájárulásából működtetik az iskolát.
A közgyűlés döntött a legsürgetőbb
kérdésekben:
a. A tanítókat az eddigi állami iskolai ta
nítók közül válasszák. Megválasztja Ko
csis János és Bálint András tantókat mint
óraadókat havi 400 korona fizetéssel a
tanítási időre. Kocsis Jánost igazgatói
teendőkkel ruházza fel, s ezért neki 200
korona tiszteletdíjat szavaz meg.
b. Hozzájárul a bérhelyiségek kivé
teléhez.
c. Hozzájárul a kirovás módozatához.
d. Elfogadja az összeállított költség
vetést.
e. Megválasztja az iskolaszéket: Kiss
Béla, Bálint András, Szén I. Mihály, Barkó János, Szén A. János, Szén Mihály,
Jónás András tagokból. Pénztárosnak
megválasztja Bálint Andrást, kinek munkájáért később fog tiszteletdíjat megszavazni. Iskolaszolgának megfogadja
Jakab Mihályt.
Az evangélikus felekezeti iskola újra
indításának első tanévében 189-en irat
koztak be a bácsfalusi magyar iskolába.
Ebből 1 unitárius, 4 római katolikus, 14
református. A tanulók születési helye
szerint legtöbben bácsfalusiak, 10 türkösi, 3 bukaresti, 3 azugai, 2 zajzoni,
2 derestyei, 2 brassói, 2 alsótömösi, 1
felsőtömösi.
A háború utáni nehéz helyzetben az
egyház számára egyre nyomasztóbb
gond lett az iskolafenntartás. Sok család
képtelen volt fizetni a kirótt hozzájárulást.
A teher viselésén némiképp enyhítettek
a külföldi segélyek, különösen az amerikai segély, melyet nagyrészt a tanítók
fizetési hátrálékának törlesztésére fordítottak. Miután az iskolai és az egyházi
kirovásból nem tudták fizetni a tisztviselőket, az említett segélyből utalták
ki Kocsis Jánosnak, Bálint Andrásnak,
Bódy Lászlónak a fizetését.
1920. szeptember 12-én tartott köz
gyűlésen új tagokkal bővítették az
iskolaszék tagságát: Szén A. János,
Mártis György, Jónás András, Gyerkó
István, Lőrincz István, Tóthpál Mihály,
Szén I. Mihály, id. Bálint András.
Az 1920–1921-es tanévben a beíratási
díj 10 lej volt, a fenntartási díjat pedig a
családok anyagi lehetőségeihez igazí
tották: 10–15 lej között. Néhány szegény
tanulót e költségek alól teljesen felmen
tettek.
Ebben a tanévben 201 gyermek irat
kozott ebbe az iskolába. Az evangélikus
felekezetű diákok mellett volt még 3 római katolikus, 1 unitárius, 12 református.
A legtöbb bácsfalusi születésű mellett 5
türkösi, 5 bukaresti, 3 azugai, 2 zajzoni,
5 derestyei, 1 brassói, 1 komandói, 1 kis
balázsfalvi, 1 őripusztai, 1 tordai, 1 noai.
Négy egykori magyar állami tanítót alkal
maztak: Kocsis János, Bálint András, Ko
csis Lenke, Bálintné Borcsa Bodolai Sára.
A bácsfalusi evangélikus iskola állandó gondja a tanteremhiány, de bútorzat,
padok sem volt elegendő, amik miatt az
első tanévben a meglévő két tanteremben váltakozó tanítás folyt. A politikai

község november 1-jén túl nem volt
hajlandó az addig bérbe adott tantermet
továbbra is iskolai célra átengedni, mert
ott fogyasztási szövetkezetet szándékozott létesíteni. Egy ideig megoldódtak a
terem gondok, ugyanis igazgató-tanító
közbenjárására Kocsis András brassói
lakos bácsfalusi házának két szobáját
átengedte iskolai célra a folyó tanévre.
