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A bácSFAluSi áltAlánoS iSkolA épülete

A sorozatszerkesztő Hochbauer Gyula 
és Szabó Mária Magdolna hiteles for-
rások a lapján veszi számba megyénk 
magyar vo natkozású iskolatörténetét 
e munkára vál lalkozó pedagógusok 
segítségével.

Iskola Bácsfaluban
1765-ben Zajzon után Bácsfalu volt 

Hét fa lu legkisebb népességű falva 385 
la kos sal. Ennyien nem tudtak tanítót 
eltartani, hi szen ekkor Hosszúfalu 957 
magyar e van gélikusa tartott el egy isko-
lamestert, s a csernátfalusi evangélikus 
anya egy ház köz ség 1775 (Csernátfalu: 
513, Türkös: 877, Bácsfalu: 385) híve 
működtette e van gé likus felekezeti is-
koláját.

Valószínű, hogy a XVII–XVIII. szá-
za dok ban sok Bácsfalusi, Türkösi és 
Cser nát fa lusi előnevű diák, akik a nagye-
nyedi, sá ros pataki, kolozsvári, debreceni 
pro tes táns kollégiumokban iskoláztak, a 
be tű ve tést mind a csernátfalusi mestertől 
ta nul ták.

Binder Pál a Barcasági magyar ér tel
mi sé giek című tanulmányának 1549–
1848-as időszakra vonatkozó névsorát 
la poz gat va találunk néhány bácsfalusi 
szü le té sűt is, akárcsak Jakó Zsigmond 
Nagy e nye di diákok (1662–1848) című 
mun ká jában.

A tanulással itthon elérhető leg lát vá-
nyo sabb eredményt talán az 1600 táján 
szü le tett, Nagyenyeden tanult Bácsfalusi 
György érte el, akit I. Lipót császár és 
ma gyar király kiváló tanulmányi e red mé-
nye iért felszabadított a jobbágyságból, 
és ne mesi rangra emelt.

Stephanus Bácsfalusi 1688-ban i rat-
ko zott be a nagyenyedi kollégiumba.

Elgondolkoztató, hogy 1552-től 1809-
ig, azaz 257 éven keresztül a bácsfalusi 
gyer mekek betűvetésre rendszeresen 
Cser nátfaluba jártak. Igaz ugyan, hogy 
az 1770-es évek végétől a Bácsfalu és 
Cser nát falu közötti Türkösön működött 
magyar is kola, de az a római katoliku-
soké volt. 

Az 1809-ben épített papi lak egy hát-
só 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 
ad dig fungáló iskolaszoba már nem volt 
ké pes befogadni a gyermekeket, és ezt 
bő víteni sem lehetett a szűk udvartér 

miatt. 1833 és 1835 között a hívek meg-
a dóz ta tá sá val fából egy zsindellyel fedett 
iskolát é pítettek, melynek egyik szobáját 
tan te rem nek, a másikat - egy konyhával 
- tanítói la kásnak használták. Már 1835 
végétől vá lasztott tanító vette át e sze-
repkört az ad dig ezt is vállaló lelkésztől. 
Ekkor a ta ní tó fizetése gyermekenként 
egy-egy véka ga bona és 20 garas, a 
jobb módúaktól 2, a szegényebbektől 1 
hasáb tűzifa. 

1835 és 1848 között itt tanítottak Föl-
des Fe renc, Bölöni Lajos, Bakó András, 
Ke le men György, Koszta Károly, Borcsa 
Mi hály. 

1849–50-ben Buna Sándor, 1850-től 
1858-ig Fogarasi György, 1859 és 1864 
kö zött Kocsondi János tanított. Ez utóbbi 
szol gálata alatt, 1862-ben építették az 
is ko lát az 1858-tól Bácsfaluban lelkész 
Bor csa Mihály kezdeményezésére, 
Gödri Mi hály támogatásával, az egy-
házközség hí vei nek adakozásából 
és munkájával. Az is kola épülete 165 
négyszögöl területen két tantermet és 
egy kétszoba-konyha és e gyéb mel-
lékhelyiségekből álló tanítói la kot foglalt 
magába. A két tanteremben kis és nagy 
gyerekekre csoportosítva folyt a ta nítás 
egy rendes és egy segédtanító mű-
ködésével. Ekkor került a homlokzatra 
a jelenleg a főút felöli használatlan be-
járati aj tó fölötti homlokzaton befalazva 
levő fel i rat: „Halld meg, magyar nemzet, 
mely nép buz gón ápolja tanodáit, nem 
nyomorog, ha nem él, élni fog üdvére 
földi s égi ho ná nak. 1862.”

Ugyanebben az évben látogatta meg 
Négy falu iskoláit Ballagi Mór. 7 év múlva 
Hét faluba látogatott az akkori magyar 
kul tusz miniszter. Ennek emlékére vé-
sették kő táblára: 

„Hazánk tanügye / dicső refor má
to ra / B. EÖTVÖS JÓZSEF / Hétfalu
ban jár tának emlékére a bácsfalusi 

ma gya rok / által 1869. / Sept. 29én.”
Báró Eötvös József ekkori lá to ga tá sá-

nak sokat köszönhet a hétfalusi magyar 
nyel vű oktatás, hisz az ő, szükségleteket 
fel mérő és megértő támogatása is kellett 
a két év múlva induló faragászati isko-
lához, és a látogatás hozzájárult ahhoz 
is, hogy rö vid időn belül, 1873-ig vala-
mennyi is ko lánk községi jellegűvé vált.

