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A mende vAlér tervezte iSkolA

Ameddig az írásos emlékek vissza-
nyúlnak

Hétfalu Erdély délkeleti határszéli te le
pü lése volt, közel a Bodzaiszoros révén 
Mold vához és a Bratocsaihágó révén 
Ha vasalföldhöz, ezért a XVI–XVIII. szá
za dok ban sokat szenvedett az idegen 
hadak fosz togatása miatt, és a behurcolt 
jár vá nyos betegségek miatt. De a sok 
romlás o kozta keserűség nem futamította 
meg ő ket, hanem az állandó újrakezdés 
ko nok ságát alakította ki bennük, akik jö
vő jük ről egyházközségüket és iskolájukat 
á polva gondoskodtak.

A XVI. században Hosszúfalu a bar ca sá
gi magyar települések közül a leg né pe sebb 
volt: 1504ben 19 forint rendes adót fi zetett 
Brassónak, 1512ben 46ot, 1526ban 45
öt, 1538ban 60at, míg az adó nagy sága 
szerint a hét falu közül utána kö vetkező 
Türkös 15, 32, 35 illetve 38 fo rin tot.

Hosszúfalu egyházközsége Csernát
falu le ányegyházközsége volt a katolikus 
i dők ben, de önállóságát már a reformáció 
előtt el nyerte, és „volt kis templomoc
skája, ho vá a csernátfalusi pap időnként 
isteni tisz te letre lejárt”.

1542re a Barcaság szász és magyar 
la kossága elfogadta a reformációt. Ekkor 
lé tesült Hosszúfaluban iskola. 1544ben 
Hon terus egyházlátogatásakor 73 cse lé
des gazdát, mellettük lelkészt és is ko la
mes tert talált. Az iskolamester jövedelme 
csa ládonként évi 4 aszper (török dénár, 
ki sebb pénz), évi három kenyér és a lel
kész nek adott tűzifa 1/3 része.

1644től ismerjük név szerint Hosszú
falu lel készeit és 1683tól rectorait, azaz 
is ko lamestereit, majd kántortanítóit. Ni ko
dé musz Károly, aki 1911től hosszúfalusi 
lel kész volt, azt állítja, hogy „a hosszú
fa lusi evangélikus egyház történetében 
1683-tól vannak feljegyezve azoknak a 
fér fiaknak a nevei, akik a gyereksereg 
ne velésével foglalkoztak”. E feljegyzések 
a lapján állíthatta össze időrend szerinti 
név sorait Józsa Mihály, akire hivatkozik 
min den utána következő iskolatörténész. 

Az első név szerint ismert tanítók 
Hosszúfaluban:

Deák Lőrinc: 1683 körül
Szentgyörgyi S. Péter: 1686
Privigyei Samu: 1692–1694
Pajorka István: 1694–1697

Gyerkó János: 1696–1730
Sárai Mihály: 1730–1745
A még Deák Lőrinc előtti tanítók mun

ká jának eredményességét igazolja, hogy 
több hosszúfalusi születésű diák nevét 
ta lál juk a nagyenyedi református kollégi
um a nyakönyvében: 1663ban Thomas 
Hosszúfalusi, 1684ben Johannes 
Hosszú falusi.

Míg a XVII. század barcasági magyar 
lel készei és iskolamesterei református 
kol légiumokban tanultak volt, a XVIII. 
szá zad ban már többen végeztek evan
gélikus fel sőbb iskolákat.

A brassói evangélikus gimnázium nö
ven déke volt az 1730 és 1745 közötti 
hosszú falusi rector fia, Sárai Mihály, aki 
Hosszú faluban született, és miután 1746
ban hazatért Magyarországról, tatrangi is
ko lamester lett. A szintén Hosszúfaluban 
szü letett Deák István, a pozsonyi e van
gé likus gimnázium elvégzése után előbb 
bras sói, majd apácai, később krizbai rec
tor, aki majd Brassóban, s végül 1789 és 
1823 között szülőfalujában volt lelkész.

Hosszúfalunak 1763ban még csak 
200, önálló gazdasággal bíró gazdája 
volt, és ez idő tájt „tekintélyesebb székely 
be te lepítés történt”, állítja Szeli József 
kró ni kájára hivatkozva Orbán Balázs.

Gyerkó Deák István: 1745–1772
Szász Samu: 1772–1775
Privigyei L. József: 1775–1779
Molnár András: 1779–1798
Szász Andras: 1789–1813 között volt 

az iskola rektora.
1795ben tűzvész martalékává vált a 

pap lak és a rektori csűr.
1799ben épült az első iskolamesteri 

la  kás, melynek hátulsó, nagyobbik terme 
„…volt az iskolai helyiség, Deák István 
lel  kész és Szász Samu (István!) ide jé-
ben. Az épület az említett osztályokon 
kí vül még két szobát és konyhát foglalt 
ma  gába”

Bednersz György: 1813–1817
Illyés József: 1817–1829
Türkösi András: 1829–1841 között volt 

rec tor.
A XIX. század első évtizedeiben a 

mes te ri lak hátsó szobája már szűknek 
bi zo nyult az egyre több iskolásgyermek 
be fo ga dására, ezért 1837ben, Szász 
György lel kész és Türkösi András isko
lamester szolgálata idején az egyház

község a Bras só városi tanács 2000 
forintnyi se gé lyé vel felépítette (az Iskola 
utca jobb során je lenleg is tantermekként 
működő) az első két tantermes „igen 
díszes tanodát” kőből, cse réppel fedve.

Eddig osztatlan volt a tanítás, lévén 
egy ta nító alkalmazva. Ettől kezdve a 
meghívott ta nítót kötelezték, hogy saját 
költségén az ifjú gazdák közül évenként 
30–40 fo rint ért két segédtanítót alkalmaz
zon, a kik re a kisebb tanulók oktatását 
bízták.

Török József: 1841–1848
Bölöni Lajos: 1848
Korodi Lajos: 1849–1851
Borcsa Mihály: 1851–1857
Kelemen István: 1857–1860
Gergely István: 1858–1861 között ta

ní tott.
1857ben Hosszúfaluban is működni 

kez dett a vasárnapi (ismétlő) iskola, me
lynek köszönhetően minimálisra csök kent 
az írástudatlanság.

1858tól az egyik segédtanító Hosszú
faluFelszegen tanított, ám 1859től ott is 
ren des tanítóra bízták a gyerekeket. Eb
ben az évben Alszegen már két rendes 
ta nítót alkalmaztak „rovatal” útján. A ro va
talt a hosszúfalusi járáshivatal hajtotta be, 
és az alig volt több, mint amennyit addig 
járulékban az egy tanítónak fizettek.

