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A

barcasági magyar evangélikus
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„A nevelés szent ügye teheti csak
e népet azzá, amivé kell lennie.”
A mottóban szereplő mondatot
Borcsa Mihály egykori bácsfalusi lelkész írta abban a kérésben,
amellyel segítségért folyamodott a
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap,
valamint a Kolozsvári hasábjain. Ez
a különnyomtatványban is megjelent szöveg jutott eszembe, amikor
lapozgattam az 1921-től megjelent
Evangélikus néplap számait, amelyben visszatérő és hangsúlyos kérdés volt az iskolák léte. E cikkekből
és hírekből kiindulva igyekszünk
bemutatni barcasági iskoláink sorsának alakulását a lehetséges egyházi és világi források tükrében.
I.
Miniszterlátogatás Hétfaluban
Petroviciu I. munkaügyi miniszter, aki ezidőszerint a szabadságon
levő kultuszminisztert is helyettesíti, f. hó 28-án délután meglátogatta
a brassómegyei Hétfalut. A Csernátfaluban lezajlott díszes fogadtatáson a négyfalusi csángó nép képviseletében megjelentek az összes
lelkészek és a tanítótestületeknek
legtöbb tagja, ezenkívül az egyházközségek vezetőemberei közül többen. […]
*
Az egyházmegye tisztelgése után
a csernátfalusi ev. egyházközség
kiküldöttei állottak elő panaszukkal iskolaépületüknek állami iskola
részére való lefoglalása miatt. A miniszter, bár reszortjához nem tartozik, megígérte, hogy támogatásával
teszi át a benyújtandó memorandumot a közoktatásügyi miniszterhez.
A csernátfalusi iskola
lefoglalása
Folyó hó 25-én, nem is egy héttel
az iskolai év kezdete előtt kapta
meg a csernátfalusi elemi iskola ve-

zetősége a március hó folyamán kiadott miniszteri leiratot, melyben a
felekezet tulajdonát képező iskolai
épületet állami tulajdonnak jelentette ki és lefoglalta a felállítandó
állami iskola számára. A jogaiban
megsértett egyházközség a miniszteri leirattal szemben a jobban
értesítendő miniszterhez folyamodik. Reméljük, hogy ez az ügy is a
kormány igazság szeretetével és
lojalitásával fog találkozni és addig
is, amíg az ügy újból felülvizsgálva
nincs, reméljük, hogy a 300 iskolás
gyermeket addig sem fogják kizárni
— saját iskolájából.
(Evangélikus néplap, 1. évf. 5.
szám, 1921. szeptember 4., 14-15.
old.)
*
Amikor ezeket a híreket olvastam, rájöttem, hogy – bár a rendszerváltás után több kiadvány is
foglalkozott a négyfalusi iskolaüg�gyel, valójában nem született olyan
mű, amely részleteiben feltárná az
egyes iskolák alakulásának történetét, és akár a közelmúltig követné azt. E cikksorozatunk sem tűzte
ki mindezt célul, de igyekszünk az
egyes híradásokban szereplő iskolák helyzetét áttekinteni, amen�nyiben erre források állnak rendelkezésünkre. Elsőként a hírekben
is szereplő csernátfalusi iskolára
térünk ki, mint valószínűleg településeink egyik legrégebbi oktatási
intézményére.
*
„A lelkészek és a tanítók, mint
Barcaföld egyházi nemesei jövedelmei. Bachfalu, Turekes és Szentmihály. Ennek a három falunak 101
lakója van. Minden családfő (pater
familias) évenként fizet a lelkésznek 20 aspert [pénzfajta, amely
ekkor kb. dénárt ért]. A tanítónak
minden egyes jobbágytól egy év
leforgása alatt 4 asper [jár], évenként egy kenyér vagy 1 dénár.”

Gyurka József
– olvassuk a Szász Országos Egyház brassói Honterus levéltárában
Honterus 1544-es vizitációjának
jelentésében. Ezt az iratot nem a
korabeliek között találjuk, hanem
többször előbukkan mint átmásolt
adat, valahányszor a barcasági
magyar evangélikus gyülekezetekről van szó. Az iskoláról előforduló
adatokat azonban csak az anyakönyvezés megkezdése óta, azaz
1757-től követhetjük nyomon. A
nagyszebeni állami levéltárban
található ordinációs anyakönyvben egy-egy tanítónak a korábbi
sajátkezű bejegyzése is fellelhető

