Wass Albert nevét viselő Iskola Erdélyben
BÖGÖZ (2000 – 2003)
Beder Tibor egykori Hargita megyei főtan felügyelő fejében megfogalmazódott a
gondolat - 2000. júniusában -, hogy a Bögözi Általános Iskola vegye fel Wass Albert
nevét. Azért nem a szülőföldjén, mert a Mezőségnek azon a táján már nincsen
magyar nyelvű nyolcosztályos iskola.
A névadás óriási politikai botrányt kavart Romániában.
A székely közösség nem ismerte, nem volt honnan ismerje Wass Albertet. Elsőnek a
tantestület volt az, aki kezdte olvasni a műveit, és utána már ők ragaszkodtak ahhoz,
hogy ezt a nevet fölvegye az iskola.
Sajnos, hogy közbejött egy politikai csatározás, amelynek áldozata lett Wass Albert
neve. Wass Albertet távollétében halálra ítélték 1946. március 13.-án - Kolozsvári
Népbíróság - Beder Tibor - http://mkdsz1.freeweb.hu/arh/wass0731.html
A Bögözi Általános Iskola elsőként vette fel Wass Albert nevét 2000-ben, de 2003ban kormányhatározat parancsolta le a névtáblát. http://itthon.transindex.ro/?hir=2995
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A Bögözi Általános Iskola elsőként vette fel Wass Albert nevét, de 2003-ban
kormányhatározat parancsolta le a névtáblát. Az iskola jelenlegi gondjairól Zongor Irma
igazgatónő nyilatkozott a Marosvásárhelyi Rádiónak. Elmondása szerint 450 gyerek van
összesen az óvódában, I-IV osztályban, valamint V-VIII osztályban.
A bögözi iskola az első olyan tanintézmény volt, ami fel akarta venni a Wass Albert nevét. Ez
sikerült is 2000-től 2003-ig, de egy olyan kormányhatározat érvénybe lépése miatt, amely
megtiltja, hogy közintézmény háborús bűnös nevét viselje.
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Kereken száz diák tanul a Küküllő menti utcában álló bögözi iskolában. A tanári kar létszáma
az ingázókkal együtt 11, a tantermekre, iskolaszerekre ráférne az alapos felújítás, tehát a Wass
Albert Általános Iskola semmiben sem különbözik bármely másik székelyföldi tanodától.
Azaz mégis: hétfőn a megye kormánybiztosa felszólította az iskola vezetőit, hogy az 1946ban háborús bűnökért elítélt író nevét viselő iskolatáblát távolítsák el a homlokzatról, majd az
oktatási intézmény válasszon más nevet magának.
László Emma igazgatónő a Krónikának tegnap elmondta, tudomást szerzett a prefektus
döntéséről, de hivatalos úton semmilyen értesítést nem kapott róla. Egyelőre az sem
egyértelmű, hogy a megyei tanfelügyelőség avagy a bögözi polgármesteri hivatal dolga lesz

végrehajtani a kormánybiztosi ukázt.
Mikor 1997-ben az általános névadási kedv hatására Bögözben is nevet kerestek az iskolának,
Beder Tibor akkori főtanfelügyelő javaslatára Wass Albertre esett a választás. A helyi
értelmiség még csak A funtineli boszorkány című regényt ismerte, azonban mire 2000-ben a
névadó ünnepség előkészületei folytak, a Mentor kiadó által megjelentetett további Wass
Albert-könyvek hatására mindenki – pontosabban: a falubeliek nagy része – meggyőződött,
jól választottak. Az igazgatónőt akkor egy idős néni aggódva vonta félre, és megsúgta: a
faluban egyesek azt beszélik, kotlós tojással fogják megdobálni azokat, akik székely ruhában
jönnek megünnepelni, hogy az iskola egy háborús bűnökkel vádolt emigráns író nevét veszi
fel. Mivel a névadóra számos közéleti személyiség is kapott meghívót, és Tőkés László
püspökön kívül az iskolát anyagiakban támogató Kállay Oszkár máltai lovag is jelen volt, az
igazgatónő jónak látta felkérni a helyi rendőrséget, biztosítsa a rendezvény zavartalan
lefolyását. „A Wass Albert nevét viselő táblát a belső udvarra néző falon helyeztük el 2000ben – meséli keserűen László Emma –, és csupán átszállingóztunk a templomba, nem
bonthattuk ki az iskola zászlaját egy ünnepi felvonulásra”. Farkas Márton bögözi
polgármester és Beder Tibor főtanfelügyelő is részt vett a névadó ünnepségen – úgy tűnt,
örökre feledésbe fognak merülni az író múltját firtató viták.
„Azt tervezem, amint Frunda György ügyvéd visszatér Brüszszelből, felhívom telefonon, és
segítségét kérem. Biztosra veszem, hogy az író végleges rehabilitációja már csak rövid idő
kérdése. Azt tartanám helyesnek, ha a tárgyalások végeztéig senki sem hozna a Wass Albert
szellemiségével közösséget vállalókkal szemben elhamarkodott döntéseket” – nyilatkozta
lapunknak a bögözi igazgatónő. Hozzátette: a névadás az akkor érvényben lévő törvényeket
betartva történt, ezért minden újabb döntésnek ennek figyelembevételével kell megszületnie.
Nemrég a bögözi iskola pályázatot nyújtott be a Communitas Alapítványhoz, támogatást
kérve a 2003. június 2. és 9. között esedékes, Wass Albert emlékét ápoló
rendezvénysorozathoz. László Emma érdeklődésünkre kijelentette, bármi is lesz az iskolatábla
sorsa, a pünkösd másodnapjára eső ünnepséget mindenképpen megtartják, ezzel is jelezve:
nem a feliratok őrzik az öntudatot. (Krónika)
Története: http://www.wassalbert.eu/index.php?oldal=bogoziiskola