1860tól csak képesített tanítókat al
kalmaztak:

Rahming Gottfriedet: 1861–1864
Kocsondi Józsefet: 1864–1876
Keresztély Lázárt: 1867–1870 között.

A községi majd magyar királyi álla-
mi elemi népiskola

Molnár Viktor lelkésznek választásával 
(1860–1862 között) fejlődött az egyház 
és az iskola ügye. Rendszeresítette a 
má so dik tanítói állást, majd Réthi Lajos 
Bras só megyei tanfelügyelő segítségével 
1879ben államilag segélyezett községi 
is kolává alakította az addig ágostai 
e van gé likus felekezeti iskolát. „A magyar 
köz ok tatási kormány taneszközökkel, 
bú tor zattal felszerelte a felszerelésekben 
szű kölködő iskolát. Költségvetésileg 
meg állapította a tanítói fizetéseket, s 
tőle tel hetőleg gondoskodott azok pontos 
ki szol gáltatása iránt. Nyereség volt ez 
nem csak a tanügyre, hanem a községre 
és az ág. ev. felekezetre nézve is, mert 
míg az előbbi ezáltal alig számbavehető 
ter hek hordozása mellett az iskolák fe lü-
gye leti jogát nyerte meg, addig az utóbbi 
szer ződésileg biztosította az iskolával 
szem ben felekezeti érdekeit, hasonlóan 
i gen csekély évi teher hordozás mellett; 
és a magas kormány mindamellett, hogy 
a költségek kétharmadát hordozza, még 
ta nítói állomások betöltésénél sem gya-
ko rol semminémű befolyást.”

Ettől kezdve a járásbíróság alkalmazta 
a tanítókat.

A község átvette as egyházi tanítókat: 
Ke resztély Lázárt I. és Kelemen Györgyöt II. 
tanítóként. Az előbbit 1870től 1873ig Fe jér 
Gyula követte, majd őt 1879ig Deák Sándor.

(Folytatása a 2. oldalon.)
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braSSó Megye Magyar taNNyelvű iSkOlái régeN éS MOSt
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az 1873/74-es tanévben létrehozták a 

harmadik tanítói állást, és nyolc év múlva, 
1881 őszétől a negyediket is. A harmadik 
tanítói állás létrehozásától kezdve az I. és a 
II. osztályt alkalmilag különféle hely isé gek
ben tanították. 1886ban a két tan ter met 
hárommá alakították. Ezeket az is ko laszék 
bérelte az egyháztól, amely Hét fa luban 
egyetlenként  nem mondott le az is kolája 
feletti tulajdonjogáról a magyar ál lam ja-
vára, ugyanis ez 1886ban és 1889ben 
is csak bérelte ezeket.

A harmadik tanítói állást Szitás János 
(1873–1874), Petke Károly (1874–76), 
Gás pár Géza (1876–1879), Kovács 
Mihály (1879–1906?) igazgatótanító, 
Dánér Ábel (1879–1891) töltötte be, a 
negyedik tanítói ál lást pedig: Borosnyai 
Katalin (1881–1882), Petonszky Anna 
(1882–1911), Ga u di András (1891–1919).

A századvég felé haladva fokozatosan nőtt 
az iskola népessége, ez részben a na gyobb 
népszaporulat következménye, rész ben 
pedig a felgyorsuló né pes ség ván dor lásé.

Az 1873/74es tanévben 28 V.es, 20 
VI.os volt. 1874/75ben 32 V.es, 23 VI.os. 
1875/76ban Az V. osztályban 26 ta nu
ló, a VI. osztályban pedig 34 tanuló volt. 
1876/77ban V. 32, VI. 28. 1877/78ban 
össze sen 59en tanultak. 1878/79ben 31 
IV.es, 31 V.es, 24 VI.os volt, az iskolából 
6 tanuló távozott el. 1879/80ban 33 IV.es, 
24 V.es, 25 VI.os volt, 8an eltávoztak. 
1880/81ben 31 V. osztályos tanuló, 31 
V.es, illetve 24 VI.os tanuló tanult az is ko
lában, ahonnan 6an távoztak el.

1874/75ös tanévben a beiskolázottak 
nagy többsége hosszúfalusi születésű. 
Osz tályonként csak egyegy a brassói, bod
zavámi és nyéni. Az 1880/85ös tan év ben 
nő a nem hosszúfalusiak száma: né gyen 
Csernátfaluban, egy Bácsfaluban, ket ten 
Brassóban, egy Nagyajtán szü le tett. 

Ekkor az iskola – az 1868as tanügyi 
tör vénynek köszönhetően – már nagyon 
ha sonlított a mai intézményhez. A belső 
kor szerűsödéshez jelentősen hoz zá já rul
tak a tanítók megyei és ezen belül körzeti 
szin ten szerveződött szakmai szervezetei.

Brassó megye hivatalos tanítótestülete 
1879. évi közgyűlését október 31én és 
no vember 1jén Hosszúfaluban, az ottani 
köz ségi iskola tanhelyiségében tartotta 
meg. Vendégeik voltak: a hosszúfalusi 
járási szolgabíró, a helybeli lelkész, a 
krizbai lelkész, a négyfalusi orvos és a 
helybeli jegyző, kik nagy érdeklődéssel 
hallgatták az előadásokat, felolvasásokat 
és az azokról folyó eszmecserét. 

A két nap fontosabb eseményei: a 
gyű lés első napját a négyfalusi tanítói kör 
da lár dája egy alkalmi négyhangú dallal 
nyi tot ta meg, melyet Koós Ferenc királyi 
tan fe lügyelő kétórás előadása követett A 
föld gömb módszeres ismertetése a nép
is ko lá ban címmel.

Az előző ülés jegyzőkönyvéből meg
tud hat juk, hogy „összesen 8 választmányi 
ü lést tartottak, s ezeken 74 határozatot 
hoztak13főbbtárgykörbenmintazEötvös-
alap, könyvtár, a népiskolai ké zi mun ka, 
az országos tanítókövetség. A tá vo labb 
lakókat elszállásolták. 

1883ban Hétfaluban a községi kép
vi se lő testületek és as iskolaszékek is
ko lá ink államosításáról döntöttek. Ez a 
dön tés azonban ebben a községben a 
„sze mé lyes ellenszenv“ és az „indokolat
lan a kadékoskodás” miatt csak 1896tól 
lép he tett életbe.

