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Bözmüте1бdéeünk mai вsintjén, de különđв eд  önigazgató 
an azocialismust épitá táгаadalmnnkbaй  szinte itgy érez -
zUk, hogy felesleges hivatkozni arra, hogy minden ember-
nek azuksége van bizonyos alapvet б  elemi ismeretekre, ša-
dásra, hogy a mai sokrétű  gazdasági és politikai életbecs 
sikeresen megáshassa a helyét, c вelekvd, alkotó tagja le 
heseea táгsadalmnцk alakitásának. ::zekit as ieeretek$f 
mбdѕzeresen az elemi iskola adja, melyet - mert ennek as 
iskoldztatdsnak mindenkire ki kell teгjedui, áttaláaosnak 
kill  lennie - újabbsa a magyar nyelvtехiiletea általázs 
iskolának nevesnek. 

Ez as intézméng sem kivétel a fejl бdés törvénye siбl 
в  a közжлivelđd"i igénjt, szükséglet változásaival válto-
zott, fejl бdő tt maga as iskola is. Jelen sorai nkkal  s sea 
tai elemi - általános - iskolák t đгténetét 	szeretném 
nagy тonásokban bemutatni, nin foglalkozva behatóbban a 
közoktatásügy áltaiánoв  fеjl6dé ѕével. 

Az oktatás-nevelésben is oaztályé гd®k tükrözddik, fej-
lбdé ѕéhoz azonban hozzájárultak egyéb té:{yez бk-igy: a r l-
lási, nemzeti, gazdasági, f đldrajzi momentimmok is. 

A szoros értelemben vett népoktatás njabb iddk eredné-
ny.. A hübéri ѕég korđban nemcsak a köznép, de még a nemes 
"g jórésse iв , edt sokszor az цгalkodбk is iraatmdatla 
sok voltak . As  ј"tnd" - ez as alapvetd tudomán - csalt 
a tudományokkal foglalkozók számára volt fontos. A 	nép 
gyakorlati nton szerezte meg  a .  neki ѕzükségeѕ  ismereteidet, 
amire pedig a szellemi élethez szüksége volt, azt a., val 
láetanitáа  adta megg is oktatást a lelkész végezte a g1é 
bániáa, ezért plébáaiдt "fárаi° (pfarrer a plébános) is-
koláknak nevezték és esek tekinthet ők az elemi oktatás ó-
seinek, kesdeménaу~einer. Néha az oktatást a kántora bis-
ták és igy alakult ki a káatortanit бѕбg intézménye. A re-
formáciб-еІІenrfforaáció varmási k(izdelmei sokban hozzájá 
rultak as isжolaüggyy fejlódéséhеs; ekkor már as iskolákban 
helyet kaptak a vaІыataa mellett a gyakorlati ismeretek 
is. 

As állam eleinte nem forditott fi еlmet a nép iskolás 
tatáвára,(sőt néha még ellenezte ie) , ezért es teljesén 
a felekezetekre maradt, akik est szolgálatukba is állitot 
tár. 

A Si  iskoláink is a kezdeti iddszalcbaa felekezetiek, 
és ez teгméвzeteeеn rányomta bélyegét müködé аükre. 

Dudáim Gyula Zeata Város Története cigi, kéziratban le-
тб  munkájában a kđvetkesdket ir a: (33.o1d.) 'Voltak e 
városnnkbaa iskolák a mohácsi теsz eldtt,-erre határozott 
adataink nincsenek. Tudjuk azonban, hogy as oktatá вΡCsgу  e 



korban sem volt elhanyagolva, valószinti tehát, hogy Zen-
tán is volt a plébánia mellett iskola, melyben a lelké-
szek oktattak. Az a feltűnő  körülmény, hogy Zentáról a 
%V. és %vI. században többen látogatták a külföldi egye-
temeket, világosan mutatja, hogy e városban alsóbb isko-
lának is kellett lennie." 

Városunk történetéb ől tudjuk, hó gv az a mohácsi vész 
esztendejében (1526.) teljesen elpuszt'ilt, a 	lakosság 
vagy elmenekült, vagy a törökök leölték éket, 	illetve 
rabságba hurcolták, igy minden élet megszü х:t. csak ké-
sőbb, a török hódoltság ideje alatt népesült be gyéren, 
a már régebben meghбditott területekr ől - szemekkel. 

felszačaditó háború során, a török uralom hanyatid-
sával, lбćб-ban a кereaztéПу  seregek egész Bácskát visz-
szafo.laiták. . 

e~ török uralom alól felezabadulva,a kиltúrális újjá -
szervezés is megindult, 'igy iskolák is működni kezdtek 
és az akkori viszonyok között továbbra is felekezetiek 
voltak. iegel бвzöт  a Yravoszlaї ,gör ~gkeleti (ahogyan ab-
ban az id=áen nevezték: görög nem egyešilt) vallás is-
oia kezdett mi:ködní, majd kés őbb a római katolikus é s  
végül az izraelita !zsidó) iskola. A továbbiak čan ilyen 
sorrendben fogunk erekkel foglalkozni a ren,el:cezés. k-
re álló források вegitsé~ével, majd ké ѕčbb látjuЖ,hogyan 
lettek községi é в  végül allami iskolákká. 

A bemutatást a katholikuв  iskoláknál 1869-ig vezet-
j k, mikor erek köz вégieкké lettek; a pravoszláv és az 
izraelita iskoláknál pedig az els ő  világháboru végéig,a= 
eikor az 3S riiralyságban minden iskola állami lett. 

iémi zavart okozhat, hogy az izraelita iskolákat benn 
tatjuk abban az id őben is, amikor - 1870-tól két évtize-
den át - ezek községiek voltak. Véleményünk szerint ezen 
rész kiemelése a II. füzetbe feleslegesen törné meg az 
elbe нzélé в  fonalát. 

A  népiskolák történetének II. f'zete a községi é в  az 
állami iskolákat öleli fel a felszabadulásig, rig a III. 
f;zet az általános i вkolá_k történetét lesz hivatva bemu-
tatni a szo ćializrus kereteiben. 

4. 