Ekkor a lelkész Borcsa Mihály (1858-
1904), s a tanító - a szolgálatban Ke-
resz tély Lázárt 1867-től 1870-ig követő 
- Feyér Gyu la. Az iskola vezetése a 

lelkészre volt bíz va, aki gondoskodott a 
szükséges tan esz közökről. Az egyházi 
hatóság adta ki az általános érvényű 
tantervet, mely főleg a vallástanra, 
számolás, írás- és ol va sás ta nításra vo-
natkozott. A költségek jóval fö lül múlták 
az egyházközség teherbírását, e miatt 
a gyülekezet hitvallásos nép is ko lá jának 
fenntartását átadta a községnek. Bács-
faluban már 1869-ben felekezetiből 
köz ségivé alakult az iskola, és két tanítói 
ál lással működött a községi iskolaszék 
felü gyelete alatt, melynek elnöke Borcsa 
Mi hály volt. Az egyházközség 1870. 
feb ru ár 20-án írta alá a szerződést a 
politikai köz séggel. Ennek értelmében 
az egyház é pületeit és iskolai felszere-
léseit áten ged te a községi iskola céljaira 
azzal a fel té tel lel: „hogyha idők múltán 
az egy ház köz ség annyira megerősödik, 
hogy saját ere jé ből ismét fenntarthatja 
iskoláját, úgy az ál lam köteles azt visz
szabocsátani.” 

A községi iskolában Feyér Gyula, Kö-
vér Lá zár 1870-től, Kiss Árpád 1870-től 
1874-ig, Gyurka József 1874–75-ben, 
Jánó Sán dor 1875–76-ban tanított, 
Petke Károly pe dig 1876-tól 1893-ig. 
Az állami iskolánál az említettek mellett 
Clausnitzer Erzsébet ta nított. Az igazga-
tói teendőkkel Kövér Lá zárt bízták meg, 
aki ezét 50 forint tisz te let díjat kapott. 

1870 és 1874 között Kiss Árpád, 1874-
től 1904-ig Kövér Lázár, 1874–1875-ben 
Gyur ka József, 1875–1876-ban Jánó 
Sán dor, 1876 és 1884 között Petke Károly 
taní tott. 

A tanítókat az 1876-ban 200 is ko la kö-
te les gyermek tanításában értelmesebb 
fa lusi gazdák is segítették, mint: Simon 
Ist ván, Borcsa Bodolai János. Elemi 
is ko lába 121 tanuló járt, a gazdasági (is-
mét lő jellegű) osztályokba 79. 1871-ben a 
magyar lakosság majdnem 1/5-e is kolás. 

Az iskola szomszédságában lévő 
el a dás ra szánt házat meg akarták 

vásárolni, u gyanis az 1862-ben épült 
iskola már szű kös sé vált, szükséges lett 
a kibővítése. Az egyházközség nehéz 
anyagi kö rül mé nyei miatt a vallás és 
közoktatási mi nisz ter, Trefort Ágoston 
segítségét kérték. 

Az egyházközség és a politikai község 
kö zött valóságos vita folyt az iskola é pü-
le téről, ugyanis az előbbi ragaszkodott 
az is kolaépület tulajdonjogához, és azt 
csak hasz nálatra adta át az államnak.

1883. október 21-én nyilvánossá tették a 
magyar vallás- és közoktatásügyi mi nisz ter 
27 221-es számú rendeletét, a mely ben 
a bácsfalusi ág. ev. egy ház köz sé get fel-
szólította, hogy az engedje át az 1869-től 
községi iskolai célra használt é pü letét egy 
állami elemi népiskola javára. A presbitéri-
um válaszában hangsúlyozta, hogy örök 
használatra átengedi, ha az e gyik protes-
táns tanító, az egyház által meg szabott 
fizetés mellett a vallásoktatást és az egyházi 
szolgálatot hűségesen fogja vé gezni.

Az 1884-től államivá átszervezett 
köz sé gi iskola három tanítói állással, az 
is ko lagondnokság felügyelete alatt állt. 

Az iskola épületét, mint az evangélikus 
egy házközség tulajdonát örök hasz-
nálatul az államra telekkönyveztette. 
1885-ben az ál lam egy telket vásárolt, 
hogy rajta újabb tan termet építhessen. 

A hat korosztályba tartozó gyer me kek-
kel három csoportban foglalkoztak. Az 
is mét lő iskolások oktatását nem szerinti 
meg különböztetéssel a két férfitanító, 
a ker tészeti oktatást maga az igazgató 
vé gez te. 

A bácsfalusi iskola tanítói a Brassó 
me gyei Tanítótestület Négyfalusi Köré-
nek vol tak a tagjai 1873. január 21-től. 
A kör 32. ü lésén Petke Károly tartott 
mintatanítást a bácsfalusi iskolában, 
majd Kövér Lázár ol vasott fel dolgozatot 
Népünk rossz szokásai címmel. 

(Folytatása a 2. oldalon.)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
1884. október 8-án Kövér Lázár ta-

nított a testek halmazállapotáról. 1887. 
jan. 29-én Klausnitzer Erzsébet tartott 
beszéd- és értelemfejlesztés témájú 
bemutató ó rát. Kövér Lázár több ízben 
is dolgozatot mu tatott be a gazdaság 
fejlesztéséről, s egy szer vitaindítót arról, 
hogy miképpen le hetne a megtámadott 
tanítói tekintélyt hely reállítani. 

1889. május 19-én az esperesség kö-
zöl te, hogy „nem szándéka az állami is
ko la helyett felekezetit állítani (…), el ren
de li, hogy az egyház iskolaépületének 
hasz nálata az egyház és az állam által 
kötendő rendesszerződésselmielőbb
szabályoztassék”.

Iskolaügyekben eddig az egyházta-
nács ha tározott, ekkor az iskolafenntar-
tás kö te lezettségét az államra ruházta 
„oly ki kö téssel mindazon által, hogy 
állandóanmagyarjellegűlegyen.Sha
idővelazegyházolyhelyzetbejut,hogy
iskoláit, mint fe lekezetit önmaga fenn
tartaniképeslesz,aztvisszavehesseés
iskolai célra hasz nál hassa.”

A tanoda telkén lévő épületet két tanítói 
la kássá szándékoztak átalakítani.

Az iskola fokozatosan erősödik, ami el
ső sorban a gyarapodó gyermeklétszám 
függ vénye.

Az 1899/1900-as tanévben 165-en 
irat koz tak be a bácsfalusi állami elemi 
isko lá ba.

I. osztályba 41en: 23 lány és 18 fiú, 
ta nítónő Török Irén; II. osztályba 29en: 
14 lány és 15 fiú, tanítónő Török Irén; III. 
osz tály ba 30an: 12 lány és 18 fiú, tanító 
Gás pár Gyula; IV. osztályba 22en: 16 
lány és 6 fiú, tanító Gáspár Gyula; V. 
osztályba 17en: 13 lány és 4 fiú, igaz-
gatótanító Kö vér Lázár; VI. osztályba 
26an: 17 lány és 9 fiú, igazgatótanító 
Kövér Lázár volt.

