
Egy megese"tt "gyaJázat"! 
A li'lrtenet r észesei már réges-té'gen a le
melök I,akói, ám h a élnének, a módszert 
ma scm itéliiék cl- mármin t a hasznos
ságát. 

Akkuron, amikor ;iUért a magyar okta
tási rem.lS7.ef négyosztályos alapoktatás
ról a hatosztályos ekmire (egyben be
ép ítenék az alapOkt3tás és a középi~koJák 
kö~~ a polgár i iskolákat), a ren de1kc7és 
kimondta az elemi iskolai képzésben való 
kiH'dező_ségel~ A. vé:gf ehajtást szigpr4.'!f.I 
ell en őrizték! 

ESY bizonyos tel epülés elt: mj iskolájá
nák ígazgatója az o .~7.tályfGnöknek nz in 
dul ási napon kiadta az ukáZ!; valahányá
nak.legcl~ő leendőjc lIZ, hogy m cg_áUapü. 
sák, kik hiányoznak a tan ítás első órájában? 
Ugyanis fúlkészűltek r.:i, előre fólmcrrék a 
települést. .'\'1- igazgató az el éje letett listát 
a pedellus kezébe aqta azzal , hogy ballag: 
jon el veJe a c!:>cndQ:rorsrc és ad ju át azl ::l 

parancsnoknak, akivel a dulgot már e1t5rc 
let~rgyalta. A parancsnok kiadta az utasÍ
'(ást ké t pihenőben lévő beoliztottjának, 
miszerint a listán l évő gyerekek egy órán 
belül <t:t iskolában .legyenek. A kéttagú 
járőr teHe a dolgát, UI közben nyelOlck kéz
be illő suhogót, melyekkel az érintet \ spu
káka!, anyukákat megtáncoltatták, el járat 
ták velük a rókatánco1. Ha le nem írom, 
ak kor is rájöhct bárki, hogy lH ZOKYOS 
lelepülés BIZOJ\YOS et nikumár61 van 
szó, mondjuk ki (akkor még) ciganvokról. 
Volt 'l át " jlij j, ján, csendér úr!" .. .:. .. egyap
róság nem imou senkinek lOem eszébe) 

hogy önvédel mi baltát ragadjon; vagy ér
tesítse a koraheli jogvédól, a ,,-aidat. 

Másoaptól beállt a kív~nt REND. Az 
idős ) l1yugdijas igazgató mesélte minde:!.t, 
meg azt is, hogy vekkethíján a cigány gye
rekek már egy órii'val is előtte ott bandáz
tak <ii', iskolánál, mert nemhocJy hiányozni, 
de_ ml..~ el késni li.CHI menek, nl.:hogy a ket 
csendőr még egysLer ellárogal:iwn ez ügy
ben a ciglinysorra! Persze nagy volt a top
r_91lgy .m..cg az üresgyu.m.tuság:. ~1 in9.e ze ~ 
ken úgy igyekezett a BIZONYOS lete,pü
lés segíten i, hogy (a pap, a tanítók sth .. _) 
gyűjtéseket rendeztek a ci pő-ruh<\ dol gá
ban, és fólkérlck a szülőket, hogy nagyohh 
darah z:sírQ_S kenyeret adjanak acsemetéik
nek t-ízóruira. A Trianon utáni állaJ)(uában 
ugy<inis n"em volt ahban a helyzetben az 
ország, hog}' ingyenélőket tari son el. Klé
belsberg Kunó kultusmlinisz lcrnek ép
pen elég go nd ja volt a magyar iskolarend
!\Zet kiépítésével, ingyen pénzekre nem 
igen futou<t. 

A két csend őrnek kü sZÖllhetiSen ma 
dmondható, hogy il BIZONYOS telepiilés 
valamennyi rumavá fejlődön cigmya t ud 
frni, olvasni , természetes, hu Sy iskoláb<i 
jár. S6t! Tehets{:géhez mérten szakmát 
tanul, gimnáziumba, egyetemre já r. A. két 
csendőr keze nYQm <Í.n m a már <i BIZO
NYOS tel epülésnek t1iplomás romái van
llakt és a sokat en11egt.:L~tl deviand a sem 
kirív6bb köz tük, mint az egyéb em iku
mok esetében. 
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