PAAVOSZI,LV I+ ЕтххтyZBTI IsкOI,fк  1697 ° 1919/20 

1690-bej Arsenije Ćarnojevi ć  pátriárkai 	vezetésévei 
nagyвzámи  szerb culád költözött a törökökt ől felszabadi-
tott tartíl вt зΡkгe. Az id®költözöttekből aztán a tiszai és 
dunai hatáгбг ségеt оzervezték meg ("gгаnібагі ") Ekkor Zen 
tán a lakosság tisztán szerb volt és stámuk kb. 3000 -  

tеЖе tб . 
A bécsi udvari haditanács szervezeti aza đбlyzаtot dol9 

gozott ki, amely szerint minden határf5vidéki községben 
alébániák és iskolák állittattak. Ez a аzervezé в  1703-ban 
már teljesen be volt fej е zvѕ , az iskэlák is fel voltak ál 
litva. Zz az év volt a mi iskolánk pecsétjén  is,-  án it$ 
mag kell еmliteni, hogy egy 1836-b бl származ б  összeiráa 
szerint Z зΡг_tán már 1697-ben is volt, feltehet ően katonai 
jellegii gör.kel. szerb iskola. A határ őrvidéki községtik 
iskoláiról és tаnítóiгбl kevés adattal rendelkezünk, csak 
muyit tudunk, hogy a hadi kormány által kiadott szerve-
zet szerint minden községben egy telek föld kb. 25- 30 
hold hasittatott ki a tanit б  аzámáгa. A tanitá вi nyelv 
szerb és né шet volt, a tanitók a hatáхđгi altisztekb бl és 
a gkel. kántorokbбl kегfiltek ki. (Dr. Dudás Gyula: Az ok-
tatáѕügy történet вΡ B.B. vmegyében, 25. old.) Az iskolák 
munkájára vonatkoz бan Dr. Dimitrije giтiloviс p  гpake os- . 
novne skole u vojvodini u l8.veku (1740-1780)°cimü munká-
jából kaprxxk bizonyos képet,-ez f eltehet ően Z зΡntán is igy 
volt. Az oktatás az i вkolábaд  teljesen egyházi jellegi 
volt: egyházi könyvek olvasása, ugyanilyen szövegek i ггsа, 
ének és az istentisztelet látogatása. Csak az olvasást 
tanitották mindegy i ѕkбlábm, száaoláаt és egyebet teák he 
lyenként. silabizáld (b вΡtüz ő)módѕzerгel tanulták az olya 
aáаt, kettő , három a đt több év is kellett, mire a tanuló 
megtanult olvasni és írni. A t аnitás d.e. 7-9-ig, d.us 
1-4  бráig folyt, as iskсlаév oktбberben kezd ődött,mбхci 
usig, a tavaszi munkák kezdetéig tartott. Az i ѕkolalátogа  
tős gyenge volt, talán 25 ;ti-ot sem tett ki, különösen a 
leányoknál.. A tani,.tá-utánрбtlás oly módon tG гt бзгt, hogy a 
t~nit6 maga mellé vett a jobb t аnulok köz?il egyet kisegi-
t~nek, aki aztán maga is megtanulta azt a keveset ;  amit 
tanitб ja tudott. Az iskolák anyagi ügyeit az egyházközsé-
gek rendezték. 

A pozsaxeváoi béke (1728) után Bánát is felszabadult 
a török uralom a2 б1 és megsztinvIn a török ve ѕzélу , niegkez 
d5dött a határőrvidék pol~árositáse, (1741. ХiIII.t.o.)aп! 
a határőгák keávezménye е  аLlкppotának megszunését vonta 
volna maga után (1750 .). Zentát kivonták a bécsi hadita -  
nбсв  alól és a тбгmеgyéhеs cзatolták, majd 1751-bej pedig 
~áгia Terésia kileaa máz ТLl s4 menti kđzséggel együtt kia- 

5•_ 



lakitotta a Ti ѕгΡán~taneni Х:iváltaáge ѕ  Boronakeríiletet,ame 
lyet csak 1848-bajt osatoltak a vármegyéhez. A határ űrök 
elégedetlenek voltak, lázadtak  45 három hullámban, 1751-
1753 között tđmegeaen. kivándoroltak 0roezországba,illet- 
ve Bánátba. Ekkor a szerbek száma jelent6®en шegfogyatko 
zott, нgy hogy egy. 1773. évi ö ѕszeiráa szerint itt mint 
egy 1100 lélek°élt. . 

Az iskolák fejlódéa& е  nagy hatás вa;1. volt az iskolare 
fatea, amely 3гsia Terézia és цt бdai alatt ment végbe. Az 
a nyugaton j еlentkaző  szellemi áramlat, amelyet a felvi-
lágoаоdáвΡ korakánt iamerUnk, a közaktat"ra is hatott, s 
az államhataloи .is foglalkozni kezdett a népoktatás kér-
déseivel; rájöttek arra, hogy az ember és ezen tíJ men ő  -
en az arеzág haladáвának= az általános шüvel бdés az alap-
ja és ezért minél több iskolát kell nyitni, hogy a tudás 
mindenkihez eljussen. Az oktatáeiigy eggységes rendezése 
céljából a királynó 1774. dec еmber 6-án kiadta az egész 
birodalom részére az Allgemeine Schulordnung-ot (Lltalá-
nos Iskolarend, Školska uredba j.  Enn ek  a rendtartásnak e 
gész nyiltan az volt a 1egfóbb cálJa,hogy az egész bira-
dalmat јеІuёmеt еѕіtѕе . Ez a szándék persze mindenfelé el 
1e,'~ и 1ásba ütközött,és ezért helyette 1777-ben, latin 
nyelven új szabályzatot adtak ki a magyaror аzági iskolák 
részére Aatio educationis (a.nl. a nevelés rendje néven. 
Ez megkülönböztet triviális, vagyis nemzeti elemi iskolá 
kat, melyeket falvakban, vagy mezóvárasokban nyitnak egy 
tanLtб  vezetése alatt, városi vagy f őelemi iskolákat két 
külön teremben mniköd б  tan-itóval és nagyobb városi isko-
lákat, amelyekben a vall" és latin nyelv tanit бján ki-
v'1  három tanteremben ugyanannyi tanitd tsU1tott. A kent 
letek székhelyén négy oastályú, u.n. normál-iskolát á11T 
tottak, ezek a tanitöképzés célját is szolgáltak. Az e-
gész országot kilenc tankerületre osztotta, Zenta a pé-
csihez tartozott. A pécsi tankerulet elemi iskoláinak 
tanfelügyel đjévé Mi.tterbacher Aániel pécsi kanonokot ne-
vezték ki 1778. április 16-i rendelettel igy 6 lett vár 
megyénk elsó állami tanügyi elöljáхб ja. Ugyanakkor a gö-
rögkeleti szerb egyházmegyei iskolák tanfelügyel6Jévé 
čГirázovicв  Ábrahám zombori igazgató lett kinevezve, aki 
nagy igyekezettel fogott feladatának megoldásához. 