1889ig Hosszúfaluban a főtanítói állás 
szer ződésileg a kántorsághoz volt kap
csol va, ekkortól az egyházközség a kán
tor ságot elkülönítette a tanítói állástól, és 
az iskolafentartó község az iskolaköteles 
gye reklétszámnak megfelelően létrehozta 
a negyedik, önálló tanítói állást.

Ugyanabban az évben a kántori lakás 
két első szobájából kialakították a ne gye
dik tantermet. Ez azonban csak ide ig le ne
sen oldotta meg az egyre nyilvánvalóbb 
tan teremhiányt. 

1907ben Molnár Viktor (kul tusz mi nisz te ri) 
államtitkár egy elemi iskola építésével kap
csolatosan igen bíztató választ adott a hozzá 
folyamodó hosszúfalusi kül dött ség nek.

„Iskola költségei. A közoktatásügyi kor
mány a hosszúfalusi állami elemi iskola 
fel építése ügyében nem fogadta el a köz
ség ajánlatát, hogy a 9000 koronát egy
szers mindenkori hozzájárulással teljesen 
fel mentessék as állami iskolával szem ben 
szerződésszerű kötelezettség alól, ha
nem követeli a tanítói kert, igazgatói díj 
és tanítók fa illetménye címen 400 kor. 
ed digi hozzájárulás fenntartását is. Gond
nok ság és községi elöljáróság a tárgyban 
in tézkedésre megkerestetett.”– írja a 
Hét fa lu 1907. április 21., 32.  számában. 

1912ben befejezték az új állami iskola 
é pítését Mende Valér tervei alapján.

*
Minden tanév az érdeklődők számára 

nyílt vizsgával végződött, amelyen a hi
va ta losságok mellett elvárták a szülők 
meg je lenését is. A vizsgák időpontját 
az is ko la székek határozták meg, amiről 
ér te sí tet ték a megye tanfelügyelőjét. 
„Hosszúfalusi elemi iskolások vizsgája. 
Fo lyó hó 17. és 1án tartattak meg a 
hosszú falusi állami elemi iskolában a 
ren des évi záróvizsgálatok. A vizsgák 
be fejeztével as összes elemi iskolások 
ki rándultak az évközben elhalt tanítójuk, 
Ko vács Mihálynak a sírjához a hosszú
falusi temetőbe, aholGáspárGyula
ig.tanító a tantestület és a tanulók és a 

nagy számú közönség jelenlétében ke gye
letes szép beszédben emlékezett meg az 
elhunyt tanítóról, mely beszédet könnyes 
szemmelhallgattákajelenlevők.Azután
egy tanuló megkoszorúzta a sírt, vé gül 
pedig egy egyházi ének elének lé sé vel a 
kegyeletes szép ünnepély véget ért. Mint 
értesülünk, legközelebbgyűjtőívet fog
kibocsátaniatantestületegyszépsírkő
felállítása céljából.”

1908ban április végén tartotta Pintér 
Gá bor királyi tanfelügyelő a négyfalusi 
is ko lák  ban a vizsgálatokat. 

A tanítás mellett a tanítók közművelő 
mun kát is folytattak: 

„A hosszúfalualszegi ifjúsági egyesület 
1908 ápr. 20án (húsvét másodnapján) 
sajátpénztára javáraelőadtaTóthEde
Afalurosszacímű3felvonásosnépszín-
művétacsernátfalusiközségivendéglő
nagy termében.”

„A hosszúfalualszegi ifjúsági egyesület 
áp rilis 11én, húsvét vasárnapján saját 
pénz  tára javára a csernátfalusi községi 
vendéglőnagytermébenelőadtaLukács
Sán  dor A Veres hajú c. 3 felvonásos 
népszínművét.Azegyesület igaztagója
GáspárGyulatanítórendezteéstanította
be. (…) Aszereplőkközülkitűntek:Páter
Kata,MinaSári,PapAnna,JaniAnna,Ja
kabSára,MagdóAnna,KalitSára,Jakab
IlonaGiróSára,GiróJános,KöpeIstván,
BudaJános,CsabaiAndrás,Bencze
János,BenedekJános,BenczeAndrás,
Vaj da Márton, Islik István, Nagy Mihály, 
CsehKároly.” 

„AhosszúfalusigyermeknapotLukács
Károlyné,DonáthSándorné,SchielJó-
zsefné,JónásMihályné,BorcsaSárika,
LukácsIrén,ésCsorikIlonaszervezték.a
begyűlt138korona36fillértaGyermekvé-
dőLigacéljainaktámogatásáraajánlották
fel.” – olvashatjuk a helyi lapban.

*
Az iskolázást ösztönözte, hogy 1909. 

szep tember 1jétől az állami elemi is ko
lák ban eltörölték a tandíjat. Csak 50 fil lé res 
beíratási díj maradt, amit tanítói könyv tá rak 
létesítésére fordítottak.

„Az1911/12-ős tanévbena januárig
be osz tott tananyagot nem lehetett meg
ta ní tani a hosszúfalu alszegi iskola III. 
osz tá lyában járványos betegség okozta 
tan szü net miatt”– olvashatjuk a négyfa-

lusi ta ní tótestületek közös értekezletének 
1912. január 27.én felvett közgyűlési 
jegy ző köny véből.

A századfordulón Hosszúfaluban, Al
sze gen 187 tanuló járt elemi és 67 gaz
da sági ismétlő jellegű iskolába, 282 az 
ál lami polgári fiú és leányiskolába. Négy 
ta nító tanított az elemiben, 13 tanerő a 
pol gáriban.

1911/12ben Bácsfaluban 177en ta nul
tak, Türkösben 231en, Csernátfaluban 
254en, Hosszúfaluban 211en, Fű rész me
zőn 138an, vagyis összesen 1011 ta nuló.

1912/13ban a fenti falvakban 176, 
2019, 250, 259, 150 tanuló volt, vagyis ös-
szesen 1054. A Gazdasági Ismétlő iskolát 
a tan kö telezettek 60%a vette igénybe.

1913/14ben a helyzet a következő volt: 
178, 222, 263, 249, 150, összesen 1062, 
a Gazdasági iskolában pedig 286.

Az 1914/15ös tanévben Bácsfaluban 
146an tanultak, Türkösben 216an, 
Cser nát faluban 237en, Hosszúfaluban 
238an, Fű részmezőn 139en, vagyis 
összesen 976an tanultak.