Közülük 148 evangélikus, 8 refor-
mátus, 6 római katolikus, 2 unitárius, 
1 görög-ke leti. Legtöbben bácsfalusi 
születésűek, 2en a közeli Derestyéből, 
illetve 3an Noá ból valók, 2 türkösi, de 1 
busténi, 1 bu ka res ti. A szülők foglalkozá-
sa szerint 73 nap szá mos, 53 földműves, 
3 erdőőr, 3 cipész, 1 kőműves, 1 kerekes, 
1 fiákeres, 1 asz ta los, 1 pénzügyőr, 1 
műfaragó, 1 községi pol gár.

A múlt századforduló második tan é vé-
ben 158 tanulója volt az elemi iskolának, 
és 37en jártak gazdaságiba (ismétlőbe). 
A 195 tanuló közül 10 román anyanyelvű 
volt. 

Az egyházközség anyagi nehézséggel 
küz dött. Emiatt az esperességi közgyű-
lés 1906. dec. 6-án a halaszthatatlan 
kia dá sok fedezésére beleegyezett, hogy 
„Abácsfalusiág.h.ev.egyházközség
eladjaa4.sz. telekjegyzőkönyvben8,
9 hrszá mok alatt jegyzett ingatlant, az 
úgynevezettrégiiskolaitelketarajtalevő
épületekkelegyüttolyanszélességben,
mint az iskolai épület és olyan hosszú
ságban,mintaz,ahogyajelenbenisegy
kerítés ál tal határoltatik...”

A régi iskola épületét a község vette 
meg 4700 koronáért.

Az egyházi iskolák államivá alakításá-
val meg változott az egyházközségek és 
az is kolák közötti viszony is. Az egykori 
kán tor tanítók feladatköre egyházi és vi-

lági te en dők re tagolódott. Ez a folyamat 
Bács fa luban Kocsis István és Bálint 
András ta nítóskodása alatt ment végbe.

1914 júniusában Kocsis János állami 
e lemi iskolai tanítót felmentették egy
ház se gédkezői állásából. Bálint András 
állami e lemi iskolai tanítót választották 
helyébe. Az egyházsegédkező ekkori 
feladatkörét írás ban rögzítették. 
Hivány
Abácsfalusiág.ev.egyházközség

segédkezőjerészére
I. Kötelességek:
1. A bácsfalusi állami elemi népiskola 

I–VI. osztályaiban, valamint az ismétlő 
is ko lai növendékek részére a kívánt 
számú é nekek betanítása.

2. Hétköznapokon, vasár és ünnep
na po kon, esketéseken és temetéseken 
az elő forduló énekeknek orgonajátékkal 
való ve zetése illetve kisérése.

3. A lelkész helyettesítése sátoros ün
ne pek első és második napjának dél u
tán ján, továbbá Vízkereszt, Péter és Pál 
nap ján, valamint a lelkész hivatalos el
fog lalt sága vagy betegsége alkalmából, 
végül úr vacsoraosztás napjáni délután.

4. Az egyháztanács és közgyűlés 
jegy ző könyveinek vezetése s ezek má
sod pél dányának elkészítése, kepenapló 
le má solása.

II. Javadalom:
1. Az állami elemi iskola I – VI. osz

tá lyá ban és az ismétlő iskolai nö ven
dé kek nél eszközölt ének tanításért 60 
korona.

2. Az egyházsegédkezésért 490 ko
ro na negyedévi előleges részletekben.

3. Stóla jövedelem fejében: prédiká-
ciós te metésért 2 korona, imás temetés 
után 1 korona, esketésért 1 korona.

Bálint Andrást az 1914. jún. 28i egy ház
községi közgyűlés választotta volt meg.
Abácsfalusielemiiskolábanahittant

ettőlkezdvealelkésztanítjaazI.osz
tályban.Azegyháziénektanításávalaz
egyházsegédkezőtbíztákmeghavi 60 
ko rona díjazás mellett.

Kiss Béla lelkészi (1904–1920) és Ko
csis János (1904–1934) tanítói működé-
se két egymástól különböző történelmi
po li ti kai helyzetet ívelt át. 1918tól a bács
fa lu si, addig magyar királyi állami elemi 
is ko lát román tannyelvűvé alakította át 
az új kormányzás. Az újra létrehozott 
e van gé likus elemi népiskola számára az 
egy ház község kénytelen volt helyiséget 
bé rel ni (a jelenlegi Brassói úton, a pékség 
mel letti házat). Itt tanítottak az iskola nyil
vá nossági jogának megvonásáig, majd 
meg szüntetéséig, 1924ig Kocsis János, 
Bá lint András, Borcsa Bodolai Sára és 
Ba csóné Kocsis Lenke. Erről az is ko la tör
téneti korszakról részletes tudás sze rez-
hető az egyházközség jegy ző köny ve i ből.

Kisérlet a magyar tannyelvű fele-
kezeti iskola működtetésére

Az 1918–1919es tanév még a magyar 
fenn hatóság alatt indult el, de december 
11e után a Kormányzó Tanács ki ne
ve zett jei már sorra vették át az iskolák 
lel tá rait és elrendelték a román nyelv 
ta ní tá sát. 

A magyar állami iskolák helyett román 
tan nyelvűeket alapítottak.

Bácsfaluban ekkor Kiss Béla lelkész 

az egyházközségi tanács egyöntetű be
le egyezésével szervezte újra a magyar 
tan nyelvű egyházi iskolát. A döntés 
ér tel mé ben az egyháztagok hozzájáru-
lásából mű ködtetik az iskolát. 