1780-ban Mária Terézia meghalt, igy a tanügyi szerve-
zést fia, II. József folytatta, még nagyobb fontosságot 
tulajdonitva a tanügynek. A tankötelezettséget szigorúan 
kellett venni a  ‚12  éves gyermekekre nézve, iskolaépüle 
tek létesitését és tanszerekkel való ellátását rendeltéi 
el és erre a politikai köaségеt kötelezték, ami.  bizonyos 
kettбaségвt jelentett , mert az iskola jellege felekezeti_ 
volt, de az anyagi ellátásгбl a polgári községnek kel-
lett gondoskodnia. A tanitdk szakképzettségét emelték, 
és ezeket szerzódé вsel alkalmazták. Мгázovic ѕ  átirt 	a 
megye alispánjához, 	intézkedjék..arra nézve, hogy az 
uj rend вser szerint póttáгfolyamra utalt .tanitók újvidé- 
ken keUó időben шegjelenjenek. 1783-ban ismét átir a n хe 
gyéhez, 	Гmtasitsa a f đszolgabirákats,1. hogy a szer- 
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zбdéeek megkötéséпél működjenek kđzгe,éв  azokat láttws 
zák; 2, mivel több község vonakodik a вzerzбdéaeket mеg= 
kötni, azokat erre kénуВzeritВékc 3. az iskolái; ép£téаét, 
javitáaát és falszerelését readeijék e3 (Dudái. As okta 
tárügy tört. BBvm-ben, 40-42. old.) 

Közb еvett5leg itt említjük meg, hogy vásosuхkаt 1769-
ben csaknem teljesen elpusztította egy nagy t űzvész; ek-
kor a sz ~xb iskola is leégett. 

Hogy az elsó iskola hol volt, arra nézve nincsenek a-
dataink, csupán feltételezhetjük, hogy abban az épület -
ben lehetett, amely a határ6rvidék idejében a mai város-
háza helyén állott. Joa!mes Repitzky 1808- ав , S2eиta f,б-
terét ábrázoló térrajzán a szerb iskola már azon a he-
lyen, a prav оszláv tem т l ј  mellett van feltüntetvв , ahol 
valamikor a Feher Hajd ven"gl č  volt, most pedig a 
sadalmi Könyvviteli Szolgálat épiilete álidEZ kétszáiвyas 
saroképület volt és ugy látszik, hogy b бvan volt aemne 
helviaég, mert amikor Hölbling József, az el ѕё  szentel 
gyógggzerész patika iéljáхa helyiséget 'sért a községt 1, 
"illeпd ő  árenda fizetése fejében", a község 1818. j йlius 
15-i, 69. sz. határozatával az " Ć  Hátii iakоlábаa talл"hа  
tó kihasználatlan szobában és konyhában" határozta meg ,a 
gyógyszertár helyét. bánt általában abban az id őben, ez 
az épület is nádtet ős, vertfalú, szalmával fűtött kinin-
0"  volt, amint azt a рénztáгi számadások javitási tétе-
lei igazolják. Az udvarа  sem volt eleinte еlкаü önitvе  a 
templom portájától.(Egy  1855-ёѕ  lejtár 5+3 helyi вéget дa 
tat,) 

Berisav Berić  a BENTA - zbornik priloga za istorijц, 
grada oinг5 1935-ben megjelent m»*ában foglalkozik 
szerb felekezeti iskoldval 1797-1900-ig. biegállapitja, 
hogy az adatok keresése közben minden tényez ő  arra mutat, 
hogy a templom mellett rendezett iskola is fennailt. ьіе  
tudjuk, hogy 1797-ben a tanit б  Isidor Brankovic jerodja 
kin di г Ρakónuѕ , szerpap volt 1804/5-ig, de hogy mellet 
te volt-e még másik tanitó is, nem birta megállapitani š 
rеndelkezésére álló kevés anyagb бl (71.old.). Kiemeli, 
hogy as 1849 el&tti id đkben, a XIX. század elejétбl as 
iskola kéttanítós volt. 

Kevés adat van arról, hogy kik  is  tanitottak ebben as 
iskolában. A Történelmi Levéltárban еlfekvб  Igeiratok 
Könyve 180E-1813, 1812. évi október havában 	ta álhađm 
Conscríptio (ös еzeirás) 37. sorszám alatt Tanasia Stгitz 
G.N.U.R. (görögg neon egyesült vallása) Docens ("aki. ta-
nit") van felvévi. 

A Történclmi Levéltárban leve Törvényülések Jzgyz 
veiben, 1831/2 ,  évbál, a 146. oldalon, 263 ,  azám alat 
találjuk: Nikolits György (Georgíje Nikol£c) helybeli  G.  
n.e. vallású tanitб  anaѕzt nyújt be földjének bérlö,je ~ . 
len. Eгг 'l a tanitбrol Barié a következi adatokat köz1і : 
sztapdxon született 1810 körül é в  mint nyugalmazott tag  
tб  halt meg Zentán 1888. április 26-án. 1861. jún3аs 20-'  
án ünnepelték harmincévéв  szolgálatát és 1862. deeember 



2-án xцrugdijasták, đe fizetését. 1863. július haváig kap 
ta. (Pisetése 1841/42-ben 150 frt.pp. (p еngđ  pénгbeп ), 
lakás, 40 kéve nád tüael6nek, vagy ennek ellenértéke 10 
frt. pp X25 frt.vp. (váltópénzben, azaz l pp = 2,50 vp 
- rig utoleб  fizet aе  (1863) 262 frt. 50 s (Sreuzer,kra ј  
oár) és 16 lánc f31d, ad бval. Házipénztári нzámadáѕok.) 