Az első világháború előtti évek növekvő 
sze génységében intézmények és kö zös
sé gi összefogás is próbálták segíteni az 
is kolázást:
Hosszúfalu-AlszegenaNőegylettízta-

nu lót fel fog ruházni.
Alszegen,Türkösbenmegkaptákaz

EgyetemiNyomda ingyen tankönyveit 
– ol vashatjuk a korabeli vidéki sajtóban.

Az iskolázási korhatár emelése újabb 
ki hívásokat eredményezett.

Tanfelügyelői engedéllyel Négyfalu mind 
az öt magyar iskolájában megnyílt a két 
év folyamot magába foglaló ötödik osztály.

A beiratkozottak osztályok szerint: I. osz
tályosok Bácsfaluban 39en, Tür kös ben 
48an, Csernátfaluban 52en, Hosszú
fa luban 57en, Fűrészmezőn 34en. A 
má so dik osztályosok száma a fenti falvak 
szerint így alakult: 40, 47, 56, 56, 31. III. 
osztályba Bácsfaluban 28an, Türkösön 
48an, Csernátfaluban 47en, Hosszú fa
lu ban 49en, Fűrészmezőn pedig 28an 
jár tak. A IV. osztály így alakult: 31, 36, 
53, 51, 24. Az V–VI. összevont osztályok 
lét számai pedig: Bácsfalu 8, Türkös 37, 
Cser nátfalu 29, Hosszúfalu 25, Fű rész
me ző 22.

Csak a hosszúfalusi iskolába járnak 
rend szeresen iskolába az V–VI. osztá-
lyos – dicsekedte a tanítójuk a négyfalusi 
ta ní tó testületek közös gyűlésén 1911. 
szep tem ber 15én.

Az V–VI. osztályosoknak saját belátása 
szerinti anyagot tanít a tanító, inkább azt, 
amire a gyermekeknek az életben szük
sé gük van: a magyar nyelvet, számtanból, 
a mire szüksége lesz, hazai történelmet 
fő képp a mohácsi vésztől, földrajzot, al kot
mánytanból a polgári jogok és kötelessé-
geket, a katonakötelességet.

Pintér Gábor tanfelügyelő figyelmezteti 
a tanítókat, hogy „arendkívüliidőkrevaló
tekintettel amezőgazdasádimunkák
beálltávalolyanerővel fognakfellépnia
gazdaságiérdekeink,hogycélszerűnek
tartja az V–VI. osztály tanulóit március hó 
végén levizsgáztatni… 

(Folytatása a 3. oldalon.)

a Halász Kálmán tervezte isKola
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(Folytatás a 2. oldalról.)
A IV. osztályt nem kell intézményesen 

megszűntetni.Lesznekugyanittisolyan
tanulók,akiketagazdaságiérdekekel
vonnakaziskolától,deazönkéntjelentke
zőkszámáratartassékfönnaIV.osztály
májushóvégéig…” És ekkor az is ko lá ba 
is begyűrűzik a há ború:

„MátisJánoselnökmegköszöniakörzet
tagjainakaztabizalmat,melyetmindeddig
élvezett,bejelentiegyszersmind,hogyma
gasabbérdekekszolgálatábaneltávozik,
katonánakmegy…Akirályitanfelügyelő
szerencsétkívánMátisJánoselnöknek
ésBudaMihályalelnöknek,kik most
körünkbőleltávoznak,sazonóhajának
adkifejezést,hogyalegközelebbiközös
értekezleten ismétegyütt legyünkmind
nyájan,azokis,kikmárrégenelmentek
honfiúikötelességüketteljesíteni,azokis,
akikmostmennekel.Felhívjaatanítóságot
továbbá,hogyabrassóikatona…” (Eddig 
van meg ez a jegyzőkönyv.)

A négyfalusi gazdasági iskola 

1899-től működött Hosszúfaluban Rez-
nek Mihály igazgatása alatt. A gaz dál ko-
dás hoz szükséges ismeretekre tanították 
itt a fiúkat, a lányokat meg háztartási 
tud ni valókra. Időnként tanfolyamokkal i rá-
nyí tot ták a közfigyelmet egy-egy itthon is 
gya ko rolható mesterségre. „Naponta 7 
kosárkészülelazállamigazdaságiismétlő
iskolábanindítottkosárfonótanfolyamon.A
tanfolyamnőilátogatóihántottvesszőből
dolgoznakkombinálvaszalmaéstenge
rifűfonással” – jelentette a Hétfalu 1908. 
már cius 26-i száma. 

A tanintézmény nyitottságával akkor is 
pró bálták népszerűsíteni a tanítást: „1908. 
ápr.12én,vasárnapanégyfalusiállami
gazdaságiismétlőiskolábankiállítottáka
tanfolyamonkészítettkosarakat.”

Azok a négy elemit végzett diákok, 
akik nem folytatták tanulmányaikat a 
pol gá ri ban, vagy más iskolaformában 
úgynevezett is métlő osztályokat kellett, 
hogy járjanak. E zeket egységesítette 
a gazdasági iskola, a melynek szoros 
kapcsolata maradt az e lemi iskolákkal. A 
négyfalusi állami gaz da sági ismétlő iskolá-
ban 1908 március 26-án és 27-én vizs-
gáztak közismereti tár gyak ból: 26-án de. 
10–12-ig a hosszúfalu-fel szegi, du. 2–4-ig 
a hosszúfalu-alszegi, 27-én de. 8–10-ig 
a csernárfalusi, 10–12-ig a türkösi, du. 
2–4-ig a bácsfalusi ismétlő tan kötelesek. A 
vizsgákat az egyes köz sé gekbeli állami elemi 
iskolák hely isé ge i ben tartották. Ezzel csak a 
közismereti tár gyak tanítása fejeződött be, 
mivel a zok nak a tanítása március hónapban 
véget ért, ellenben a gazdasági tantárgyak 
ta nítása év végéig tartott, mikor ezekből a 
tár gyakból is számot kellett, hogy adjanak 
elő menetelükről. „Az állami gazdasági 
iskolábanazévzáróvizsgálatokat június
21én,vasárnapdélelőttésdélutántartják.
Délelőttvizsgáznakafiúk,délutánpedig
a lányok.”