A közgyűlés döntött a legsürgetőbb 
kér dé sekben:

a. A tanítókat az eddigi állami iskolai ta-
nítók közül válasszák. Megválasztja Ko-
csis János és Bálint András tantókat mint 
óra adókat havi 400 korona fizetéssel a 
ta ní tási időre. Kocsis Jánost igazgatói 
te en dőkkel ruházza fel, s ezért neki 200 
ko ro na tiszteletdíjat szavaz meg.

b. Hozzájárul a bérhelyiségek ki vé
te lé hez.

c. Hozzájárul a kirovás módozatához.
d. Elfogadja az összeállított költ ség-

ve tést. 
e. Megválasztja az iskolaszéket: Kiss 

Bé la, Bálint András, Szén I. Mihály, Bar-
kó Já nos, Szén A. János, Szén Mihály, 
Jónás And rás tagokból. Pénztárosnak 
meg vá laszt ja Bálint Andrást, kinek mun-
kájáért ké sőbb fog tiszteletdíjat meg-
szavazni. Is ko laszolgának megfogadja 
Jakab Mihályt.

Az evangélikus felekezeti iskola új ra-
in dí tásának első tanévében 189en i rat
koz tak be a bácsfalusi magyar iskolába. 
Ebből 1 unitárius, 4 római katolikus, 14 
re for má tus. A tanulók születési helye 
szerint leg töb ben bácsfalusiak, 10 tür-
kösi, 3 bu ka res ti, 3 azugai, 2 zajzoni, 
2 derestyei, 2 bras sói, 2 alsótömösi, 1 
felsőtömösi.

A háború utáni nehéz helyzetben az 
egy ház számára egyre nyomasztóbb 
gond lett az iskolafenntartás. Sok család 
kép te len volt fizetni a kirótt hozzájárulást. 
A te her viselésén némiképp enyhítettek 
a kül földi segélyek, különösen az ame-
rikai se gély, melyet nagyrészt a tanítók 
fizetési hát rálékának törlesztésére for-
dítottak. Mi u tán az iskolai és az egyházi 
kirovásból nem tudták fizetni a tisztvi-
selőket, az em lí tett segélyből utalták 
ki Kocsis Já nos nak, Bálint Andrásnak, 
Bódy Lászlónak a fizetését. 

1920. szeptember 12-én tartott köz-
gyű lé sen új tagokkal bővítették az 
iskolaszék tag ságát: Szén A. János, 
Mártis György, Jó nás András, Gyerkó 
István, Lőrincz Ist ván, Tóthpál Mihály, 
Szén I. Mihály, id. Bá lint András. 

Az 1920–1921-es tanévben a beíratási 
díj 10 lej volt, a fenntartási díjat pedig a 
csa ládok anyagi lehetőségeihez iga zí
tot ták: 10–15 lej között. Néhány szegény 
ta nulót e költségek alól teljesen fel men-
tet tek.

Ebben a tanévben 201 gyermek irat
ko zott ebbe az iskolába. Az evangélikus 
fe le kezetű diákok mellett volt még 3  ró-
mai ka tolikus, 1 unitárius, 12 református. 
A leg több bácsfalusi születésű mellett 5 
türkösi, 5 bukaresti, 3 azugai, 2 zajzoni, 
5 de res tyei, 1 brassói, 1 komandói, 1 kis
ba lázs fal vi, 1 őripusztai, 1 tordai, 1 noai.

Négy egykori magyar állami tanítót al kal
maztak: Kocsis János, Bálint András, Ko
csis Lenke, Bálintné Borcsa Bodolai Sá ra.

A bácsfalusi evangélikus iskola állan-
dó gondja a tanteremhiány, de bútorzat, 
pa dok sem volt elegendő, amik miatt az 
első tan évben a meglévő két tanterem-
ben vál ta kozó tanítás folyt. A politikai 

község no vem ber 1-jén túl nem volt 
hajlandó az addig bér be adott tantermet 
továbbra is iskolai cél ra átengedni, mert 
ott fogyasztási szö vet kezetet szándéko-
zott létesíteni. Egy i deig megoldódtak a 
terem gondok, u gyan is igazgatótanító 
közbenjárására Kocsis And rás brassói 
lakos bácsfalusi házának két szobáját 
átengedte iskolai célra a folyó tan évre.

A nehéz életfeltételek miatt az al kal-
ma zot tak többször kértek fizetésemelést 
il let ve jogaik betartását. Kocsis János 
egy ház segédkező, igazgatótanító „Mi
utánjúnius,július,augusztushónapokra
egyfillérfizetéstsemkaptak,kartársai
nevébenkériazegyháztanácsot,hogya
hátrálékos is kolai tartozásokat felhajtani, 
ésabbólazígéreteknekmegfelelőenne
kikisjuttatniszíveskedjék”, máskor pe-
dig ugyanő ké ri az egyháztanácsot, hogy 
az őt meg il lető 1 hold szántót a brassói 
határon bo csás sa rendelkezésére.

Az egyháztanács 1921. márc. 29én 
el ha tározta, hogy „abefolyóegyháziadó
50%átaziskolaiköltségekrészbenife
de zésére az iskolai pénztárnak adassék 
át.Nehezen folytakbea fenntartási
díjak, e zért már a hatóságokhoz is for
dultak,hogyezeksegítsenekfelhajtani
ahátrálékokat”.

Az addig csak egyegy iskolai évre 
meg vá lasztott tanítók biztonságérzetét 
kívánta erő síteni az is, hogy az egyház-
községi köz gyűlés véglegesítette őket 
állásukban, 1923 szeptemberétől pedig 
az egy ház me gyei közgyűlés javaslatára 
50%kal nö vel te a tanítók fizetését.

1921. május 5-én tartott iskolaszéki 
gyű lésen „azigazgatóafelvételinapló
bólfelolvastaamásvallásúésaszom
szédhelységekből iskolánkba járó ta
nulókat,olycélból,hogyezeknekszülői
anyagi te hetségeikhez mérten az iskola 
szük ség letének (fenntartási költségek) 
fedezéséhezbizonyosösszeggelhoz
zájáruljanak.Azülésafenntartásidíjat
10–50lejbenállapítottameg.” Néhány 
szegény ta nulót e költségek alól teljesen 
felmentett.