Am  slöljárбвági L'léаek Jegyzdkőlgvében 1837. március 
21-i ülésen 17. sz. alat, tárgyalták Popovits György h ву  
beli óhitii tanit бnak as агіѕ zбкhеz int"ett folyamodását, 
amelyben kérta, hogy "minekutánna a Lakásának semmi udva 
ra, és kertje kijelelve és bekeritve nem lévén, az áitaT 
mindene bátorságon kiviil és vessedeleniuek kitétettnék,an 
nak teцyesitése k. (kegyesen) elrendeltessen, melynek 
kđvetkezé аében á tisztelt Un Szék a Tan.t бnak ebb€li 
folyyssmmedáвát e községgel kösöltettn1 én annak nyilatkoz-
tatđsát kivéettni(kegyes еn)elrendelni méltóztatott."- Ha 
tározat: - "A kđnу6гgónek kérész igazságosnak és a lak'-
eához magkivántatб  udvarnak ée kertnek a Templom udvará-
tól való elkUi бnözé вe és azok bekвгité вe szükségesnek ta 
lálttatváa, s,közѕбg maga гé вгéгбl e tárgyban meg eggyőz, 
egyedül az ?járаknak meghagyatni kiványja, hogy ők as 
elkülönözést ugy intézzék ei, hegy a Templom udvara meg 
me szonitasaon, és oily keгitést azon felül á fűteni va-
lónak megđrzéséгe azolgálandб  szint vagy is Fészert té-
tessenek a mellyy e вinзΡ sodáа$гa és е zps€gére nézve a czdl 
nak és a helynek egészében megfeleljen. É в  erre nézve a 
Sözség ezen határozata.nyilatkoztatás gyanánt kivonatban 
a Segyzdѕég által kiadatni rendelt étik." - Hogy ez a szé 
pen megcirkalmazott határozat hogyan. öltött testet, necie 
zen tudjuk nyomon követni a hiányos Számadási Testekben, 
agy hogy csak 1849/50-ben a 4.33. tétel vonatkozik az „6-
hitU oskola»kerité ѕérе  és végin is csak az 1856. 767.sz. 
k&agy. ugyanebben a tárgyban hozott határozata alapján 
készült el es évbеn 110 frt. költséggel(Gudela ‚ s Guelnuí 
so kбшUvea mіѕterіk) . ami. magát Popovits Györgyöt illa 
ti, meglepő , hogy est a nevet Beric nin emliti a tanitók 
közáttg  nin szerepel a városi pgénztári elszám оlásokban. , 
nem emiiti Dudás Andor sem as đ  Zenta történetéra vonat-
kozб  adatok eimü gyű jteményében (Tört.Levéltár). Viszont 
itt találunk még egy nevet: Branovacaky Istvánt, akirdl 
art irja, hogy szerb tanitб  volt Nikolics Györggyel 1843 
49 táján, a tanvlók száma pedig akkor 80 volt. Ezt sem 
emliti Ben, de a névi sincs as ebben az idđben veze-
tett köspénstári elszámelásokbáu sem. Dudás az 1849 -  es  
feljegyzések között irja:uBramovaosky István a g.n.e. hi 
tüek iskolájának igazgatója okt.17. panaszolja a tanács 
előtt, hogy az iskolaépület oly rossz állapotban van, 
hogy ott a tanitás meg nem kezdethetik. A városgazda uta 
sitva lett, hogy a ѕzükségea javitdsokat megtegye." Eze& 
am 1849/50 . évi Számadási Test tételei szerint il is let 
tik végezve, mert ez évtđl tetemes összeggeket találіш~ 
javitási célokra: üvegezég, pelyva, padlójavitás, vaska~ 
esik, ácsmunka, munkadij " a Rátz Atya Fiak e ѕkolájához 
három iskolatábla, lakatos munkák stb. 



1852-ben az i вkalaépület nj tettit kapott, az eddigi 
nádtetб  helyett fazaindelyb ~l, 670 frt. értékben, (mely 
ö ѕszegb бl a folyó évben 500 frt-ot fizettek ki míg a 
fennmaradt 170 frt-ot a hivatalos átvétel után, 1855/6 -
ban kapta meg a vállalkozó, Biliczky Benedek ácsme Вter.) 
Ugyanezen evpen a "szerb 2. вzámü oskolában leend ő  Pa-
dok elkészité нe"cimіn 127 frt, 20 , kiadást találunk . 
Befееtették az iskolán levő  tornyot és a.keresztet,uj kö 
telet kapott az iskolacsengő, amellyel a tani= 
táa kezdetét és a szüneteket jelezték. 	 . 

Az iskolákat szalmával fűtik, a szükséglet szerint. 
Az 1852. augusztus 7-én tartott d5zgуiléa j еgyz бkönyvé -
nek 96. számú határozata értelmében a tanit бk mronkájuk-
hoz iró вzert, illetve iгбе zer átalányt kaptak. Természet 
ben kapott tárgyak: 1 olló, 1 tollkéa, 3 könyv közönsé -
ges és 2 könyv finom papír, 8 lat (14 dkg) szivacs, 3 
lat (5,25 dkg) kréta, tinta, 6 szál rajzón (ceruza )‚vagy 
ezek helyett meghatározott összegű  átalányt, mely éven-
ként változott. Az irdazereket Szegedr ől, Zseraviaa Já-
nostól szerezték be, mert helyben ixószer kereskedés nem 
volt. 

1852. szeptember 7-én a pravoszláv egyházközség hatá-
rozatot hozott még egy iskola alapitásá гб l leányok részé 
re és lépé еeket is tettek az illetekes hatóságoknál é 
tárgyban. Az ügy nagyon lassan és nehezen haladt, amint 
azt a kés őbbiekben látni fogjuk. 

1853. május 3-tál 1867. okt ćbeг  28-ig tanított 3ovan 
Vuji ć  II. osztályos tanit б . Zentán született 1823-bam és 
mükđd б  tanítóként mint legényember halt meg 1867, oktđ-
ber 28-án, Tanitv гΡnyai szívesen emlékeztek rá, kiemelve 
azt, hogy nagyon szigorú volt. (Javadalmazása évi 240 
frt. pp., 16 lánc föld adóval, 35 frt. lakbér, 10 frt.fii 
tószalma megváltás és ir б szer átalány. 1854-til "mester-
inasok" tanitá ѕббгt 5 évig évi 21, majd évi 42 frt.les-
tályának térképekkel és egyéb szükségletekkel való fel-
в zeг elését sikerrel szorgalmazta. 