ugyan, de kiindulópontnak mindenképp a meglépő 18. századi anyakönyveket tekintjük. Ebben a csernátfalusi tanítók névsorában az első
Privigyei Lukács, aki 1612 é s 1625
között szolgálhatott. Mivel nem célunk az iskolatörténet monografikus feldolgozása, a korábbi századokból csak egy-két érdekességet
emelünk ki lapunk hasábjain, ezzel
is jelezve azt, hogy gyülekezeti levéltáraink még mindig feldolgozatlan kincsesbányák.
(Folytatása a 2. oldalon.)
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A csernátfalusi legelső anyakönyvben nemcsak népmozgalmi
adatokat találunk, hanem az egyházi alkalmazottak rendtartását is.
E szerint a korábban mesternek
nevezett tanító „az ő Lelki Pásztorának ki az Inspector képét viseli, tartozik minden egyenes dolgokban
való engedelmességgel, melly végre nem szabad a Mesternek A Lelki
Pásztornak hire nélkül valahová
elmenni és oda hálni, hanem mind
el-menetele s mind meg jövetelét
betsülettel tartozik meg jelenteni.
[…]. A Gyermek tanitásban a Lelki
Pásztronak tudta és tanátsa nélkül
maga fejétől valamit viselni, avagy
az eleibe adatott oskolai Rektorságban valamit megváltoztatni. […]
Az Oskolára és az Oskolai Ifjúságra
nézve melly az ö oktatása alá bizatott, szorgalmatosan gondolja meg
Hogy az Ifjúságnak serege néki
mint Isten Szolgájának és a tanitásban való segitő társnak lelkére
és számadására bizatott. […] Mivel
pedig a Mester mind fiu ’s mind leány gyermeket tanít együtt, azért
szorgalmatoson azon legyen, hogy
semmi rendetlenség vagy valami
bünös gyönyörüségekre és társalkodásokra való alkalmatosság ne
támadjon közöttük. Igyekezzék magát a tanitásnak a jó és könnyen fel
vehetö módjához szoktatni, melly
végett tartozik a Lelki Pásztortól
gyakorta tanátsot kérdeni. A szoros
zabolát a gyermekek között szeretettel mérsékelje, hogy főképen az
ő hivsége iránt meg gyözettessenek. A Gyermekek[ne]k szüléjikkel
gyakran beszélgessen, azoknak állapotjokról ’s magok viselésekről,
és azoknak nevekedéseket, elmésségeket, elméjekben való fogyatkozásokat és hibajokat jelentse
meg, hogy az ö hivsége iránt meg
gyözettessenek, mind azáltal ebben maga hasznát ne keresse.”
*
A fenti idézet tehát igen jól tükrözi
a 18. századi felfogást, ami a későbbi években változik, ám az egyház

és iskola közötti szoros kapcsolat
továbbra is fennállt, még akkor is,
ha magát az iskolát éppen az állam
tartotta fenn. Itt ugrunk is az időben 100 évet, amikor az 1867-es
magyarhoni oktatási törvény megjelenése után, a barcasági gyülekezetek fokozatosan átengedték az
iskolákat az államnak. Ám mielőtt
erre a kérdésre térnénk, előbb idézzük Orbán Balázst, miként látta a
hétfalusi oktatás ügyét a 19. század
derekán: Hétfaluban a nevelésügy
régen pangásban volt, mert Brassó
mint állitólagos földesur bár minden közjövedelmet elsajátított, s
bár saját körében sőt a barczasági
szász falukban is a nevelésügyre
sokat áldozott: a magyar helységek
népnevelésügyét nem csak hogy
teljesen elhanyagolta, hanem annak kifejlődését gátolta is, amen�nyiben a tanitók kinevezési jogát
magához ragadván ezen magyar
falukba szász tanitókat küldött, kik
német nyelven akarván tanítani, a
népet teljesen elidegeniték az iskolától. […] A barczasági magyar falukat ez időben leginkább Halmágy
látta el tanitókkal, kik többnyire a
nagy-enyedi collégiumban növekedvén, nemcsak képesek voltak
a magyar nyelven való tanitásra,
hanem egy kis magyar szellemet
is terjesztettek ezen terhes szolgasága alatt görnyedező nép között.”
Nem vitatjuk azt, hogy a barcasági magyar közösségek, valamint
Brassó városa, illetve az egyház között lehettek feszültségek. Amen�nyiben a Honterus levéltár iratanyagát böngésszük, kijelenthetjük,
hogy inkább a politikai viszony volt
terhelt, éppen a mindig is vitatott
jobbágystátus miatt. Az egyházi
iratokból úgy tűnik, hogy a brassói
szász esperesség kevésbé vett tudomást a barcasági falvakról. A leírásokból legtöbbször hiányoznak
adatok. Kivételt képez a 18. század dereka, amikor Petrus Closs,
Brassó főpapja meglátogatta a gyülekezeteket, ezen belül az iskolákat
is. Pontos adatokkal rendelkezünk,