A felekezeti népiskola 1921 - 1922-es 
tan évi költségvetési szükséglete 42.940 
lej, amelyből 10.000 lejt az egyházköz-
ség hor dozna részint az egyházi adóból, 
rész ben pedig mulatságok jövedelmei-
ből, 32.940 lejnek a fedezését – ami a 
tanítók fi zetésének megfelelő összeg 
– az összegyház fedezi. Felmerült, 
hogy a mennyiben a politikai község az 
óvodai he lyiséget eladná, amely telket 
a rajta levő é pületekkel együtt éppen az 
egy ház köz ség adott át jutányos áron a 
politikai köz ség nek, az egyházközség 
iskolai célokra vá sárolja vissza.

Naponta merülnek fel újabb és újabb 
gon dok: Nincsen elegendő iskolapad. 
Még kell két nagytábla, két  két asztal 
és szék. De legtöbbször a gyakorlatias 
se gítőkészség kézenfekvő megoldást 
ta lál. Például az iskola részére szüksé-
ges tű zifát legjutányosabban szerzik be 
Tat ran gon a bodzaiaktól, és onnan azok 
a szü lők szállították Bácsfaluba, akiknek 
iskolás gyerekük volt. Iskolapadokra 
pedig külön gyűjtést szerveztek.

(Folytatása a 3. oldalon.)
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brassó Megye Magyar taNNyelvű isKolái régeN és Most
(Folytatás a 3. oldalról.)
1921-től a Tanügyi Direktórium el nök-

sé gének 2/1921. számú átirata szerint a 
Vég rehajtó Bizottság Bálint András taní-
tót a hosszúfalusi ág. h. ev. alsótagozatú 
egy sé ges középiskolához rendelte szol-
gá lat té telre, és helyettesítésével Veress 
Kor né lia okleveles tanítónőt  bízták meg 
a tan év végéig a.

1922. március 11-én Bodiczky Pál lel-
kész ismertette az evangélikus felekezeti 
nép iskolák nehéz helyzetét, s a főes-
peres át irata alapján bejelentette, hogy 
a február 9-i csernátfalusi  iskolaügyi 
értekezlet egy lel készekből, tanítókból 
és egy ház me gyénk vezető világi férfi-
aiból álló bi zott sá got delegált, hogy a 
felekezeti iskolák ér de keit képviselje a 
felsőbb hatóságoknál, kez deményezzen 
és folytasson tár gya lá so kat a Végrehajtó 
Bizottsággal.

A közoktatásügyi minisztérium leirata 
sze rint, a felekezeti iskolák állam se gé lyé-
ről csak akkor lehet tárgyalni, miután a 
hit felekezetek bemutatják tanítóik hiteles 
díj levelét, melyből világosan kitűnik, hogy 
az egyes iskolafenntartó egyházak saját 
e rejükből milyen fizetést hajlandók, s 
ké pe sek fizetni. Az egyházközségek 
szük sé gesnek tartják 3 évi működés 
után, ta ní tóik jövőjét az egyházközségek 
jogerős ha tározatú, a felső hatóságok 
által is meg e rősített díjlevéllel (hivánnyal) 
biztosítani. 

Az esperességi közgyűlés 1922. évi 
jú li us 3-án tartott gyűlésén kimondta, 
hogy a felekezeti iskolákat minden kö-
rül mé nyek között fenn kívánja tartani.

Az esperesi közgyűlés által kiküldött 
bi zott ság tagjainak (Szórády Lajos fő es-
pe res, dr. Papp Endre esperesi felügyelő, 
Ko csis János igazgató-tanító, Dávid Károly 
lel kész, Sipos András középiskolai tanár, 
Ni kodémusz Károly alesperes) az egy-
ház köz ségi közgyűlés a következőket 
vá la szol ta: 

„a. Kimondja a felekezeti iskola állandó 
fenn tartását. Kívánja és követeli is ko lá
jánakfenntartásáhozazőttörvényesen
megilletőállamsegélyt.
b.Atanítókfizetésétazállamitanítók

mindenkorifizetésévelegyenlőenálla
pítja meg azon kijelentéssel, hogy ezen 
fizetésegyharmad részétbiztosítjaa
magarészéről,kétharmadrészétpedig
az államtól vár ja és követeli államsegély 
képen.

c. Addig is azonban, míg az államse
gély ügye megoldódik, tanítói megél
hetésétsajáterejébőlbiztosítja.(...)Az
államitanítókévalegyenlőfizetéstattól
azidőponttólfolyósít,mihelytazállama
segélyt az egy ház nak biztosítja.” 

A politikai hatalom egyre ellen sé ge-
seb ben viszonyult a bácsfalusi magyar 
egy há zi iskolához. A főszolgabíró (primp-
retor) 2.707/922. számú átirata szerint a 
szol ga bíró a községtől bérelt tanterem 
ha szon bér leti szerződését nem terjesz-
tette fel az is pánsághoz (prefectura) 
jóváhagyásra, ha nem azon indoklással, 
hogy a felekezeti is kola államellenes, a 
felterjesztését meg ta gadta. De ez egyre 
tudatosabb is ko la szer vezést váltott ki az 
egyházközség e löl járóiból. 

„(...)Templomunk van, ellenben is ko
lánknincs.Ajelenlegisúlyosidőkbena
bács falusi evangélikus egyházközség 
leg nagyobb és leggyorsabban meg ol

dás ra váró feladatát abban látom, hogy 
sze rez zünk hajlékot ennek az elárvult 
in téz mény nek. Mert nekünk kell gon
doskodni ar ról, amíg a csángóság él e 
földön.(...) 

Olyan iskolára van szükségünk, a me
lyet magunk irányíthatunk. Lebegjen 
szemünkelőttelődeinkpéldája.Ami
nagyapáink egyemberöltő alatt két
ízben é pí tet tek iskolát: 1833ban fából 
és1862-benkőből.Őkazévszázados
szolgaság jár ma alatt, amikor kerese
tük nagy részét szász uraiknak kellett 
lefizetniük,képesekvoltak29esztendő
alatt két ízben is kolát építeni, mi, akik 
számban többen va gyunk, anyagilag 
is jobban állunk, hogyne tudnánk egyet 
szerezni!”

1923. szeptember 22-én az egy ház-
me gyei közgyűlés egyhangú határozat-
tal a ta nítók fizetésének 50%-kal való 
fel e me lé sét javasolta. 

A más vallású tanulókat miniszteri 
ren de let tiltotta ki az iskolából.