Az 1855- 56. 6v az iskolák életében jelent ős változások 
kiindulópontja. Az 1856. augusztus 12-i városi közgyülé--
si jegyz бkönyv 721, pontjának határozatában kimondja a у  
képviselet az iskolaügy általános rendezését, és erre bi-
zottságot is nevez ki. Ezen a gyűlésen (722.szám.) Zago-
rica hozев  (?doj вije Zagorioa) képvis іl6 is felemliti és 
kézi a gyülé вt,.hogy a városi sze гb~cözѕбgnek felszóla-
lása nyomán bátor a gyűlést felkérni arra, "miazerint a 
Szerb községnek egy leány oskola is igen óhajtó lenne," 
kéri a fentebbi 721. sz. gy űlési végzés nyomán érintett 
szerb leányok oskoláját ez uttal meghatározni." Határo-
zat: "Mire nézve jelen közjégi gyülén targybani oskola 
szükségét nem tagadja, d i  ez uttal nem határozhatja шeg, 
hanem tudomást szerezni kíván a szerb oskolába járó nö-
vendékek mеnnyiségér*5l, hogy valfon a leányok a figyeгm~ 

kekkel talán egy oskolába elemi tanitá вt nyerhetnének a 
vagy az oskolába járö leányok számához képest mélt б- { 
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Igy ktilđa leányí вkоlát felállítani. Erre nézve tehát meg 
bízzák elnđklљ  város biгáját , miszerint a legközelebbi 
gуйié вnek adandб  jelentбвt mаgának e•tárgyra vonatkozб  
T.Ildomáвt вzeгezzen.° 

Az 1856. szeptember 12-i üléв  754. рóПtjábaa a város 
bird a fentiek értelmében eljáгva, elбrutatja Brankovioa 
Timoth g.n.e. lelkész s helybeli oskolai iggaazgató kimuta 
táaát a tankđtвlcaвkrő3, mely szerint a fink száma 14~, 
a leányoké pedig 128, ö вeze ѕen 268 len-a, di ezek közül 
jelenleg c вuuppán 75 fin és 42 leány, öa вzеsen 117-en jár-
nak az iskolába: Bérié tehát egy leány iskola ѕzük"gét 
átlátni, annyival  is  inkább, minthogy 117 két nembeli 
gyermek egy iskolában nem férhet ei. A határozat lényegge 
az volt, hogy a gyűlés; miel і5tt a.kért iskola felállitá-
аát elhatározná, szükségesnek véli, hogy a már az isko-
lák tárgyában Ujházi Menyhért képvisel ő  elnokiete alatt 
kinevezett válaвztіnány lépjen érintkezésbe és értekеz" 
be Brankovita Timoth i вkalaigazgatóval és шinden e tárgy 
bahi körülményeket kellden kimeritve, letárgyalva, a leg 
közelebbi gyülé еnek véglegea határozás végett jelentse. 

A közg~lési jegyz5köвyvekbбl nem állapithat б. meg az 
Ik,  maga erió ser tud rá magyarázatot, de tény az, hogy 
a dolgok valahogy elakadtak бs a szerb egyházközség is 
csak 1859. december 27-én sürgeti meg az iskola megnyitó 
sót. 

1859-ben az akkori iggazgató-plébános Timotije Branko- 
.vić  $ezdeményezé вérе  elбвzöг  ünnepelték Szent ЅzАvа  nap-. 
ját az iskolában, január.27'4n. Az ünnepélyen az igazga 
tб  szívhez вzólб  beszédben ecsetelte a ezegénysorsú i ѕkg 
ide gyermekek nehéz életét,éa felhívta a j еlenlevбket, 
hogy adományaikkal ki-ki tehetsége szerint járuljon hoz-
sá egy iskolai alap létesitéséhez, hogy az id ővel fel-
szaporodó összeg kamataiból  a  ѕ zіtКёІКё dб  tanulбkat fel-
aegélyezzék. A f elhivás szép eredménnyel járt, mert az 
alapba ott mindjárt 100 frt 8 krajcár övült össze. Az a-
lap szépen gyarapodott húsz éven át, úgyhogy mintegy 
két- és félezer forintot tett ki, amelybál 400-500 frt-ot 
fordítottak évente szegény gyermekek felrnházá вára és 
tanszerekkel valö ellátá вra. Sajnos késdbben "kölcsön" 
formájában külđnféle célra is kezdték for-ditani, rig a 
maradékot 1888. elején az egyházi pénztárhoz csatolták, 
2304 forinttal. igy szűnt meg ez a nemes célú kezdeménye 
sб s. 

Az elsó Sz. Száva ünnepség alkalmából alapitották az 
iskolai könyvtárt is. Maga az ígazgatd 52 könyvet ajándé 
kozott a köхyvtár részére. Kdsdbbi sorsáról keveset tu-
dunk, leltár nem maradt f era; amint a könyvеket sem árit 
ték meg. Az egyházi iskola-bizottság jegyzókőnyvei иáham 
néha ezniitik, de munkájáról, megsziiné вéről sennait Bern le 
hit regdllapitani, (Prvoé Slankaueaac adatainak felhasz-
náidsával, "SENTA", 147-151. old.). 

Az 1860. március 13-í községi gyűlésen (19.pont) Zag~o 
cica Mózes, aki ekkor egyben a еzerb pravoszláv egyház 
kézség elлökе  is volt, i вrбt eléterjeszti as egyházköz- 
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вég megkeгeвéaé%, mely~zіrint„a szerb iskolđban a fiá és 
a leány gyermekek a mai napig vegyesen тanaak és a leány 
°tanoncok" száma 120-ra felszaporodván, sem a jó rend, 
sem az eгkölcsi вég elveivel nem fér , hogy továbbra is ve 
gyesen maradjanak, minél fogva kéri a leámyiвkola felél 
litđвđt. Minthogy a közég még  185.. .1k  evi ...hó ik 
napján ...ik sz. a. határozata folytán elvileg elfogadta 
és elismerte még egy szerb iskolának a вz'1беооі  ј  föl 
épitteté ібt, minthogy azonban a kéгdéseа  iskolának" fől- 
állitása a szerb közaégnek saját mеgkereаéвe szerint nem 
a вzállá еokon, hanem leányok számára magđban a vás:~ab~a 
вzükеégeltetnék , minél fogva a községi képvi ѕelet a 
szerb egyház közvégnek a leány iskola fol'i7itđsáгa a 3e 
ánytanit бnak fizetése megállap3tásáхa vonatkozó kéге1ѕ' 
méltđnyo вnak találván, a közjégi f őnđk, IIjbazi mohér: 
képvisеlá és a községi egyik jegyző  megbizatnak, zisse-.  
nut  magukat a szerb egyház községgel ériлtkezésbе  tévén, 
mind arrбl, hogy a kérdés alatti szerb leás tanoda bо . 
és mi mбdon lenne f đlépitendá, mind pedig a tanító fise-
té ѕéról kimeritб  véleményt adjanak # 

