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Előszó 

2007-ben Erdős Borbála, az Országos Levéltár munkatársa hívta 
fel a figyelmemet Földi István leveleire. Földi ezeket a leveleket 
az akkori Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumnak írta 1945-
49-ben, s mindegyik a Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tan-
intézet működéséről szól. A minisztérium Földi Istvánt bízta meg 
az Székely Tanintézet megszervezésével és irányításával. A leve-
lek az akkori anyagi lehetőségeket, nehézségeket, akadályokat, 
gáncsoskodásokat és segítséget dokumentálják. Végigkísérhetjük 
azt a heroikus küzdelmet, ami az iskola elindításáért és fenntartá-
sáért folyt a háború utáni években. A levelek közül harmincat 
választottam ki. Igyekeztem olyan formában legépelni, amilyen 
formában az eredeti levelek megszülettek. Nyelvezetén semmit 
sem változtattam. Időrendi sorrendben közlöm, a levelek elé tar-
talmi ismertetőt írtam, ami után zárójelben a levéltári jelzet látha-
tó. Köszönöm Erdős Borbálának, hogy figyelemfelhívással és az 
anyag előkészítésével segítette a munkámat, s így lehetővé vált, 
hogy egy újabb dokumentummal gazdagodjon a bukovinai szé-
kelyekről szóló irodalom. 

Rövid életű iskola volt a Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely 
Tanintézet, mindössze három tanévet élt, 1946 őszétől 1949 tava-
száig. Ez az időszak az ország történetében a népi kollégiumok 
születésének és működésének az ideje. A székely iskolaalapítás 
ötlete Bodor Györgytől származik, aki 1945-ben telepítette le a 
bukovinai székelyeket Tolna és Baranya megyébe. Jól látta, hogy 
a székely gyerekek óriási hátránnyal indulnak az iskolában, hi-
szen a tanköteles korú gyermekek életében egy év (ha nem több) 
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mindenképpen kimaradt az iskolai évekből a menekülés és a ki- 
és betelepítések miatt. Hiába volt minden Tolna megyei faluban 
az egyház által fenntartott elemi népiskola, a székely gyermekek 
nem tudták felvenni a versenyt sem anyagi, sem tanulmányi té-
ren a németekkel. Nem beszélve arról, hogy a német származású 
tanítók a német gyermekekkel szimpatizáltak elsősorban. Túl 
nagy volt az anyagi és kulturális különbség a két népcsoport kö-
zött, s ennek elsősorban a gyermekek voltak az áldozatai. Szük-
ség volt olyan iskolákra, ahol segítik a székely gyermekeket a 
hátrányaik leküzdésében. Ilyen iskola megszervezésére, vezetésé-
re Bodor György Földi Istvánt tartotta legalkalmasabbnak. „Ah-
hoz, hogy a székely gimnáziumunk az legyen, aminek szántuk, 
megfelelő emberre volt szükség. A siker itt is, mint majdnem 
minden kérdésnél a kiválasztott személyek rátermettségétől füg-
gött. Egy embert ismertem e feladatra alkalmasnak: Földi István 
tanárt Kézdivásárhelyről. Egy iskolába jártunk, együtt nevelked-
tünk, sőt együtt voltunk az egyetemen is. 1945 őszén bukkantam 
a nyomára… Attól kezdve gyúrtam, hagyja ott Pestet, a bürokrata 
munkát, és menjen le a székelyek közé székely iskolát csinálni” – 
írta Bodor György 1947-ben a Székelyek a Dunántúlon című kéz-
iratában. 

Valóban, az iskola története igazolta, Bodor György jól válasz-
tott. Mert, ahogy az alább közölt levelekből láthatjuk, szinte 
semmiből, pénz nélkül, néhány hét alatt, nagyon kemény mun-
kával teremtette meg az iskola elindításának minimális feltételeit 
Földi István. Lépésről lépésre haladva jutott el odáig, hogy az 
iskola és az internátus, ha szerény körülmények között is, betölt-
hesse feladatát. Sikerült olyan pedagógusokat megnyernie, akik 
minden idejüket a gyermekek nevelésére fordították, akik a ma-
ximumot tudták kihozni a leghátrányosabb helyzetű gyermekek-
ből is rövid 3 esztendő alatt. Ehhez, olyan tehetséges, áldozatkész 
igazgató irányítása kellett, mint amilyen Földi István volt. 
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5. 

A pécsi püspök levele Keresztury Dezső vallás- és közoktatásügyi mi-

niszternek, amelyben tiltakozik a teveli állami iskola megszervezése 

ellen. (XIX-I-1-f-54-2-T-95.125/1946)(509.d.) 

 
375./1946. isk. szám. 

A pécsi püspöktől. 
 

Tárgy: A teveli rk. ált. isk. ügye. 
Melléklet: 1 drb. 

Hiv. szám: 78.515./1946. IV. V.K.M. sz. rend. 
 

MINISZTER ÚR! 
A teveli rk. iskolaszék elnökének 482/1946. számú iratát van 

szerencsém észrevételeim csatolásával mellékelten tisztelettel 
megküldeni. 

Nevezett községben az állami általános iskola megszervezését 
népoktatási szükséglet nem indokolja. 

Tevelen ugyanis a rendelkezésem alatt álló rk. népiskola min-
den tárgyi és személyi feltétellel rendelkezik ahhoz, hogy önálló 
rk. ált. iskolává alakulhasson. Mi sem lett volna egyszerűbb, mint 
a meglevő 5 tanteremhez még 3-at csatolni, a tantestületet a kí-
vánt létszámra kiegészíteni, hogy rk. népiskola teljes általános 
iskolává szerveztessék. Ami a főhatóságom alá tartozó teveli rk. 
népiskola tanszemélyzetét illeti, ellene sem állampolgári magatar-
tás, sem nevelői képesség szempontjából kifogás nem emelhető, 
mivel minden egyes tagja kiválóan minősített tanerő. 

Mindezekre tekintettel a 78.515/1946. – IV. V. K. M. rendeletet, 
amely a teveli rk. egyházközség szerzett jogainak figyelmen kívül 
hagyásával a hitvallásos iskola – mind ez ideig tiszteletben tartott 