A tanügyi hatóságok egyre tü rel met-
le neb bek. Dr. Blága József főinspektor 
má jus 12-én meglátogatta az iskolát, és 
arra kér te az akkor tartott értekezletet, 
hogy dönt sön: fenn akarja-e tartani 
felekezeti is koláját, vagy átadja az 
államnak?

A bácsfalusi evangélikus iskolát az ál-
lam hivatalos ellenőrző közege (subrevi-
zor şco lar de control) az 1923–1924-es 
tan év ben három ízben is meglátogatta, 
s meg figyelte az itt folyó oktatást. A fel-
vett hi vatalos jegyzőkönyvek bizonyítják, 
hogy az iskolában kiváló eredményt, 
elő re ha la dást és rendet, tisztaságot 
tapasztalt. A tanítók „a román nyelvnek, 
mint ál lam nyelv nek elsajátításában és 
tanításában nagy buzgóságot fejtenek 
ki,sközülükkettőfolyóévszept.5-én
Brassóbanabizottságelőttavizsgát
is letette re mé nyük szerint sikerrel. A 
jövőbenamásikislefogjatenni.” 

Az egyház iskolai teleknek Bálint 
György templom melletti házát szeretné 
meg venni. Arra is gondolnak, ha ez nem 
si kerül, akkor a régi temető egy részét 
hasz nálják erre a célra.

Az 1924–1925-ös tanévben tan te rem-
ként használt két termet a tulajdonos 
el ad ta, s a községtől bérelt tanterem 
bér szer ződését a vármegyei prefektura 
nem hagy ta jóvá, hanem utasította az 
elöl já ró ságot, hogy a termet nyilvános 
ár ve ré sen adja ki haszonbérbe. A köz-
gyűlés el ha tározta, hogy részt vesz az 
árverésen, és a papi lakon elhelyezendő 
tanterembe a folyosóról bevágatja, és 
elkészítteti a szük séges ajtót. 

A megyei ispánság sem engedé-
lyezte, hogy a községtől béreljenek 
tantermeket. 

1924 szeptemberében szóbeli köz-
lés sel értesítették az egyházközséget, 
hogy a bácsfalusi felekezeti iskolát a 
köz ok ta tá si miniszter bezáratta, illetve 
további mű kö dését nem engedélyezte, 
noha a tan fe lügyelővel közölték, hogy 
1–2 év alatt új iskolát akarnak építeni. A 
tantermek kö zül egy addig is kifogásta-
lan és minden te kintetben megfelelő (11 
m hosszú, 8 m szé les, 4,5 m magas), 
a másik két terem pe dig legfennebb 
a magasság te kin te té ben hagyott fenn 
némi kívánni valót, mert e gyik 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 

meg szüntetését nem nézte tétlenül a 
kö zös ség, ám sok próbálkozásuk e red-
mény telennek bizonyult. Az egy ház köz-
sé gi elöljárók felutaztak Bukarestbe, a 
mi nisz tériumba, de a miniszter kitért a 
ta lál ko zás elől. A tanügyi referenssel 
Predeálon be széltek, de annak ügyinté-
ző ígéretei be vál tatlanok maradtak

Az egyháztanács kérte a ta nügy mi-
nisz tert, hogy helyezze hatályon kívül, 
illetve füg gessze fel a felekezeti iskola 
meg szün te tését. E kérést szeptember 
20-án kül dött ség vitte a minisztériumba. 
A kül dött ség tagjai: a felügyelő Mátis 
András tanügyi bi zottsági világi elnök, 
Szén Mihály gond nok és Mártis György 
egyháztanácsos. 

Az iskolabezárás végleges döntését 
a vár megyei tanfelügyelő helyettes és 
a re vi zor közölte: 

„...a gyermekek iskolázás nélkül to
vább nem maradhatnak, tanítóinknak 
a ta nítás meg lévén tiltva, míg iskolánk 
ügye ér demleges elintézést nyer, elren
delték, hogy a felekezeti iskola növen
dékei az ál lami iskolába (román tanítási 
nyelvűbe)járjanakmígiskoláinksorsa
végleg el in té zést...”   

Algiu volt kamarai képviselő azt ter-
jesz tet te a köztudatban, hogy Szórády 
Lajos fő esperes hozzájárult a bácsfalusi, 
türkösi és tatrangi iskolák megszünte-
téséhez. 

1926. szeptember 19-én a hosszúfa-
lusi e vangélikus középiskolának adták 
köl csön az iskolai feketetáblákat, térké-
peket, két iskolai asztalt és két széket. 

1927. február 11-én újból próbálkoztak 
a felekezeti iskola visszaállításával az 
idő köz ben változott kormány közoktatási 
mi nisz terénél, Ion Petrovicinál.

A történet mai szakasza
1925-től ismét állami intézményként 

mű kö dött a bácsfalusi iskola Lepedean 
Ni co lae, majd Munteanu Valer igaz-
gatása a latt. A bácsfalusi evangélikus 
gyermekek kö zül többen iratkoztak a 
csernátfalusi e van gélikus iskolába, vagy 
a brassóiba, de a türkösi római katolikus 
felekezeti is ko lá ba is.

Az 1928/29-es tanév anyakönyvéből 
ez ol vasható ki: az i. osztályban 21 
román, 39 magyar tanuló tanult, a II.-
ban 14 ro mán, 29 magyar, a III.-ban 10 
román, 30 ma gyar, a IV.-ben 7 tomán, 16 
magyar, 1 né met. Az V. osztály létszáma: 
11 ma gyar, a V.-é 6 magyar, a VII.-é 6 
magyar.

Az I–IV-es tanulók között csak 1 re for-
má tus van. Az V–VII. osztályos tanulók 
kö zött sok a más vallású. A hatodikosok 
kö zött több a türkösi. Nincsen közöttük 
ro mán anyanyelvű.

Az anyakönyvben a tanított tantárgyak 
kö zül  hiányzik a magyar nyelv és iro-
da lom.