A nehéz életfeltételek miatt az alkal
mazottak többször kértek fizetésemelést
illetve jogaik betartását. Kocsis János
egyházsegédkező, igazgató-tanító „Mi
után június, július, augusztus hónapokra
egy fillér fizetést sem kaptak, kartársai
nevében kéri az egyháztanácsot, hogy a
hátrálékos iskolai tartozásokat felhajtani,
és abból az ígéreteknek megfelelően ne
kik is juttatni szíveskedjék”, máskor pedig ugyanő kéri az egyháztanácsot, hogy
az őt megillető 1 hold szántót a brassói
határon bocsássa rendelkezésére.
Az egyháztanács 1921. márc. 29-én
elhatározta, hogy „a befolyó egyházi adó
50%-át az iskolai költségek részbeni fe
dezésére az iskolai pénztárnak adassék
át. Nehezen folytak be a fenntartási
díjak, ezért már a hatóságokhoz is for
dultak, hogy ezek segítsenek felhajtani
a hátrálékokat”.
Az addig csak egy-egy iskolai évre
megválasztott tanítók biztonságérzetét
kívánta erősíteni az is, hogy az egyházközségi közgyűlés véglegesítette őket
állásukban, 1923 szeptemberétől pedig
az egyházmegyei közgyűlés javaslatára
50%-kal növelte a tanítók fizetését.
1921. május 5-én tartott iskolaszéki
gyűlésen „az igazgató a felvételi napló
ból felolvasta a más vallású és a szom
széd helységekből iskolánkba járó ta
nulókat, oly célból, hogy ezeknek szülői
anyagi tehetségeikhez mérten az iskola
szükségletének (fenntartási költségek)
fedezéséhez bizonyos összeggel hoz
zájáruljanak. Az ülés a fenntartási díjat
10 – 50 lejben állapította meg.” Néhány
szegény tanulót e költségek alól teljesen
felmentett.
A felekezeti népiskola 1921 - 1922-es
tanévi költségvetési szükséglete 42.940
lej, amelyből 10.000 lejt az egyházközség hordozna részint az egyházi adóból,
részben pedig mulatságok jövedelmeiből, 32.940 lejnek a fedezését – ami a
tanítók fizetésének megfelelő összeg
– az összegyház fedezi. Felmerült,
hogy amennyiben a politikai község az
óvodai helyiséget eladná, amely telket
a rajta levő épületekkel együtt éppen az
egyházközség adott át jutányos áron a
politikai községnek, az egyházközség
iskolai célokra vásárolja vissza.
Naponta merülnek fel újabb és újabb
gondok: Nincsen elegendő iskolapad.
Még kell két nagytábla, két - két asztal
és szék. De legtöbbször a gyakorlatias
segítőkészség kézenfekvő megoldást
talál. Például az iskola részére szükséges tűzifát legjutányosabban szerzik be
Tatrangon a bodzaiaktól, és onnan azok
a szülők szállították Bácsfaluba, akiknek
iskolás gyerekük volt. Iskolapadokra
pedig külön gyűjtést szerveztek.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
1921-től a Tanügyi Direktórium elnök
ségének 2/1921. számú átirata szerint a
Végrehajtó Bizottság Bálint András tanítót a hosszúfalusi ág. h. ev. alsótagozatú
egységes középiskolához rendelte szol
gálattételre, és helyettesítésével Veress
Kornélia okleveles tanítónőt bízták meg
a tanév végéig a.
1922. március 11-én Bodiczky Pál lel
kész ismertette az evangélikus felekezeti
népiskolák nehéz helyzetét, s a főesperes átirata alapján bejelentette, hogy
a február 9-i csernátfalusi iskolaügyi
értekezlet egy lelkészekből, tanítókból
és egyházmegyénk vezető világi férfiaiból álló bizottságot delegált, hogy a
felekezeti iskolák érdekeit képviselje a
felsőbb hatóságoknál, kezdeményezzen
és folytasson tárgyalásokat a Végrehajtó
Bizottsággal.
A közoktatásügyi minisztérium leirata
szerint, a felekezeti iskolák államsegélyé
ről csak akkor lehet tárgyalni, miután a
hitfelekezetek bemutatják tanítóik hiteles
díjlevelét, melyből világosan kitűnik, hogy
az egyes iskolafenntartó egyházak saját
erejükből milyen fizetést hajlandók, s
képesek fizetni. Az egyházközségek
szükségesnek tartják 3 évi működés
után, tanítóik jövőjét az egyházközségek
jogerős határozatú, a felső hatóságok
által is megerősített díjlevéllel (hivánnyal)
biztosítani.