hogy mely faluban milyen volt az
oktatás, illetve a vizsgaeredmények miként alakultak, még a kitűnő tanulók nevét is felsorolják. Ez
az az időszak, amelytől a magyarok
szervezettebb egyházi életét nyomon követhetjük. Bár számtalan
forrás igyekszik hangsúlyozni, hogy
a barcasági magyar közösségek a
szászok erőszakossága folytán vált
végképp evangélikussá, a Petrus
Cloosnak címzett levelekből kiderül, hogy ez az időszak a béke és
az építkezés, valamint a kegyesség
időszaka volt a magyarok számára.
Semmiféle adat nincs arra nézve,
hogy a gyülekezeteink a református
egyházhoz tartoztak volna, ráadásul, amennyiben ez így lett volna,
az 1600-as években aligha ordinálhatott volna magyar evangélikus
tanítókat a gyülekezetekbe a szász
püspök. Sőt, a sematizmusokból
az is kiderül, hogy például Apáca
esetében megróják a gyülekezetet, hogy méreténél fogva két tanítót is eltarthatna, miért van csak
egy. Csernátfalu esetében pedig
idézzünk egy részletet az 1833-ban
megkötött szerződésből, amelyet
még magyar nyelven is jegyeztek
be az anyakönyvbe, némiként ezzel is cáfolva az állandó vádakat:
„tudomására adatik mindeneknek,
kiknek illik […] az 1833dik Esztendőben November 17dik napján, mivel a’ Tekint. Nms [nagyméltóságú]
Brassai Domesticum Consistorium
[magyarul: esperesség] nagy szükségünket Gyermekeink tanittatásokra és neveltetést való nézt tekintetbe vette, és azon szükségnek
’s fogyatkozásnak megorvoslása /:
helyrehozása :/ véget méltóztatott
[…] Geréb András ő kegyelmét állandó valóságos oskola Mesterül
kinevezni.”
*

Ami pedig a hétfalusiak továbbtanulását illeti, ebben a kérdésben
még mindig nem látunk tisztán,
azaz a téma alig kutatott. A brassói
Honterus Gimnázium évkönyveinek
tanúsága szerint igen kevesen jelentkeztek az iskolába, nagyenyedi
adatunk azonban annál több van.
Például Gyurka József, aki a csernátfalusi gyülekezet kántortanítója
lesz, illetve meghatározó egyénisége, szintén Nagyenyeden tanult. Érdemes idézni életírásából, mert részint a csángó népéletnek igen sok
vonásáról értesülünk, de a tanulni
vágyó gyerek gondjairól is.
Az új bornyú
„Jere rózsám Enyedre,
Ott a világ közepe!”
*
Ezekkel a szavakkal szökdöstek
le a csernátfalusi piaczon az 1864ik év nyarán, augusztus hó valamelyik utolsó napjának délutánján
a „háromfalvi” (Tatrang, Zajzon és
Pürkerecz) kolegyista diákok, hogy
összegyűjtve a „négyfalviakat” is
(Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu és
Hosszúfalui) másnap reggel indulhassanak egy négylovas, nagy
hétfalusi szekéren Brassón, Fogarason, Nagy-Szebenen és Gyula Fehérváron át Nagy Enyedre. A jókedvű papi és tanítói fiak csak hamar
szétoszlottak, hogy a többi társaikat is összegyűjtsék.
Lőrincz József csernátfalusi gazda
volt a szekeres, ki éppen a csernátfalusi piaczon lakott. A nagy szekér
az utczán maradt. A szekeres nagy
mennyiségű szénát gyúrt a pakk
közé, sőt a szekér két oldalán is
sokat kötött fel, hogy a hosszú útra
elegendő legyen.
(Folytatása a 3. oldalon.)
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(Folytatás a 2. oldalról.)
Barátjaikkal rendre visszaérkeztek a kolegyisták, ki szekéren, ki
gyalog, hozván egyúttal mindenki
a czókmókját, hogy a nagy szekérre
felrakhassák. Ez a pakkolás, amint
láttam nagy nehézséggel járt, mert
14 személynek ülő helyéről is gondoskodni kellett.
*
Közbe-közbe az elhelyezkedésre meg is tették a próbát, mikor is
a nagy ernyős szekérről hatalmas
ének hallatszott ki, hogy a fél falu is
oda jött a szép szavú ének csodájára. (Itt megjegyzem, hogy ebben az
időben a fiatalság minden szöveg
nélkül csak dajnált, dúdolt, csak a
gyapjú mosókban lehetett szöveges dallamokat énekelni.)
*
[…] Ezeket látva még nem is gondoltam arra, hogy a következő éjjel
én is azon a nagy szekéren fogok
aludni.
*
A nap már lemenő félben volt, a
nép csak úgy özönlött haza a mezőről. A betakarodás nagyban folyt, a
megrakott szekerek is egymást érték. Megkezdődött az ismerősöktől
való búcsúzkodást. Egy tanévre,
vagyis 10 hónapra szólt ez, mert
gondolni se lehetett arra, hogy hamarabb viszont láthassák egymást.
*
Édesapám is haza jött a mezőről
egy rakott szekérrel, s míg a gabonát a csűrbe lehánytuk, hozzánk
jött a csernátfalusi rektor, Kanyó
Zsigmond Mesturam, s kérte atyámat, hogy engedjen el engemet is
Enyedre tanulni.
- Lehet, hogy a jövő esztendőben
eleresztem, de még most nem készültünk reá – felelte édes apám.
- Nem kell oda nagy készület –
mondta a Mester – egy szalmazsák,
párna és takaró, ennyi az egész, ez
pedig a háznál is van a fia számára,
ruhája és fehérneműje (változó) tudom, hogy van neki.
- No, hát csinálunk valamit, csak
előbb tudjam meg, mint mond
mindezekhez az anyjok?
*
E közben a gabonát a szekérről le-