1915-ben Götz Béla volt az intézet 
i gaz gatója, és felesége, Becsek Borbála 
fog lalkozott a lányok képzésével. A felsőbb 
is ko lákban tovább nem tanulók számára 

HocHbauer gyula, szabó Mária MagdolNa

brassó Megye Magyar taNNyelvű isKolái régeN és Most
kö telező jellegű volt a gazdasági, mert egy 
tantestületi jegyzőkönyv tanúsága sze rint 
Csórik András igazgató azt pa na szol ta, 
hogy a gazdasági iskola elől sok csán gó 
leány menekül szolgálni Ro má ni ába, Götz 
Béla pedig a gyerekek be is ko lázására hív-
ta fel a figyelmet u gyan eb ben az évben. 

Összesen 6 osztállyal működött ekkor 
az iskola: egy-egy előkészítő osztály kü lön 
a fiúk és a lányok számára. 1918-ig csak 
a magyar volt az oktatási nyelv, ettől fog va 
1933-ig kétnyelvű, majd 1934-től Boi cea 
igazgatásával kizárólag román. A ta nu-
lók kézimunkáiból évenként ki ál lí tá so kat 
szerveztek, általában az év valamelyik 
je lesebb napján (1916-ban virágvasárnap 
dél után). Ezen intézményhez hasonlóan 
jel legzetesen gyakorlati oktatás folyt a 
fa fa ragászati iskola mellett működő ta-
nonc kép zőben, majd a 20-as évek végén, 
a 30-as évek elején Türkösben (ez u tób-
bi ban román nyelven).

A századfordulón is fontosnak tartották, 
hogy az iskola hasznos ismeretekre ta nít-
son. „Amezőgazdaságieszközökkészí
tésénekmegtanításátcélzótanfolyamok
utánkívánatostehátadongakészítésés
aháztartásieszközökelőállításánakmeg
tanításáraistanfolyamokatrendezni(...)
Ismerjemegagyümölcsfákápolásának
ésgondozásánakmódjaitéseszközeit...
legcélszerűbbenaközségi faiskolákat
kezelőtanítók,mégpedignégyévszakra
elosztvataníthatnák,olymódon,hogyaz
érdeklődőkagyümölcsfákültetése,ápolá
sa,nemesítéseésvédelme,valamint
agyümölcs leszedése,választékolása,
elrakása,csomagolásastb.körül tudni
szükségesösszesteendőketgyakorla
tilag ismegismerhessék.”– olvashatjuk 
a jövőt tervszerűen meg a la poz ni kívánó 
Tanulmányokésjavaslatokahétfalusiés
környékbelicsángókhelyzeténekjavítása
iránt című munkában. U gyanott javasolták 
két nyilvános mé hé szet felállítását is. 

A konyhakertészetet a gazdasági iskola 
ta nította be és gyakoroltatta be a fia tal ság gal.

Evangélikus elemi iskola 1919 és 
1948 között

1918-ban megszűntek a magyar tan-
nyel vű állami iskolák. A híveikért felelős 
egy házközségek vállalták a felekezeti is-
ko lák újraindításának és működtetésének 
a terheit. „Kisebbségihelyzetébenráesz
méltarraanép,hogycsakegyolyannem
zedéknevelésévelbiztosíthatja jövőjét,
amelyikamegváltozottviszonyokhoz
alkalmazkodvahívenszolgáljafaját,anya
nyelvétésintézményeit.Ebbenatörek
vésbenlelkesvezetőjevoltNikodémusz
Károlylelkész,akifennköltgondolkodá
sávalmeggyőztegyülekezetét,hogymu
landódolgoklétrehozásánáltöbbetéraz
örökbecsűintézményekalkotása.1919.
október19énmegszervezteamagyar
evangélikusnépiskolát”, melyben Gaudi 
And rás, Veress Benedek, Gáspárné 
Lu kács Irén, Lukács Sári, Bálint Mihály, 
Sza bó László tanítottak. 

Az I. világháború végén as előző év-
ti ze dek hez képest is tovább fokozódott 
a né pes ségvándorlás. As 1919/20-as 

tanévben a II. osztályosok közül 20-nak 
nem Hosszú falu a származási helye: 
5-nek Bu ka rest, 4-nek Brassó, 1–1-nek 
Vulkán, Tat rang, Alsó-Árpás, Békéscsaba, 
Ok land, Lövéte, Türkös, Solyomkő, Sif, 
Pa polc, Lisznyó, Borszék, nagyvárad, 
Csík szent domokos, Csernátfalu, Türkös, 
Gur gu és Predeál.

A felekezeti iskola mellett meghirdették 
az állami iskola beindítását is 1919 őszén, 
csakhogy ebbe Hosszúfaluban ekkor nem 
i ratkozott senki.

A kor zavaros rendelkezései nélkül is bo-
nyolult volt Négyfalu magyarságának is ko-
lázási helyzete, ugyanis 1919-ig a fal van kénti 
egy-egy magyar állami elemi is ko la mellett 
működött még Fűrészmezőn egy ugyani-
lyen státusú és Türkösön egy ró mai katoli-
kus. A római katolikus gyer me kek egyrésze 
azonban nem a saját fe lekezeti iskoláját 
választotta, hanem a la kóhelyéhez közelebbi 
állami elemit. Ezért járt például az 1918/19-es 
tanévben 7 római katolikus gyer mek a hos-
szúfalusi ál lami elemi II. osz tá lyába. Még 
bo nyo lul tabbá válik a helyzet 1919 után 
a köz sé genkénti evangélikus felekezeti 
iskolák új raindításával, amikor Hosszúfa-
luban a re formátusok is alapítottak magyar 
tan nyel vű iskolát. Az 1919/20-as tanévben 
4 ró mai katolikus, 2 református, 2 izraelita 
gyer mek tanult a hosszúfalu-alszegi e  van-
gé likus felekezeti elemi első osz tá lyá ban. 
Ezt a helyzetet talán a református elemi 
nép  iskola 1920/21-es tanévi is ko la né pes-
sé gének felekezeti összetétele szem lél te ti 
jellemzően: 70 beiratkozott tanuló kö zül 7 
ró mai katolikus, 7 evangélikus, 1 gö rög 
ka to likus.

1924-től az 1919-ben újraindult e van-
gé li kus elemi iskolák közül már csak a 
hosszú falusi és a csernátfalusi mű köd he-
tett. A többit – a bácsfalusit, a türkösit, a 
tatrangit – a köz oktatási miniszter a nem 
meg felelő tan ter mek ürügyével bezáratta, 
és az előbbieket is másodszor intette meg. 
Ezzel egyebek mel lett újbóli 50%-os fize-
tésemelésre kö telezte a tanítói szá má ra.