Az esperességi közgyűlés 1922. évi
július 3-án tartott gyűlésén kimondta,
hogy a felekezeti iskolákat minden kö
rülmények között fenn kívánja tartani.
Az esperesi közgyűlés által kiküldött
bizottság tagjainak (Szórády Lajos főes
peres, dr. Papp Endre esperesi felügyelő,
Kocsis János igazgató-tanító, Dávid Károly
lelkész, Sipos András középiskolai tanár,
Nikodémusz Károly alesperes) az egy
házközségi közgyűlés a következőket
válaszolta:
„a. Kimondja a felekezeti iskola állandó
fenntartását. Kívánja és követeli iskolá
jának fenntartásához az őt törvényesen
megillető államsegélyt.
b. A tanítók fizetését az állami tanítók
mindenkori fizetésével egyenlően álla
pítja meg azon kijelentéssel, hogy ezen
fizetés egyharmad részét biztosítja a
maga részéről, kétharmad részét pedig
az államtól várja és követeli államsegély
képen.
c. Addig is azonban, míg az államse
gély ügye megoldódik, tanítói megél
hetését saját erejéből biztosítja. (...) Az
állami tanítókéval egyenlő fizetést attól
az időponttól folyósít, mihelyt az állam a
segélyt az egyháznak biztosítja.”
A politikai hatalom egyre ellensége
sebben viszonyult a bácsfalusi magyar
egyházi iskolához. A főszolgabíró (primpretor) 2.707/922. számú átirata szerint a
szolgabíró a községtől bérelt tanterem
haszonbérleti szerződését nem terjesztette fel az ispánsághoz (prefectura)
jóváhagyásra, hanem azon indoklással,
hogy a felekezeti iskola államellenes, a
felterjesztését megtagadta. De ez egyre
tudatosabb iskolaszervezést váltott ki az
egyházközség elöljáróiból.
„(...)Templomunk van, ellenben isko
lánk nincs. A jelenlegi súlyos időkben a
bácsfalusi evangélikus egyházközség
legnagyobb és leggyorsabban megol

dásra váró feladatát abban látom, hogy
szerezzünk hajlékot ennek az elárvult
intézménynek. Mert nekünk kell gon
doskodni arról, amíg a csángóság él e
földön.(...)
Olyan iskolára van szükségünk, ame
lyet magunk irányíthatunk. Lebegjen
szemünk előtt elődeink példája. A mi
nagyapáink egy emberöltő alatt két
ízben építettek iskolát: 1833-ban fából
és 1862-ben kőből. Ők az évszázados
szolgaság járma alatt, amikor kerese
tük nagy részét szász uraiknak kellett
lefizetniük, képesek voltak 29 esztendő
alatt két ízben iskolát építeni, mi, akik
számban többen vagyunk, anyagilag
is jobban állunk, hogyne tudnánk egyet
szerezni!”
1923. szeptember 22-én az egyház
megyei közgyűlés egyhangú határozattal a tanítók fizetésének 50%-kal való
felemelését javasolta.
A más vallású tanulókat miniszteri
rendelet tiltotta ki az iskolából.
A tanügyi hatóságok egyre türelmet
lenebbek. Dr. Blága József főinspektor
május 12-én meglátogatta az iskolát, és
arra kérte az akkor tartott értekezletet,
hogy döntsön: fenn akarja-e tartani
felekezeti iskoláját, vagy átadja az
államnak?
A bácsfalusi evangélikus iskolát az ál
lam hivatalos ellenőrző közege (subrevizor şcolar de control) az 1923–1924-es
tanévben három ízben is meglátogatta,
s megfigyelte az itt folyó oktatást. A felvett hivatalos jegyzőkönyvek bizonyítják,
hogy az iskolában kiváló eredményt,
előrehaladást és rendet, tisztaságot
tapasztalt. A tanítók „a román nyelvnek,
mint államnyelvnek elsajátításában és
tanításában nagy buzgóságot fejtenek
ki, s közülük kettő folyó év szept. 5-én
Brassóban a bizottság előtt a vizsgát
is letette reményük szerint sikerrel. A
jövőben a másik is le fogja tenni.”