1930-ban 152 tanulója volt az iskolá-
nak. 13 bácsfalusi evangélikus gyerek 
más fe le kezeti iskolába járt. A felekezeti 
iskola ta nítóit 1924-től nem alkalmazták 
az állami is kolában: Bálint András a 
hosszúfalu-al sze gi evangélikus közép-
iskolában kapott ál lást, Kocsis János 
kántorként működött, Ko csis Lenke 
otthon maradt. Helyettük jöt tek az állami 
iskolához György Géza és György Otília, 

Zsidóné Török Anna (a bé csi döntéskor 
1940-ben mindhárman Ko lozsvárra 
költöztek).

1934 és 1945 között Bácsfaluban csak 
ro mán tannyelvű volt az oktatás. Kevés 
ma gyar tanító maradt az iskolánál, akik 
a ro mán iskolában továbbra is tanítottak. 
Csak a hittant tanulták a gyerekek ma-
gya rul a lelkésztől. Heltmanné Mathias 
Luj za 1929–1930-ban a magyar diáko-
kat ta nította, de 1934-től – kétéves meg-
sza kí tással – 1945-ig a román iskolában 
ta ní tott, majd 1945-ben a deportálás elől 
két év re elmenekült.

Az 1940/1941-es tanévben például 52 
el ső osztályos volt. Ebből 34 román, s kö-
zülük 5 görög katolikus. Születési he lyük 
(Bácsfalun kívül) Derestye, Ma ros fel falu 
(Maros megye), Avasújváros (Szat már 
megye), Brăila, Bökény (Temes me gye), 
Teleaga (Prahova megye), Bukarest, 
Plo ieşti, Cernavodă, Craiova, Lupény 
(Hu nyad megye), Azuga (Prahova me-
gye), Făl ticeni (Suceava megye), Brassó, 
Tür kös.

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 or todox, 9 evangélikus és 2 
római katolikus.

A második világháború alatt hat 
tanerős volt az iskola. Gyakran válto-
zott a tan tes tü let. A férfi tanerőket a 
frontra vitték, de az iskola igyekezett 
jól gazdálkodni: kert jé ben zöldségeket 
termesztettek. Sa já tos sága a bácsfalusi 
iskolának, hogy 1937. és 1948. között 
étkezde működött az iskolában és fürdő. 
Az étkezdét a két is kola szegény sorsú 
gyerekei számára tar totta fenn a község 
az 193o-as években é pített középső 
épületben. 1942-ben na pon ta 25–26 
diáknak adtak az iskola ét kez déjében 
főzött ebédet.

1945-től ugyanabban az épületben két 
is kola működött: egyik román (1-es Szá-
mú Iskola), másik magyar tannyelvvel (2-
es Számú Iskola), külön igazgatással.  A 
tan felügyelőség elosztotta a felszerelést 
és a tanszemélyzetet. A magyar iskolába 
Si mon András, Mathias Lujza, Simon 
An na és Barkó András kerültek az elemi 
osz tá lyosokat tanítani. Az iskola 1949-
ig V–VII. osztályosra bővült. Általában 
minden ma gyar gyerek magyar iskolába 
járt akkor. Át vették a községházát és 
iskolává a la kí tották.

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 
to vábbra is Simon András maradt (1968-
ig), aligazgató Angelescu Visarion lett.

Betiltották március 15 és az egyházi 
ün nepek megünneplését. Helyükbe 
ün nep ként bevezették augusztus 23-át, 
no vem ber 7-ét és Sztálin születésnapját 
(1879) december 9/21.-ét. Létrehozták, 
u gyan csak 1949-ben, a 9–14 éves 
diákok po litikai szervezetét is, a pionír 
(úttörő) szer vezetet. 

A kor egy másik jellemzője a faliújság 
– moz galom volt.

(Folytatása a 4. oldalon.)
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HOcHbauer gyula, Szabó Mária MagdOlNa

braSSó Megye Magyar taNNyelvű 
iSkOlái régeN éS MOSt

(Folytatás a 3. oldalról.)
A hatalomra kerülő ateista nevelés a 

ke resz tény erkölcsi normákat és nevelési 
mód szereit fel akarta számolni. Meg hagy
ták a hitoktatást, de azt csak szigorúan 
a pa pilakon és a templomban lehetett 
foly tatni. 

1964ben a Közoktatásügyi Minisz té ri
um törvényrendelete értelmében az ál ta
lá nos, kötelező, ingyenes oktatás hétről 
nyolc osztályra bővült. 1968tól 36 éves 
kor közötti gyermekek számára lehetővé 
tet ték az óvodalátogatást. (1979től kö
te le zővé válik minden öt éves gyermek 
szá má ra.) Az addigi hetedikről a hatodik 
évre száll ítják le a tankötelezettség 
korhatárát, va lamint általánossá teszik 
a VIII. osztály u táni tanulást. Eddig az 
iskolaszintig ta nul hatott Bácsfaluban a 
magyar gyermek 2010ig. Anyanyelvű 
továbbtanuláshoz a négy falusi vagy a 
brassói középiskolát vá laszt hatta, vagy 
valamelyik szakiskolát, mely csak kivé
teles időszakokban mű kö dött magyar 
nyelven a környéken.

1972 őszétől a nemzetiségi tannyelvű 
is kolákban, tagozatokon az ének, torna, 
rajz, számtan tantárgyakat román tanerő 
is oktathatta. Bácsfaluban is volt erre 
pél da. Fokozatosan általánossá vált, 
hogy a pionírfoglalkozások és gyakran 

az iskolánkívüli tevékenység románul 
történik. A múlt rend szer utolsó idősza
kában a bácsfalusi is kolában is román 
pinírparancsnokok irá nyí tották ezt a 
tevékenységet. Simon And rás után 
Moldovan Andronic az is ko la i gaz gató, 
majd haláláig Ursu Nicolae. Al igaz gatók: 
Fischer Piroska, Crăciun Vera, Kiss 
Ibolya, Ghimpeţenu Éva, akik az is ko
lán belül a magyar tagozat sajátságos 
ü gyeit igazgatták.

1990 után a magyar tagozat gyer mek
lét száma évről évre csökkent. 2011ben 
fel számolódtak a magyar tagozat V–VIII. 
osz tályai, majd 2012ben az I–IV. osz
tá lyok is. A bácsfalusi diákok jelenleg 
a hoz zá juk legközelebbi Zajzoni Rab 
István Kö zép iskolába, illetve brassói 
iskolákba jár nak. Jelenleg a csak román 
tannyelvű is ko la mellett egy összevont 
magyar óvodai cso port működik.