1861. május 21-é иΡ az egyházközség megvđlaвstotta as 
eleá iskolai bizottsgágit (skolski odbor), amelyek  e3nе  
ke ®aвa Branovaćki-C± бin, tagjai pedig: Ignjat Lnkase - 
Уiе , Jova Brasovački-Hadлadjev, Joca Branova&i nč  
a két plébános é в  a két tanitб  voltak. Brankovic& pl€bá -
nos lemondott az igazgatбвágгбl , helyébe Andrija ílikolic 
váгoai tanácsnokot választották meg igazgatónak jn3.ins 
20-án. 

Az  1861. április 22-i közgyiilé ѕen (66. ea.a.)Sagorica 
~1bdl szdba hozza, miszerint a helybeli szerb leáayisko-
lsbп $iг  megnagyobbitáвa„még a molt, 860. Part 13-đn 19.as. 
a. hozott közgyülé вi határozat és az eldhosott okokaál 
fogva foganatba vétetni elrendeltetett, ez ügy mindaao¢ 
által a közbejött események folytán elnapaltatott; kéri 
tehát annak foganatba vételét. A kebelbeli tanács negbi 
zatik , miszerint a sz бban forgó helybeli szerb leaлy is-
kolának nagyobbitá вárбl az idézett közgyinlésí határozat 
аzеІІ emében hathatбвan gondoskodjék. 

Ugyanez ćv augusztus 3-án foglalkozott a gy(iiés as i.и  
kolakéгdéssel,és a 100. sz . "e" pontjđban a következб  ha  
táгozatot hozta: " гΡ!m!. végre szerb teаtvéreink igéцyeiі  
illeti, a közgydlés elhatározta, hogy niiatán a régi VB 
roaház "d" alatt eldallott célra (t.1. a 4. fiuosatálу  e] 
helyezésére) okvetlen ezük вégeе, azt tehát jelenleg ne- 
kik át nem engedheti, hanem a jelenlegi kö гiиménye'гe 
nézve a szerb templomhoz minél közelebb egy  alkalmas he-
lyiség leend kibérlendá, melyben a célzott l еányosztál 
és a tanitdnak lakás fog elhelyeztetni, mire nézve a v-
ro si tanács megbizatik, hogy ha ezen intézkedéssel szerb 
teвtvéreiвk, kikkel is &ikolić  tanácsnok un ezen hatdra-
zatot közleni fogja, megelégszenek a kérdéses nie 
lбbbi kibérlését eszközölje, a tanit бi állomásra еautáa 
a csőd (pályázat) kihirdetendб  lészen, ki is rian fize-
é~t élvezendi, mit az іїjonaиΡ megválasztandó magyaa tani 
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A november 4-i ülésen 146. еz. alatt a f бbirć  feihos-
za, hogy nazerb testvéreinknek még 1859. évben egy kül đn 
leány iskola felállítása határoztatván, 6k most ezen is-

kola helyi бégeinek a volt régi városházát (ami a.jelenle 
gg3 gimnázium helyén volt),:hol jelenleg magyar má еodoszt~ 
lyu leány iskola van, átеngedtetni kérik, minthogy az á 
szerb templom közelében lévén legalkalmasabb e célra, 
mert vallási szertartás szerint a templomi énekléseket 
mindenkor a tanitók és gyermekek teljesitvén, ezeknek 
közvetlen a templomhoz közel kell lenniök'.."Szеrb testvé 
reinknek ezen igényét fantolóra vévén, hogy köztönk 	a 
teнtvériea egyetértés sérelmet me érezzeг , és hogy 	a 
már kért helyiségekben elhelyezett magyar leány iskolák 
Ott  maradása vagy hová leend б  áttétele iránt lehetd leg-
célazerübben intézk еdheв sü хіk, a közgyűlés abban állapo -
dott meg, hogy egy vegyes bizottmány neveztetik ki, mely 
a helyiséget megszemlélvén egy javaslatot terjesztesd e-
16, miképpen lehetne a szdnyegen forgó fontos kérdést 
legcéiszerübben elint'"zní. Ezen bizottmгnyba közbeleegyye 
zéasel Nikolits Endre, Benedek Elek, Zsivánovits Szí= 
lárd, Budai Gábor, Branovataki Basil és ueizler Ferenc 
e'álas аtattak meg és küldetnek ki, megbízatván, miszerint 
értekezletet tartván, hogy a szerb leány iskolának hol 
lehetne a kivárat szerint a templom közelében helyiséget 
szerezni, avagy ha a kívánt régi városháza adatnék e cél 
ra át, hová lehetne azután a magyar második oszt ,  leány 
iskolát legalkalmasabban áthelyezni., mely ebbéli javasla 
tát a válasžtmánynak a holnap folytatandó közgyüléare, 
mellyen elsó tárgy a kérdésben forgó szerb leány iskolá-
nak elhelyezése leend, terjesszék elv." 

A november 9-én folytatott gy űlésen 147. sz.alatt Za-
goricza ismételten eldterjeazti a 146. sz. alatt el6adot 
takat, mint a szerb egyházközség megbizottja. 