Az 1925/26-os tanévben Bálint Mihály 
le mondott állásáról, és így az iskola két 
tanerőssé fejlődött vissza. 

A tanulók az V. osztálytól az állami 
iskolába jártak, ahol a hitoktatást Ni ko-
dé musz Károly, a lelkész végezte. Az 
egyházközség iskolafenntartó gond ja in 
az ifjúsági egyesület is próbált se gí teni.

1924 őszétől az I. osztályban heti 6, a 
II.-ban heti 12 órában tanították a román 
nyel vet. „Azújtantervvelaziskolaformája
ismegváltozott.Azaddigi6osztályúmin
dennaposés3osztályúismétlőiskolából
7osztályúmindennaposiskolalett,melyek
közülazalsó4osztályarégielemiiskola
6osztályánakanyagátdolgoztafel,míga
régiismétlőiskolafeladatáta3osztályból
álló felső tagozatháromszorosraemelt
óraszámmaloldjameg.”

1921-től egymást követték a disz kri mi-
na tív rendeletek. 1922-ben megvonták a 
fe lekezeti tanerőktől a vasúti kedvezményt. 
A tanerők megválasztásához előírták 
a minisztérium előzetes jóváhagyását. 
1923-tól magántanulók nem vizsgázhattak 
a felekezeti iskolában. Nem ismerték el 
a fe lekezeti tanítók nyugdíjjogosultságát. 

Ro má nia történelmét, földrajzát, az al kot-
mány tant kizárólag románul taníthatták. A 
tanítókat és a tanárokat román nyelv vizs-
gára kötelezték. 1924-től magyar gye re-
kek csak akkor iratkozhattak felekezeti 
is kolába, ha ezt megengedte a la kó kör-
ze tükben működő állami iskola i gaz ga tó ja. 
1925-től a felekezeti iskolák ma gán jel le-
gűvé váltak, és nem román tannyelvű ma-
gániskolába csak olyan tanulót ve het tek 
fel, akinek anyanyelve azonos az iskola 
ta nítási nyelvével – ezt az állami közegek 
ál lapították meg. (Ennek a rendeletnek a 
kö vetkezménye a névelemzés.)

Az 1921/22-es tanévben a román 
tan nyel vű középiskolában Hosszúfalu-
Al sze gen 28 magyar tanuló tanult, a 
román tan nyel vű fiúgimnáziumban pedig 
1923/24-ben 4, a következő tanévben az 
állami is kola (román tannyelvű) első osz-
tályába hat magyar gyerek iratkozott be.

1925-ben lemondott állásáról Jakabné 
Csó rik Ilona.

Az 1928/29-es tanévben végre meg ér-
ke zett az első felekezeti iskolákat tá mo-
ga tó állami segély. Valamennyi felekezeti 
iskola csak 4 osz tá lyos.

A következő évben már csak a hosszú-
fa lusi és csernátfalusi iskolának van nyil-
vá nossági joga.

Ekkor az evangélikus elemi iskola ismét 
há rom tanerős, 124 tanuló járt az e van-
gé li kus elemibe és 42 az állami elemibe.

1929-ben a gyülekezet 24 550 lej költ-
ség gel kijavította a paplakot és az iskolát. 
1932-ben, és 1934-ben is javítottak az 
é pü leten.
„1935ikévfolyamánmintmáreddig

istöbbízbenazállamiiskolaiellenőrök
kifogásoltákaz iskolaiépületeket,azért
az iskolaszékajánlásáraazegyházta
nácselhatároztaegynagyobbszabású
átalakításimunkálatelvégzésétaziskola
épületeken,amelyreFabichJózsefépí
tőmesteréspresbitertőlegytervelkészí
tésétkérte.FabichJózsefépítőmester
akérttervetésaköltségkimutatástelis
készítette,melynekköltségelőirányzatát
94000lejbenjelöltemeg.Aziskolaszék
eztmagasnakésebbenaformábanegy
fölöskiadásnakvélte,selhatározta,hogy
apresbitériumnakajánlanifogjaegyújis
kolaépítését,éserreacélraegyiskolaalap
megteremtését”.

1936-ban megvonták az iskola nyil vá-
nos sági jogát. 
„Atanácsésaközgyűlésiselfogadta

aziskolaszékajánlatátéselhatároztaegy
kéttantermesúj iskolamegépítését.A
közgyűléstagjaimárakkormegkezdték
aziskolaalapmegteremtésétakövetkező
megajánlásokkal:10000–5000lejegyegy
ablakmegcsinálásaill.annakértékével.
FabichMártonlakatosmestervállaljaaz
összescsatornázásiésvasmunkánakaz
elvégzését10000–12000lejértékig…
Azúj iskolához terveketkészítettek:

FabichJózsef,SáraiPéterhelybeliés
Tóthpál Istvánbrassóiépítőmesterek,
a végleges tervet aztán Halász Kálmán 
Brassóvárosiépítészmérnökkészítette
el4,800lejösszegért.Etervalapjánépült
felazújiskola.”
(Folytatásaa4.oldalon.)
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Dr. BeNcze MiHály

a PraHOva völgyéNek iParOSítá-

Jó tudni!
A négyfalusi Zajzoni Rab István 

Középiskola a 2014/2015-ös 
tanévben ingyenes bentlakást 

biztosít 4 olyan tanuló számára, 
akik tanulmányaikat ebben az 
iskolában szeretnék folytatni. 
A bentlakási ellátás magába 

foglalja a szállást és az étkezést. 
Érdeklődni lehet a 0720 542 733-

as telefonszámon.

Óromániában a XX. század elejére a 
nagyobb városok mellett fontosabb ipari 
létesítmények még a Prahova völgyében 
voltak, Azuga és Buşteni településeken. 
Itt az 1884-1892 között zajló osztrák-ma-
gyar-román vámháború következtében 
tönk rement és Romániába kivándorolt 
szász kézművesek alapítottak posz tó gyá-
rat, majd sörgyárat és egyéb ipari lé te sít-
mé nyeket. A gyárak épitésének kőműves 
mun káit a hétfalusi csángók végezték, de 
a fuvarozásban is segítettek.