Az egyház iskolai teleknek Bálint
György templom melletti házát szeretné
megvenni. Arra is gondolnak, ha ez nem
sikerül, akkor a régi temető egy részét
használják erre a célra.
Az 1924–1925-ös tanévben tanterem
ként használt két termet a tulajdonos
eladta, s a községtől bérelt tanterem
bérszerződését a vármegyei prefektura
nem hagyta jóvá, hanem utasította az
elöljáróságot, hogy a termet nyilvános
árverésen adja ki haszonbérbe. A közgyűlés elhatározta, hogy részt vesz az
árverésen, és a papi lakon elhelyezendő
tanterembe a folyosóról bevágatja, és
elkészítteti a szükséges ajtót.
A megyei ispánság sem engedélyezte, hogy a községtől béreljenek
tantermeket.
1924 szeptemberében szóbeli köz
léssel értesítették az egyházközséget,
hogy a bácsfalusi felekezeti iskolát a
közoktatási miniszter bezáratta, illetve
további működését nem engedélyezte,
noha a tanfelügyelővel közölték, hogy
1–2 év alatt új iskolát akarnak építeni. A
tantermek közül egy addig is kifogástalan és minden tekintetben megfelelő (11
m hosszú, 8 m széles, 4,5 m magas),
a másik két terem pedig legfennebb
a magasság tekintetében hagyott fenn
némi kívánni valót, mert egyik 7 m hosszú,
7 m széles, a másik 5 m hosszú, 7 m széles

és 3 – 3 m magas volt.
A bácsfalusi, türkösi és tatrangi iskolák
megszüntetését nem nézte tétlenül a
közösség, ám sok próbálkozásuk ered
ménytelennek bizonyult. Az egyházköz
ségi elöljárók felutaztak Bukarestbe, a
minisztériumba, de a miniszter kitért a
találkozás elől. A tanügyi referenssel
Predeálon beszéltek, de annak ügyintéző ígéretei beváltatlanok maradtak
Az egyháztanács kérte a tanügymi
nisztert, hogy helyezze hatályon kívül,
illetve függessze fel a felekezeti iskola
megszüntetését. E kérést szeptember
20-án küldöttség vitte a minisztériumba.
A küldöttség tagjai: a felügyelő Mátis
András tanügyi bizottsági világi elnök,
Szén Mihály gondnok és Mártis György
egyháztanácsos.
Az iskolabezárás végleges döntését
a vármegyei tanfelügyelő helyettes és
a revizor közölte:
„...a gyermekek iskolázás nélkül to
vább nem maradhatnak, tanítóinknak
a tanítás meg lévén tiltva, míg iskolánk
ügye érdemleges elintézést nyer, elren
delték, hogy a felekezeti iskola növen
dékei az állami iskolába (román tanítási
nyelvűbe) járjanak míg iskoláink sorsa
végleg elintézést...”
Algiu volt kamarai képviselő azt ter
jesztette a köztudatban, hogy Szórády
Lajos főesperes hozzájárult a bácsfalusi,
türkösi és tatrangi iskolák megszüntetéséhez.
1926. szeptember 19-én a hosszúfalusi evangélikus középiskolának adták
kölcsön az iskolai feketetáblákat, térképeket, két iskolai asztalt és két széket.
1927. február 11-én újból próbálkoztak
a felekezeti iskola visszaállításával az
időközben változott kormány közoktatási
miniszterénél, Ion Petrovicinál.
A történet mai szakasza
1925-től ismét állami intézményként
működött a bácsfalusi iskola Lepedean
Nicolae, majd Munteanu Valer igazgatása alatt. A bácsfalusi evangélikus
gyermekek közül többen iratkoztak a
csernátfalusi evangélikus iskolába, vagy
a brassóiba, de a türkösi római katolikus
felekezeti iskolába is.
Az 1928/29-es tanév anyakönyvéből
ez olvasható ki: az i. osztályban 21
román, 39 magyar tanuló tanult, a II.ban 14 román, 29 magyar, a III.-ban 10
román, 30 magyar, a IV.-ben 7 tomán, 16
magyar, 1 német. Az V. osztály létszáma:
11 magyar, a V.-é 6 magyar, a VII.-é 6
magyar.