"Azonban a kebelbéli szerb egyház község fájdalommal 
tapasztalja, hogy ebbéli óhajtása kevбв , vagy éppen sem-
mi sikernek nem örvend, agynál  is inkább, minthogy a f. 
évi augusztus 3-án tartott közgytlés a szerb egyház köz-
ségnek abbeli kérelmét, hogy a város tulajdonához tarto-
zó, s akkor még öresea  6116 volt Zsandár kaszárnya (il-
letve régebben városháza) érdeklett leány iskola s tani-
tói laknak át engedtés вék, elvetette, mely annál inkább 
fájdalmasan esett, mert az egyház közelében teljeaвéggel 
nini találtatott ház, mely a varгkozásnak úgy megfelelne, 
mint az érintett helyiség, mivel az közvetlen a szerb 
templom közelében esik, mert ennek templomi szertartásai 
azt igénylik, hogy az iskola ne legyen távol a templom-
tól, most tehát ujólag azon kérelmet terjeszti el đ ,miuup 
a fent eldaorolt okoknál fogva sziveakedjék a nagyérdemi 
közđnség többször érdeklett helyiséget szerb leányiskolá 
nak és taгitбi laknak átalengedni. annál is inkább, mint-
hogy a kath. iskolák felá111tásбrбl az el'5leges intézkі-
dések már meglévén téve, mind a zélt đnyosság, mind_ a azo 
ros jogosság és az e városban egy~itt lakó ?Magyar és 
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S;zs.rč  nemzet kózд;ttii. gјтбе  egyetértés azt 	kavetelik, 
hogy  a k  еlhеІi ezenb. f]:. в: lеагцг  gyaxmekek nevel§вérбl 
a ahlтеа  szц aégcе  ege,kк&l is as 184B-iki 20-ik törv. 
cikk éгtelшében.közZтa.köl.taégen $ kell бleg gondoskodvale 
gyenm.. 

Ezen. kéreleш  kapeк~iтaхi Nikolits  Endre  v.tanácsnok hi- 
va,ta.la вan ј`еl.епнз , h:gy azon választmány, mely ez tfgyben 
a legk.'zelebbi kđzgyialé в. megbizás ~т +л'1. fogva müködött, е-  
gyetéгtе'srв.neш  vergődhe:tvén, semmi positiv niegdilapodds 
r6l. ј eleaté вt nem tehet. 

A. mindkét oldalг6l felhozott érvek еа  ецеиегиеlс  ko- 
mQl;y aegfontoi"a ntán határoztatott: 

"A  képviвelб  teatület a fent előhozott okok аlарјап ; đе  
1átvn.azt, hogy a  kebelbeli szerb is.koláъan  a  figyerm~~- 
keket: a. Teá:ny п eadékekkél kever tanitani sza đály és 
ce1e11.enes; a  igy egy  szerb  leány tanoda  a t ~ п it б i lak 
f'elдт li.tásár6l. tettlegasen intéz;sednt ninlhatatlan. sziikse" 
gess& á1t,, tov~tiá шe:ggyáz&dvén, arről.  is,  hogy szerb ró 
koп mink  a  táгgy.bari igény,.ei. legjo,hban. а: méltányQSabban 
as  által е légi.ttetие:k ki, ha as  eddigelé гепе&6ri  lakta-' 

mak liasz.nđlt a,  a vđro,s tvlгjid:oa,зho,z. tartozó 7l>4 . azám 
a,ratCi lakiuáiz sa,erh lleán,y, iвкии7ѓпнk в , tanitбi.. l laknak  fog 
haaг~litattrnfi, míia~l fogva čšmi£é;nyt bele egyen a,bđ;a,  hogy  
az éтdek3iett; hѓz feвteъ r emlitett czelra fordittassék  as  
sail a.  vüи'gcпa kia;elentёежel,, Tik'?  ezen  váaosnak  a  шаг  
tkvt~hик+zčnr eгm.цđtett iLázhmzi. taia$ozi j;aga  ezen iпнв2кеде : ик  
áditsl semmi  csrsгbát  nem szewve.d а  nem azenvedЖet .. 

Azwпban, m,iln:thagy a.  azdban. f гsrg6 has f вlyб  tanévrem* 
katk.  hat  elemi 1.еакiу  isko'láПak в  tanit:ái  laknak  át ido- 

и, fiaиznѓіva. vam,,  ezen tа .д;é,v5:eл  tehát semmi va'ittoz 
tatá икi nem  fag  tétetni.,, аа  osak a. 	1862' tandy kezdeté 
vв:Il.  heal  szert  llеdпу  iнko:т,á-m тс  s^ t3лi't6i  Laknak  haazná= 
liaraгi6i г  addig ia° pedig  a kebelhaIi. Tahaas ger игdoslmdиad.,. 
F2•o:gy  a  се7гга, egy alkaimaa hely ц.s€.g: kiđerelte иsék " 

Igy azuhaii. ti:z €v leforgása alatt nagy nehezen megsziš 
letett ez: az. iskola, amelyr ől azonban azt  is  el kell még 
mondani.,  bogy'  гli  is a régi  iskolában, lett elhelyezve, 
mug a r.égi. ипговнааа  (zsandáгšiaвzárnya.)' f'iúi:skola lett. 

A 1eányíakolia. е1вб : tan:it6ja:. Trivnrn, P1a 	taпít:б 	és 
szeтpag vm].t. 183б . máтcina ll=éxi sziii.etett ganizsán.. Јо- 
gв .t.  tanult  a be7:gгád3. lieeoman.  egy  évig, шајд  5remгakt 
IGarlвvcds. рđркеиеlбн . l8'62. ј 'ап:иđг  2.3-đn egyhaг g~:lag vá- 
liasztattáit. meg  he  уtаnLtбв W. 3zegedr6l jott ј  Zentása. 

tkzkđ !eai. dijá't Y  27, 55 fnt;. а . Pá~G'ѕ  megt€r.itette.l đ6~ 
ham  lett szc уap;& E7egjiel еn'se tffItinté-7'yeв  volt еа  nagyon 
њzépeZr- еаеkе]:i%. 187 azeptemben 24-én. helkdaznek vé'. цasz 
нв•tt-éler  r,gg Ев;7'~-treYг. taпitYdSi á11áв  шegsztпt. (F°izetésе a. 
5í3T3 f„(fbltd ~е  nem: vtslt-i?)1I1a12'a(535 ha  a.  gi. szerb 
iв9~аТа~а~,1,~2 с il  fiútđazaTma,, ilцe~lcve annak' cl!Те~пех°té- 
kв',, trđ~ ее  sep!"etбsi dij ~} 

Wika9;.đ.txa 	вг  iaha  + 	tm ~ elier~ti.  a-  váгws,f ~- 
г~~втанв  1~6 $~ angnc~zt;ae ~~~4x ахлт; aZa.t•ti r hagY' Жi- 
Ysв>Tiб .i 	 gz' ‚itia];. nmеgsu:l.t• tansz'kг°е  meg-  

і,3- 



в.а~7ав~нр tt: Sѕ  (аадава.)  B оvа takу  +b.ss?8'о 	aвzt>~Мti 
az 	 ut <3$1k 	4 	mag 	e ttв„ мs~ 
azzalL е $es і.t~. a Taaгáctчcrt;,, )зк+gу  3wУвхвнн  vktbbs~ 	1-t~Jt 
mi#kö4в4: kвzd, 