Buşteni első lakosai 1800 körül te le ped-
tek le a Szarvas-völgyben, ezt követően 
hul lámokban érkeztek nagyobb számban 
te lepesek, akik a törökök sorozatos tá-
ma dásai elől menekültek a hegyvidékre. 
Leg híresebb üzeme az 1882-ben alapított 
pa pírgyár, aminek 1928-ban Otto Schiel 
volt a tulajdonosa. Iuliu Maniu Románia 
mi niszterelnöke 1930-ban behozott cseh 
szak emberekkel próbálta fejleszteni a pa-
pír gyárat. Erre az alkalomra és itt épültek 
Ro mániában az első szabványozott mun-
kás lakások. A gyár fellendült, sok cseh fér fi 
román és magyar feleséget választott, és 
itt szerettek volna élni továbbra is. A pa-
pírgyáré volt az első villamos mozdony a 
környéken. Az udvaron a tiszafát a gyár 
ala pításakor ültették. Fejlesztései révén 
lett Buşteni eldugott faluból ipari várossá. 
De meter Mária 1913. október 24-én szü-
le tett Ravában, szülei Brassó környéki 
kő bá nyai munkások voltak. Kilencéves 
ko rá ban szolgálni került Azugára egy er-
dő mes terhez, aztán amikor annak felesége 
meg halt, ő hazakerült Ravába, de ti zen négy 
évesen ismét szolgálni küldték, e zút tal 
Buşteni-be a papírgyár tu laj do no sá hoz. 
1990-en után ez a híres papírgyár rom-
halmaz, bezárása után még egy tűz vészt 
is elszenvedett. Ma jelentős része el bontva, 
a város déli oldalát tarkító ocs mány fekély 
csupán, ipari katasztrófa – fo tó soknak való 
portéka –, de a tiszafa még áll.

Azugán 1800 körül, Gheorghe Zangor 
ne vű pásztor építette itt az első házat, őt 
ha marosan jó néhány család letelepedése 
kö vette. A település gyors fejlődését mu tat-
ja, hogy 1830-ban üveggyár kezdte meg 
a működését, majd az elkövetkező év ti-
ze dekben sorra nyíltak meg az üzemek, 
gyá rak. Készítettek itt meszet, cementet, 
saj tot, fagerendát, szalámit, sört. Itt mű-
kö dött Románia egyetlen pezsgőgyára, 
a mi nek a király volt a legfőbb részvényese. 
Nap jainkban már csak az 1900-ban a la pí-
tott sörgyár működik („Bere Azuga” – A zu-
gai sör), a külföldi felvásárló csak a nevét 
tar totta meg. Az Azugai üveggyár nyers a-
nyá gát Dobrudzsából szállították vasúton. 
1930-ban ide is hoztak cseh szak mun ká-

so kat Észak-Bohémiából, és Novy Bor vá-
ros ból, ami a Cseh üveggyártás fellegvára 
volt. Josef Seidel félig szudéta német és 
fé lig cseh volt, Arnold testvérével Novy Bor 
ré gi üveggyáros családjából származtak. 
Töb bedmagukkal 1930-ban érkeztek A zu-
gá ra, ahol szorgalmas munkájukkal és 
szak értelműkkel fellendítették az azugai 
üveg gyárat. Fejér Erzsébet (1909–1988) 
Gyer gyócsomafalván született, és mint 
szám talan székely lány a Prahova völ gyé-
ben szakácskodott. Itt ismerkedett meg 
Jo sef Seidellel – aki hét nyelvet beszélt –, 
a kihez 1931-ben féjhez is ment. Há zas sá-
gukből két lány született, Erzsébet (1932) 
és Irén (1939). Észak-Bohémiából még 
sok cseh munkás érkezett az azugai posz-
tógyárba, a brassói Scherg Wilhelm posz-
tógyárában már dolgoztak cseh szak-
em berek. Nemsokára cseh sörvidékről 
sör szakértők érkeztek az azugai sör gyár-
ba, és sikeresen megpróbálták a pilseni 
szint re emelni az itteni sörgyárat. Sok 
cseh szakember a Nyugat-Európában 
ki bon takozó gazdasági válság elől jött ide, 
a hol 1938 volt a román gazdaság csúcs-
é ve. Itt a cseh szakembereket nagyon jól 
fi zették. Végül a Prahova völgyében egy 
cso dálatos cseh kolónia bontakozott ki, 
aki munkájával hozzájárult a völgy ipari 
fej lődéséhez. Nagy részük idevalósi lá-
nyok kal nősült. Ünnepségeket tartottak, 
és ezeken cseh zenészek muzsikáltak.

Ion Antonescu marsall 1941-ben kiadott 
dek rétuma szerint az idegenek 48 órán 
be lül el kellet hagyják az országot. Ez 
nagy ban érintette a Prahova völgyi cseh 
ko lóniát. A feleségeknek tudomásukra 
hoz ták azt, hogy ha elválnak, akkor ma-
rad hatnak Romániában. A cseh szak-
em be reket családostól – csak 48 kg 
cso ma got vihettek –, a Jászváros melletti 
Har ló ba deportálták. Itt marhavagonokba 
rak ták őket és visszatoloncolták a Szudéta 
vi dékre. Ezzel véget ért a Prahova völgyi 
ipa rositás. A cseh szakemberek zöme 
Novy Bor üvegiparában dolgozott tovább, 
meg tartva a Romániában kialakult ko ló ni ai 
kapcsolatokat. Novy Borban, 1968-ban 
a KGST legnagyobb üvegkombinátját 
é pítették szerb munkáltatókkal, ezen kívül 
a 17 000 lelket számláló városban még 11 
üveggyár működött. Josef Seidel, aki a 
csiszolt kristályüveggyártás híres szak em-
bere volt, 1957-ben látogatta meg A zu gán 
az egykori munkahelyét és Hét fa lut. Első 
dolga az volt, hogy ivott egy pohár a zugai 
sört, amire azt mondta, hogy jobb mint a 
pilseni. Aki tehette még el-eljött lá togatóba, 
de a látogatások gyérültek, és szép lassan 
ez a kolónia kihalt. 

HOcHBauer gyula, SzaBó Mária MagDOlNa
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(Folytatás a 3. oldalról.)
1937 elejétől elkezdték a gyűjtést is ko-

la építésre. Az egyházközség pénzzé tette 
az oltár előtti régi szőnyeget és még két 
ré gebbit, 75 000 lejért. 8 csoportba osztva 
pres biterek járták a falut: ki pénzt adott, ki 
fuvart ajánlott meg, ki kétkezi munkát. Kö zel 
két hét alatt összegyűlt 100 000 lej és 300 
szekér kavics, kő az is ko la ud va ron, meg a 
szőnyegek árán vett 30 000 tég la, amelyet 
53 szekér fuvarozott ide Prázsmárról.