Az I–IV-es tanulók között csak 1 refor
mátus van. Az V–VII. osztályos tanulók
között sok a más vallású. A hatodikosok
között több a türkösi. Nincsen közöttük
román anyanyelvű.
Az anyakönyvben a tanított tantárgyak
közül hiányzik a magyar nyelv és iro
dalom.
1930-ban 152 tanulója volt az iskolának. 13 bácsfalusi evangélikus gyerek
más felekezeti iskolába járt. A felekezeti
iskola tanítóit 1924-től nem alkalmazták
az állami iskolában: Bálint András a
hosszúfalu-alszegi evangélikus középiskolában kapott állást, Kocsis János
kántorként működött, Kocsis Lenke
otthon maradt. Helyettük jöttek az állami
iskolához György Géza és György Otília,

Zsidóné Török Anna (a bécsi döntéskor
1940-ben mindhárman Kolozsvárra
költöztek).
1934 és 1945 között Bácsfaluban csak
román tannyelvű volt az oktatás. Kevés
magyar tanító maradt az iskolánál, akik
a román iskolában továbbra is tanítottak.
Csak a hittant tanulták a gyerekek ma
gyarul a lelkésztől. Heltmanné Mathias
Lujza 1929–1930-ban a magyar diákokat tanította, de 1934-től – kétéves meg
szakítással – 1945-ig a román iskolában
tanított, majd 1945-ben a deportálás elől
két évre elmenekült.
Az 1940/1941-es tanévben például 52
első osztályos volt. Ebből 34 román, s kö
zülük 5 görög katolikus. Születési helyük
(Bácsfalun kívül) Derestye, Marosfelfalu
(Maros megye), Avasújváros (Szatmár
megye), Brăila, Bökény (Temes megye),
Teleaga (Prahova megye), Bukarest,
Ploieşti, Cernavodă, Craiova, Lupény
(Hunyad megye), Azuga (Prahova megye), Fălticeni (Suceava megye), Brassó,
Türkös.
A IV-ben A és B osztályok voltak. Az A
osztályokban kevés a magyar tanuló, a
B osztályokban csak pár román tanuló
volt, a legtöbb magyar. Az V–be 15
ortodox és 14 evangelikus járt. A VI-ba
pedig 4 ortodox, 9 evangélikus és 2
római katolikus.
A második világháború alatt hat
tanerős volt az iskola. Gyakran változott a tantestület. A férfi tanerőket a
frontra vitték, de az iskola igyekezett
jól gazdálkodni: kertjében zöldségeket
termesztettek. Sajátossága a bácsfalusi
iskolának, hogy 1937. és 1948. között
étkezde működött az iskolában és fürdő.
Az étkezdét a két iskola szegény sorsú
gyerekei számára tartotta fenn a község
az 193o-as években épített középső
épületben. 1942-ben naponta 25–26
diáknak adtak az iskola étkezdéjében
főzött ebédet.
1945-től ugyanabban az épületben két
iskola működött: egyik román (1-es Szá
mú Iskola), másik magyar tannyelvvel (2es Számú Iskola), külön igazgatással. A
tanfelügyelőség elosztotta a felszerelést
és a tanszemélyzetet. A magyar iskolába
Simon András, Mathias Lujza, Simon
Anna és Barkó András kerültek az elemi
osztályosokat tanítani. Az iskola 1949ig V–VII. osztályosra bővült. Általában
minden magyar gyerek magyar iskolába
járt akkor. Átvették a községházát és
iskolává alakították.
A tanügyet szovjet mintára alakították
át, a kötelező oktatás hét éves lett.
1949-ben egyesítették a két iskolát, s
a magyar iskolából tagozat lett. Igazgató
továbbra is Simon András maradt (1968ig), aligazgató Angelescu Visarion lett.
Betiltották március 15 és az egyházi
ünnepek megünneplését. Helyükbe
ünnepként bevezették augusztus 23-át,
november 7-ét és Sztálin születésnapját
(1879) december 9/21.-ét. Létrehozták,
ugyancsak 1949-ben, a 9–14 éves
diákok politikai szervezetét is, a pionír
(úttörő) szervezetet.