raktuk, s mosdás után bekerültünk
a házba vacsorálni. Édes anyám
mosolyogva kérdezte tőlem:
- Elmennél-e, kedves fiam Enyedre, szeretnél-e tanulni?
*
Csak e kellett nekem! Örömömbe
azt se tudtam, mit feleljek. Elég az
hozzá: kirohantam a szobából, s
még az udvaron elkezdettem kiabálni a szomszédunk fiának, hogy:
- Ládécska! Engemet Enyedre küldenek, hát te eljössz-e?
*
Ezen öröm kiabálásomra oda jött
a szomszéd fiú anyja és nagyanyja,
s csakhamar el lett határozva, hogy
Gyurka József és Fejér József tanulni
Enyedre mennek.
*
Édes atyám a Mesterrel eltávoztak, hogy még azon este lábbelit
vásároljanak. A nagy izgatottságtól
a vacsora elmaradt, a puliszka és
egyéb hozzávaló lassanként kihűlt, s
rendre el is rakták az asztalról. Csak
az öreg Fejér Gyurkáné – rövidesen:
Máris néni – vacsorált egyedül egy
kis asztalka mellett. Ez alatt anyám
és három néném az ágy- és fejérneműmet szabták és varrták össze, mialatt a ház megtelt a kíváncsi szomszédokkal és rokonokkal.
*
Nagyban folyt tehát a készülődés,
s mindenkinek volt egy pár édes
szava hozzám, ami nekem még nagyobb örömet okozott. Az egyedül
vacsorázó vénasszony, Máris néni
is megszólal, de nem hozzám, hanem anyámhoz szól:
- Te Anna, te Anna! Tudod-é, hogy
a deákok, mikor végeznek, heten
ülnek fel a sárkányra, s egyet közüllök a magasból levet. Nem sajnálnád-e, ha éppen a te Józsi fiad
lenne az?
*
Nosza neki, lett erre nagy sírás-rívás. Anyám meg éppen úgy kezdett
siratni, halottas nótával, mint ha már
temetnének is! A könnyező szemekkel egy se látott már többé se szabni,
se varrni, visszarakták hát a vásznat,
és amit még elészedtek, mindent a
ládába. Édes anyám az ölébe szorított engemet, s zokogva kérlelt:

- Ugye, kedves fiam, nem mész
el, nem hagyod itt anyádat? Téged
nagyon szeretlek, bár lettél volna
leányka, most nem kellene, hogy
sirassalak.
*
Amily rövid és édes volt az öröm,
annál hosszabb és fájdalmasabb
volt a sírás, zokogás. Így kapott
édes apám általános sírás és zokogás között.
- No, ne sirassátok Józsikát, mert
úgysem mehet el, nem kaptam csizmát, anélkül pedig nem ereszthetem el.
- Minek is eresztenéd el, Mihály –
szólalt meg Máris néni – hát nincs
mit aggyál te a hetediknek is enni?
Ha megnő, ez árába Romániába küldöd, s ott sok szép pénzt keres ő is,
mint János fiad a franzsélásnál (pék).
*
Az öreg Máris néni szavai, míg
szülőimet megnyugtatták, addig
az én mellembe égő sebet vájtak.
A kíváncsi szomszédok és rokonok
csaknem minden búcsúzás nélkül
észrevétlenül eltávoztak. Máris
néni is eltávozott, s az ablakon így

köszönt be:
- Békével aludjatok! Békével maradjatok!
Anyám meg visszaköszönt:
- Békével járjon!
Már későn volt, tehát lefeküdtünk, én azonban még álmomban
is fel-felzokogtam, s e miatt sokszor
felébredtem, s felébresztettem kedves szülőimet is.
- Alszol-e, Józsika, lelkem? – szólott édes anyám.
- Fogd be a szád, ebadta varasbékája! – szólott atyám – nem hagytál
békét nekünk, az egész éjjel egy
cseppet sem aludtunk. Ne szeppegj!
Megerőltettem magam, s hogy
megmutassam azt, hogy én szót fogadok, hangosan feleltem:
- Én nem sze-eppe-e-gek.
Az óra éjfél után kettőt ütött.
Apám azonnal felkelt, s kiadta a parancsot, hogy megyünk a szentpéteri határra árpáért. Bármilyen édes
is volt (habár ezen az éjjel nem)
az álom, a másodszori felszólítást
soha se vártuk be, azonnal künn
voltunk és segítettünk befogni.
(Folytatása a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
Én a négy tulok előtt egy vén
gebét a kötőféknél fogva vezettem,
másként nem ment az ebadta. István bátyám volt az ostoros, az ostorhegyes meg én… ilyenkor nem a
hat, hanem a hatos számú. Reggel
hat órára egy nagy szekér árpával
meg is érkeztünk, de ezt már nem
kellett segítenem lerakni.
*
A tegnapi nagy szekér a kapunk
előtt állott.
- Jere rózsám Enyedre, ott a világ
közepe – hangoztatták a velem
szembejövő kolegyisták, kik körül fogtak engemet, jókedvűleg kísértek be az udvarunkba.
*
[…] Tízéves koromba, 1864-ben,
augusztus végén Lőrincz Józsi 4
lovas szekerén 9 hétfalusi tanulóval mentem a nagyenyedi Bethlen
főtanodába, Brassón, Fogarason,
Nagy-Szebenen, Gyula-Fejérváron
és Tövisen át.”
*
Gyurka Józsefnek, szerencsére,
nemcsak az élettörténete maradt
meg, hanem a budapesti Néprajzi Múzeum Etnológiai Adattárába
került igen sok személyes irata, de
a csernátfalusi gyülekezeti leváltárban is számtalan adat világít rá
tevékenységére, sőt, cikkeit is olvashatjuk a brassói sajtóban. Azon
tanítók egyike volt, aki saját népéhez tért vissza iskoláinak befejezése után, és aki nemcsak az iskolát,
hanem evangélikusként az egyházat is szolgálta (még ha nem is
mindig konfliktusoktól mentesen),
hiszen ebben az időben egyre több
székelyföldi, többnyire református
tanító kerül a falvakba, akiknek a
munkájukra minden bizonnyal nem
lehetett panasz, de a csángósággal és főleg az evangélikussággal
szemben annál több tetten érhető.
Nos, amikor a csernátfalusi gyülekezet is átadja az 1867-ben épült
iskoláját államnak, a nyilatkozaton
az egyik aláírás a Gyurka Józsefé.
Idézzük ennek szövegét is:
„Nyilatkozat
Alólirtak mint a Brassómegye
csernátfalusi ágostai evang. hitvallásu magyar egyházközségnek ez
idő szerint hivatalos képviselő testülete, a nm. vall. és közokt m. kir.