1937. október 6-án megvolt az első ka-
pa vágás, október 24-én (vasárnap) pedig 
az alapkőletétel. Decemberig majdnem 
te tő alá került az épület. 45 köbméter fe-
nyő rönk-adományt szállítottak be. Buda 
Já nos az építőmesterek munkáját vezette, 
Gál János az asztalosokét. A bádogos 
mun kát ingyen végezték, sőt a vízvezeték 
sze relést is. A csempés Tomos 2000 lejt 
a jánlott fel az iskolaépítésre.

733 380 lejbe került az épület, és az 
egy házközségnek 185 000 lejes kölcsönt 
kel lett felvennie, amely adósságát 1942-
ben sikerült törlesztenie.

1938 őszén iskolaavatás volt. „Ez a nap 
az, amelyet az Úr rendelt. Örvendjünk és 
vi gadjunk! (...) Az egész akció önkéntes 
a dományokon alapult. Csak az adott, csak 
az dolgozott, csak az érzett fe le lős séget, 
akit a szíve és a lelke kény sze rített erre. 
Hála Istennek, éppen elég volt és elég van 
ilyen” – mondta Sipos And rás hosszúfalu-
alszegi evangélikus lel kész az iskolaépület 
avató ünnepélyén.

1938. október 4-én az egyházközségi 
köz gyűlés “kéri az iskolaépítés történetét 
í rásban megörökíteni. Ennek megírását 
a lelkész vállalja. Az új iskolával kap cso
lat ban lelkész közli, hogy az iskola szom
széd ságában levő kertből 162 négy zet
mé ter területet az illemhely elhelyezése 
cél jából a vagyonügyi és iskolaépítő 
bi zott ság megvásárolt, mely terület az 
össz költ ségekkel együtt 8080 lejbe került”.

1940-ben gyűjtőívet bocsátottak ki az 
is kola felépítése után fennmaradt 114 000 
lej nyi adóság törlesztésére. Egy-egy 
1000–1000 lejt adományoztak a hívek, s 
a dományaikból a teljes adóságot sikerült 
ki fizetni 1942-ben. Ám a felépített iskolát 
fel is kellett szerelni. 1945 őszén „egy tánc
mu latság tiszta jövedelme az iskola javára 
94 693 lej, amelyikből juttatott az egyház a 
hadifoglyok megsegítésére, ugyanakkor a 
helyi „Hangya szövetkezet” az új iskola fel
szerelésére csináltat 3 dobogót, 3 asz talt, 
3 széket adományképpen. Buda Ist ván 
építette meg 330 000 lejért az is ko la ka put, 
amelynek árát az Ifjúsági Egylet állta.

A tantestület is változott: az 1940-ben 
tá vozó Csórik András kántor-tanító helyett 
Si pos Dóra tanítónőt rendes tanítóként 
al kal mazták, s 1942-től melléje Simon 
And rást megbízott tanítóként. 1945-ben a 
ta ní tók: Sipos Dóra, Miklós Sándor, Sipos 
And rásné ny. tanítónő.

1947/48-as tanévben szeptember 29-én 
volt a tanévnyitó. A tanévet két tanítónő 
kezd te: Biró Erzsébet az I–II–III. osz tá lyo-
sokat, Biró Emília pedig a IV–V–VI–VII. 
osztályosokat tanította. Menet közben al-
kalmazták Szén Gyula tanítót, aki no vem-
berben átvette a három nagyobb osz tály 
tanítását, as I–II.-at Biró Emília, a II–IV.-et 
Biró Erzsébet tanította tovább va la mennyi 
tantárgyból. Az I–IV. osztályokban szi-
multán tanítás folyt 12 és 13 óra közötti 
szü nettel reggel 8-tól délután 4-ig. 

Az I. osztályban 19 tanuló volt, a II.-ban 
24, a III.-ban 18, a IV.-ben 12, az V.-ben 
14, a VI.-ban 15, a VII. osztályban pedig 
6-an tanultak. Az iskolának összesen te hát 
108 tanulója volt.

A felső három osztályban ugyanazt a 
tan anyagot tanulták/ismételték. Szá muk ra 
a tanítás délután volt 1 és 5 óra között. Kü-
lönösen ezekben az osztályokban ma radt 
el a tanítás különböző okokból: 3 óra a 
tanügyi szindikátus gyűlés miatt, 1 ta ní tási 
nap a Hétfalusi Tanítók E gye sü le té nek 
gyűlése miatt, 1 órán a helybeli ál la mi isko-
la igazgatója, Dobrescu az iskolai „kan tin” 
felállításáért tartóztatta fel a tanítót, De-
cember 22-én “a szomszéd 2es és 3as 
számú román iskolákkal karöltve, kö zös 
iskolaünnepélyen a szegény sorsú gyer
mekek részére ing és ingnek való vá szon 
kiosztása végett a tanítás szünetel”, ja nuár 
10-én „egész nap a megyefőnök ren delete 
értelmében a lakosok össze í rá sa végett 
a faluba kell menni”, január 13-án „beteg 
voltam”, „Népszámlálási munkálatok miatt 
a tanítás szünetel”. Feb ruár 11-én a három 
osztályból mind össze 30-an vannak jelen, 
ugyanis „a gyer me kek egy része nagyon 
meghűlt és ágy ban feküdt.”

1948-ban 257 lakos pénzbeli a do má-
nyát és több mint 100 ember többnapi 
mun káját államosították a többi egyházi 
is kola épületeivel együtt.

Az evangélikus felekezeti iskolából 
kisarjadó iskolák

1921-ben Nikodémusz Károly kez de mé-
nyezésére, a megszűnt magyar nyelvű pol-
gárit pótolandó, evangélikus kö zép is ko lát 
alapítottak Hosszúfaluban, melyet 1926-ig 
az egyházközség tartott fenn, majd mivel ez 
tovább nem bírta, az egy ház megye vállalta 
át megszűnéséig, 1929-ig.

A középiskola igazgatói voltak Hadnagy 
Be n edek, Köpe Anna, Sipos András, Bálint 
And rás. Az 1926/27-es tanévben 41 fiú és 
52 leány tanuló iratkozott be ebbe az intéz-
ménybe. 2000 lej volt a beiratkozási díj, és 
2200 lejt fizettek iskolafenntartásra. Ekkor 
rendes tanárok voltak: dr. Sükösdné Ron-
czkevics Antónia, dr. Pappné Köpe Anna, 
Csórikné Dávid Ilona, Bálint András, Dávid 
Ibolya és helyettes tanár Túróczy Emma. 

(Folytatjuk.)