A kor egy másik jellemzője a faliújság
– mozgalom volt.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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B arcaújfalu—Apáca—Ürmös

Brassó megye magyar tannyelvű
iskolái régen és most

Idénre úgy terveztük, hogy Ürmösre
is viszünk néhány hétfalusi mesét, mert
van a csoportban ürmösi származású
mesejátszó, másiknak nagybátyja viseli
most gondját annak az iskolának, meg
mindenképpen meg akartam mutatni a
gyermekeknek a Maurer József-örök
ségként az ottani unitáriusokra testált
Kiss Sándor-ezüstserleget. De úgy
sikerült, hogy pár nappal a kiszállás előtt
helyszint kellett változtatnunk: így Barca
újfaluban kezdtük a játék-napot. Miután
rátaláltunk arra az iskolára, amelyben
vártak minket, becipeltük a mai osztály
létszámokhoz mért hatalmas tanterembe
a diszleteket, s arra gondoltam, hogy ide
bizony beférhetett egy tanító keze alá
70–80 gyerkőc az elmúlt századfordulón!
A téren testvériesen megosztoztunk:
fele-fele a közönségé és a játszó társasá
gé. A szabó és az óriásokat nem játszot
tuk, csak a Csaló vándor legények meg a
Tizenkettőt egy csapásra című meséket.
A Rákóczi-induló első ütemét tapsolva
szoktuk elválasztani a hétköznaptól a já
tékot. Most is így tettünk, majd kezdődött
az éhenkórász suhancok naplopásával,
találékony munkamegosztásukkal. Foly
tatódott a három vásáros jelenettel, ami
kor kenyeret, halak meg bort szereztek
a korgó gyomrukba. Az első jelenetet a
másodiktól medvetáncoltatás és jóslás
választotta el, a másodikat a harmadiktól
bábjáték. A kereskedőket mindig rászed
ték. Egyszer még a pap is befonódott a
mókába a halárus gyermekével.
A három vándorló legény némi pénzre
akart szert tenni, s ehhez felhasznált egy
üstfoltozó cigányt, akit nem kellett sokat
kérlelni, hogy alapos mosdatás után
beálljon királynak, akit egy gazdagtól
kölcsönkért ruhákba öltöztettek, s egy
pompás vendégfogadóba kocsikáztak. Ott
lefektették, s míg aludt, sok pénzt kértek
a nevében a fogadóstól, amivel kereket
oldottak.
Reggel az ágy alól előkerült kalapjáról
felismerték a cigány-királyt, de már csak
azzal vigasztalódhattak, hogy világgá
kergették.
Ehhez a játékhoz volt 28–32 szerep
lőnk, egy paravánunk a játékhoz szüksé
ges bábokkal, amelyeket Tomos Tünde
mesterkedett, két lófej (Szén Ibolyáék
munkája), hat pokróc-féleség, pár királyi

felségjelvény, 4 pisztráng, egy cipó, 4
pohár, egy flaskó. Néhány elengedhe
tetlenül szükséges kellék az alakítandó
szerepek közé került: Asztal, Hordó,
Kocsi, Ágy, Fal, mesebeli Itató-Asztal,
Itató-Pad, a Két-lófejhez-tartozó-test.
Ezek különleges főszerepek voltak:
hozzájárultak ahhoz, hogy mesebeli
legyen a játék.
Az újfalusi gyermekeknek tetszett. Ka
cagtak, szórakoztak. Tapsoltak.
A játék után vendégül láttak az iskola
tanárai, tanítói. Ezután pedig Tamás
Tünde tanárnő meghívott templomlá
togatásra. Ezt sem bántuk meg, mert a
halmágyi után is tartogatott emlékezetes
értékeket: a szárnyas oltárt, az 1790-ből
megőrzött szószéket, a díszes papiszé
ket, a festett és írott kazettás karzatot, a
mennyezeten túlnyúló orgonát.