(Megjegyzés: Ehhez az íráshoz a 
bács  fa lusi elemi iskola és a bácsfalusi 
e  van gé likus egyházközség irattárai 
mel lett fő ként a Brassó vármegye nép
ok tatási in  té zeteinek monographiája, a 
Magyar is ko lák a Kárpátkanyarban és 
A bács fa lu si evangélikus egyházközség 
története cí m ű munkákat használtuk 
fel.)

HOcHbauer gyula

barcaújfalu—apáca—ÜrMöS

Idénre úgy terveztük, hogy Ürmösre 
is viszünk néhány hétfalusi mesét, mert 
van a csoportban ürmösi származású 
me se ját szó, másiknak nagybátyja viseli 
most gond ját annak az iskolának, meg 
min den kép pen meg akartam mutatni a 
gyer me kek nek a Maurer Józseförök
ségként az ot tani unitáriusokra testált 
Kiss Sándorezüst serleget. De úgy 
sikerült, hogy pár nap pal a kiszállás előtt 
helyszint kellett vál toztatnunk: így Barca
újfaluban kezdtük a játéknapot. Miután 
rátaláltunk arra az is kolára, amelyben 
vártak minket, be ci pel tük a mai osztály
létszámokhoz mért ha tal mas tanterembe 
a diszleteket, s arra gon doltam, hogy ide 
bizony beférhetett egy ta nító keze alá 
70–80 gyerkőc az elmúlt szá zadfordulón!

A téren testvériesen megosztoztunk: 
fe lefele a közönségé és a játszó társasá
gé. A szabó és az óriásokat nem játszot
tuk, csak a Csaló vándor legények meg a 
Tizenkettőtegycsapásracímű meséket. 
A Rá kócziinduló első ütemét tapsolva 
szok tuk elválasztani a hétköznaptól a já
tékot. Most is így tettünk, majd kezdődött 
az é henkórász suhancok naplopásával, 
ta lá lékony munkamegosztásukkal. Foly
ta tó dott a három vásáros jelenettel, ami
kor ke nyeret, halak meg bort szereztek 
a kor gó gyomrukba. Az első jelenetet a 
má so dik tól medvetáncoltatás és jóslás 
vá lasz tot ta el, a másodikat a harmadiktól 
báb já ték. A kereskedőket mindig rászed
ték. Egy szer még a pap is befonódott a 
mó ká ba a halárus gyermekével. 

A három vándorló legény némi pénzre 
a kart szert tenni, s ehhez felhasznált egy 
üst foltozó cigányt, akit nem kellett sokat 
kér lelni, hogy alapos mosdatás után 
be áll jon királynak, akit egy gazdagtól 
köl csön kért ruhákba öltöztettek, s egy 
pom pás vendégfogadóba kocsikáztak. Ott 
le fek tették, s míg aludt, sok pénzt kértek 
a ne vében a fogadóstól, amivel kereket 
ol dot tak.

Reggel az ágy alól előkerült kalapjáról 
fel ismerték a cigánykirályt, de már csak 
az zal vigasztalódhattak, hogy világgá 
ker get ték.

Ehhez a játékhoz volt 28–32 sze rep
lőnk, egy paravánunk a játékhoz szük sé
ges bábokkal, amelyeket Tomos Tünde 
mes terkedett, két lófej (Szén Ibolyáék 
mun kája), hat pokrócféleség, pár királyi 

fel ségjelvény, 4 pisztráng, egy cipó, 4 
po hár, egy flaskó. Néhány elengedhe
tetlenül szük séges kellék az alakítandó 
szerepek kö zé került: Asztal, Hordó, 
Kocsi, Ágy, Fal, mesebeli ItatóAsztal, 
ItatóPad, a Kétlófejheztartozótest. 
Ezek kü lön le ges főszerepek voltak: 
hozzájárultak ah hoz, hogy mesebeli 
legyen a játék.

Az újfalusi gyermekeknek tetszett. Ka
cag tak, szórakoztak. Tapsoltak.

A játék után vendégül láttak az iskola 
ta nárai, tanítói. Ezután pedig Tamás 
Tün de tanárnő meghívott temp lom lá
to ga tás ra. Ezt sem bántuk meg, mert a 
halmágyi u tán is tartogatott emlékezetes 
értékeket: a szárnyas oltárt, az 1790ből 
megőrzött szó széket, a díszes papiszé
ket, a festett és írott kazettás karzatot, a 
mennyezeten túl nyúló orgonát.

Dél előtt már Apácán voltunk, ahol 
a nem rég felavatott Apáczai Csere 
János em lékszobában ismerkedtünk 
a hírneves tu dóssal a helybeli kántor 
tárlatvezetése mel lett. A község képtá
rában egyegy ké pet választottunk, hogy 
annak az él mé nyét magunkkal vigyük.

Ürmösre ebédidőben értünk. Az u ni
tá rius templom Kertjében terítettünk 
asztalt, s falatoztunk.

A tiszteletes úr beszélt a templomban 
az erdélyi unitáriusokról, Ürmösről. Ez
u tán következett az igazi élménycse
mege: Kiss Sándor, a tömösi csata hős ez re de sé nek ezüstserlege. Aki akarta, 

kezébe is vehette az ereklyét, el is olvas
hatta a rá rótt történetet: március 15én 
már erre is gondolhatunk.

Innen Rákosra indultunk volna, de az 
út alattunk egyre csak fogyott, s egyszer 
csak azon kaptuk magunkat, hogy nincs 
to vább. Vissza kellett fordulnunk. Ma rad
jon mennivalónk jövőre is.

Földváron megálltunk, sétánkon el
len ő riztük, hogyan halad a volt teuton 
lovagi vár újjáépítése. Utána a gyere
kek ki pró bál ták a földvári játszóteret, 
beszélgettünk egy szűkre szabottat, s 
indultunk haza.

Mindez aligha sikerült volna a Ba-
lassi In tézet támogatása nélkül.  
Köszönjük!