minister Urnak f. évi. február 6án
40809/883 sz. a. kelt és velünk a
Brassómegyei kir. tanfelügyelő Úr
ő Nagysága által f. évi március 3án
00 sz. a. közlött magas rendelete
alapján ezennel ünnepélyesen kijelentjük, miszerint készek vagyunk
a csernátfalusi ágost. evang. hitv.
magyar egyházközség tulajdonát
képező, eddigi községi iskolai czélra használt, a csernátfalusi 186 számu telek jegyzőkönyvbe jegyzett
A + rendszám és 88 helyrajzi szám
alatt fekvő iskolai helyiségek használati jogát, az állami iskola javára
annak fenn állásáig biztositni.
K. m. f.
A csernátfalusi ág. evang. egyházközség képviselő testülete nevében
Binder Lajos elnök
Gyurka József jegyző”
Még abban az évben Gyurka
József kérelmet nyújtott be a miniszternek: „Mély tisztelettel bátorkodom esedezni a Nagyméltóságodhoz azon alázatos kérésemmel,
miszerint a Csernátfaluban szervezendő magyar nyelvű állami elemi
iskolához az ide mellékelt okmányaim alapján méltóztasson vezér
tanítónak a legkegyelmesebben
kinevezni.”
Gyurka József elnyerte az állást,
de a világháború kitörése, már nem
a Barcaságon éri.
*
Ami pedig az iskolát illeti, máris
jelentkeznek a gondok: „Hazánkban az államivá alakított iskolák között a mi iskolánk az elsők közé tartozik. A határszéli és nemzetiségek
közé ékelt egyházközség intézi tudatában a népnevelés nagy fontosságának már korán menedéket és
oltalmat kerestek és találtak a magyar kormány védőszárnyai alatt. A
cél eléretett: a nevelés az oktatás
fellendült, ám de ennek egyik alkotórésze a hit és erkölcstan tanítása
a hanyatlás lejtőjére jutott.” A levelet 1898-ban a gyülekezet lelkésze,
Kiss Árpád küldte a vallási és közoktatási miniszternek, - elsősorban
anyagi- támogatást kérve ahhoz,
hogy fizetett hitoktatójuk lehessen. Hogy a kérdés milyen módon
oldódott meg, ahhoz fel kellene

lapoznunk az egyházközség jegyzőkönyveit. A Brassó megyei Tanítótestület által 1892. évi márciusában
rendezett Comenius emlékünnepélyen tanügyi kiállítást rendezett az
iskolák anyagából. Ebből tudjuk,
hogy a csernátfalusi iskolában milyen tankönyvekből oktattak, illetve
mit tartottak fontosnak bemutatni
„16 I—VI. oszt. nyelvtani dolgozat,
11 I—VI. oszt. számtani dolgozat,
11 I—VI. osztálybeli rajzmunkák,
I—VI. osztálybeli kézimunkák, 2
Gönczi P.-féle ABC könyv I. oszt. és
1 Vezérkönyv, 4 Gáspár János-féle olvasókönyv II—VI. oszt.-ból, 2
Nagy László-féle nyelvtan II—III.
oszt.-ból, Nagy László-féle Vezérkönyv a nyelvt. tanításhoz, 1 Vezérkönyv a beszéd-ért. gyak. tanításhoz (Peres), 1 Vargyas Endre-féle
nyelvtan IV. oszt., 1 Vargyas Endre-féle földrajz IV—VI. oszt., 1 Var
gyas Endre-fele történelem V—VI.
oszt., 1 Vargyas Endre-féle termé-

szetrajz V—VI. oszt., 1 dr. Szél-féle Egészségtan V—VI. oszt., 1 dr.
Szél-féle Egészségtan vezérkönyv,
1 Mértanhoz vezérkönyv (Emericzy
G.), 4 1891/92. évi órarend, 4 tananyagbeosztás, 4 életrajzleirás (4
tanítóé), Az iskola története, 2 Csernátfalu község házfeliratai és rajzai
(2 füzet), 1 szerződés a magas áll.
és helybeli ág. hitv. e. egyház között az iskola átadására vonatkozólag, 1 Vezérkönyv a földrajz tanításban (Emericzy G.), 1 Vezérkönyv
a történelem tanításban (Kiss-Maier), 1 Brassómegye földrajza (Veres
S), 2 Vezérkönyv a számtanításhoz
(Lutter) Emericzi G.).”
*
A tankönyveket talán őrzik még
könyvtárak, hogy fellapozhassunk
őket. A két füzet a házfeliratokkal a
Néprajzi Múzeumba került, és tudjuk, hogy a rajzok is Gyurka József
munkái.
(folytatjuk)
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