Dél előtt már Apácán voltunk, ahol
a nemrég felavatott Apáczai Csere
János emlékszobában ismerkedtünk
a hírneves tudóssal a helybeli kántor
tárlatvezetése mellett. A község képtá
rában egy-egy képet választottunk, hogy
annak az élményét magunkkal vigyük.
Ürmösre ebédidőben értünk. Az uni
tárius templom Kertjében terítettünk
asztalt, s falatoztunk.
A tiszteletes úr beszélt a templomban
az erdélyi unitáriusokról, Ürmösről. Ez
után következett az igazi élmény-cse
mege: Kiss Sándor, a tömösi csata hős

(Folytatás a 3. oldalról.)
A hatalomra kerülő ateista nevelés a
keresztény erkölcsi normákat és nevelési
módszereit fel akarta számolni. Meghagy
ták a hitoktatást, de azt csak szigorúan
a papilakon és a templomban lehetett
folytatni.
1964-ben a Közoktatásügyi Minisztéri
um törvényrendelete értelmében az álta
lános, kötelező, ingyenes oktatás hétről
nyolc osztályra bővült. 1968-tól 3-6 éves
kor közötti gyermekek számára lehetővé
tették az óvodalátogatást. (1979-től kö
telezővé válik minden öt éves gyermek
számára.) Az addigi hetedikről a hatodik
évre szállítják le a tankötelezettség
korhatárát, valamint általánossá teszik
a VIII. osztály utáni tanulást. Eddig az
iskolaszintig tanulhatott Bácsfaluban a
magyar gyermek 2010-ig. Anyanyelvű
továbbtanuláshoz a négyfalusi vagy a
brassói középiskolát választhatta, vagy
valamelyik szakiskolát, mely csak kivé
teles időszakokban működött magyar
nyelven a környéken.
1972 őszétől a nemzetiségi tannyelvű
iskolákban, tagozatokon az ének, torna,
rajz, számtan tantárgyakat román tanerő
is oktathatta. Bácsfaluban is volt erre
példa. Fokozatosan általánossá vált,
hogy a pionír-foglalkozások és gyakran

az iskolán-kívüli tevékenység románul
történik. A múlt rendszer utolsó idősza
kában a bácsfalusi iskolában is román
pinírparancsnokok irányították ezt a
tevékenységet. Simon András után
Moldovan Andronic az iskolaig
 azgató,
majd haláláig Ursu Nicolae. Aligazgatók:
Fischer Piroska, Crăciun Vera, Kiss
Ibolya, Ghimpeţenu Éva, akik az isko
lán belül a magyar tagozat sajátságos
ügyeit igazgatták.
1990 után a magyar tagozat gyermek
létszáma évről évre csökkent. 2011-ben
felszámolódtak a magyar tagozat V–VIII.
osztályai, majd 2012-ben az I–IV. osz
tályok is. A bácsfalusi diákok jelenleg
a hozzájuk legközelebbi Zajzoni Rab
István Középiskolába, illetve brassói
iskolákba járnak. Jelenleg a csak román
tannyelvű iskola mellett egy összevont
magyar óvodai csoport működik.

ezredesének ezüstserlege. Aki akarta,
kezébe is vehette az ereklyét, el is olvas
hatta a rárótt történetet: március 15-én
már erre is gondolhatunk.
Innen Rákosra indultunk volna, de az
út alattunk egyre csak fogyott, s egyszer
csak azon kaptuk magunkat, hogy nincs
tovább. Vissza kellett fordulnunk. Marad
jon mennivalónk jövőre is.

Földváron megálltunk, sétánkon el
lenőriztük, hogyan halad a volt teuton
lovagi vár újjáépítése. Utána a gyere
kek kipróbálták a földvári játszóteret,
beszélgettünk egy szűkre szabottat, s
indultunk haza.
Mindez aligha sikerült volna a Balassi Int ézet támogatása nélkül.
Köszönjük!

(Megjegyzés: Ehhez az íráshoz a
bácsfalusi elemi iskola és a bácsfalusi
evangélikus egyházközség irattárai
mellett főként a Brassó vármegye nép
oktatási intézeteinek monographiája, a
Magyar iskolák a Kárpát-kanyarban és
A bácsfalusi evangélikus egyházközség
története című munkákat használtuk
fel.)
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