7~евдхэг  Ваавовавк i. Z'аwн>отьад l, ez іletett,. 1,8.34.: Z$6nZ 
7ае;~ ев : тiггн  nугzg.alma.zptt назаl нб' 1г.а :цн  твт  Zerntáiв , 93 ~ 
1геп , A g náz~umet U~ ve~báaz4щ ,> a ta tбképzát Zombvxb~. 
vég.вzta. Zeцtai ндднби4 1863, тќив  29-étt válaвztvtt~ 
meg egyhaпgп ~ ag, е1¢z61.eg Св4каа  Т .aдlitбЈ. miíködéeé~G 
nyццgt3ij:azá в$1g,, 1894, 	gu8ztna 1:5-i:g Zsntáa fvlyt8iз  
a_?izetéaв  262•  $. 30 аđ;4~тг ,  в1:г4- adóva L , ІZ 
1:/2 81 szalma v, ёtéke г  25 trt,,: цдвхе, ‚s  вaps4téa 7 г2. 
ft, 65 кг „ éв  lакав , Ngdta az ё m?tб  a. 
еатовно]: 270  žxt, keg1г41~ ). 

?го  в 'zđ$1:тt, na4 вndког: az f 91гv1 át aéggc вz-é> 
lцииѓ  У-ejleaztatt:. az І 1r vtэzt"a1g.t. taтrStпt а,. Аеп1~ 
em2ékez~aelb'ец . a 1Qgazebbakгt ,) еВ  ezte: t'al  ' ав  a gуе:  
шakekвt nagYSII, sт.s~éttg,,  . ta:nva;i5a1i. aг4рeтs; báдt, а~ 
a;sztвl ~ raaoa 'епд'ее  va7;t, gWian i čLdОLBVz9tt о1~ . 
ван >É~1av81(et ~ paУ ), теlуд3н - а4 "т>г1ti: go v4 ° вajátkeztil в~ 
kkazltettt:,, Az: gy   vіlit ьetrJ:tatvle и~ 
amelyiket  б  ga rгri~~üt г .вт$цн  vtrl t mгi ut 4 gyti лvl v-tч~a~-t  
пуетхнб ., вk.t; kélэвв  vvlt 25 kn.t itln aa g~v$'F+I RS.,1Zclg'Y ~ 
~áf8j кt8 gysiгдi5.3~в~á1đФ :,z jaa эSfl9Э~ , Taе,g~ AaC~~TtЛ  gyгsы'g jáImg т  
nt+9to zb.ata m1 л4;.вxat j бзl .magtlgyвl heв  ~.= Hia т~таг  в , 1хо~в Zив  
ulit ~tt3новх2эвд ,. e131enezv~g4 }Ćёi4t a.  сa.ts; oetnт  ~ 

гв , hxatza. mti! иі$ггđ, 	agvéakat; ké ґtе tte,.. 
егв l пвтаlщl: 	zlstatt ~tvz~ - ktaг~.~'stSd:. отвz тгвхапнв  iвт1:-  
tek om~ц.t~. azekпás. a Zeaita~ nawm&& t1v 'aa g~ jttremé - 
пу . Az Ё ~iпilš. nаg 	a vv]it a л'3a1;, eгz©tЁáa 	̀ tđ aг  
t .. юtш . '83Za1ĆitđiQtѓ 1 	 a.  1ct3'z 	aekat ‚ 

 

пет  vо1t 	 t9f11~ l~ta 1ogу  ' 1z %a  iáiAk ái)RZ~~ Ф~~ 
sttmm4 t~̀ ..> $~вт~~ 

а  
~~i' .tg л ю 1 	i1U(нА$  1LTiTB4t1v1 ~.0'~ 1 

ta f~у,у~Ј~ддд~г  mбlit4> тдtil~dZe~t'a~ ü1r 1$3-ь$a< tt;•]гt'е  
W а •  lг~атвха~в~~ w.'a. 	1{. 	 & в~€. az6.-  

. mews i * 	ti t~aat$ат l~~1=r к~ вma.gadц  ii 	s 
ивlтöзэн►а~е 	1 kf$~ 2 . 11tkaC  

CŠmm~1 r 
 

a.t4a $9~~'  
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Jtt a~п  д  $raкt г~1- aaatáb ~ur' 	 k~A~тS~it~ ~~Q'/đ  
~ž~~ F~ ' $ a  ~ffi~iQ~г'~~• ~~^Q~'~ Z~~~` f~t-LS~i •S ' '~ >м  

Casđіla. 	vv'цниК  h$~~а~о)~: V вв & s!z^г.даа9'Aa,tА1 , нв  ц  tтtt~l- 
f Нс 

 

a 	а.јт~эгаа̀ t ~ в  a  ? 	ii-t v~sвza~ ]~bfft1 ~% i~ffi а: 
Лга zе~$~ ba І  a (Dt~гiáa ~kö q}с . 1~93:),r bTe ; 1914-ь iП  
t. 	 u~t$tgaakatl  a.  F~~go~z~b~n,• as  
в'1ú вt~l~e4 4gW 	%аt) ,  a 	zliвщ tвtc aзj~•á~att~ . 

S)~fr3. ~;б~azл  7-é'itü ~~rá~gчt•#a ~ttiJiá~ (űGv~+Ea~t~-~гl~т  
3а 	 a.  gza і ~c: 	 g Јыі . a: 
v~ггга l€. 1а~л'-вas* N m4 о1  ~1ге13а~в -~a~i1 a1 	t~ ~~~ 

ыsig=1 a. rl гrZá ч~~~~#~. 
ѓіе  Тl1t"5д8~~;~8t гđ& }i a  ~$~'. ~1r~`i а1 о1 

~s a. ~ ttičD'1~k'г$t 1~~~đ~и'~• @~ q`~~ a'$Š~R va'11~~át' 1i',  ~1• м  
$.tвnttt4S ~a~~~a ~eza~S~ a~i~`t ~ đ.teull~ta~ 

~-, ?đđ~i  а t  1''~8`3L+~~y3. ~' ~.E~G~t94i~a.  ~á~~i~•o A+á' 
авев 	 ј$ 1S•~đЭ~ тт~ат  1 ~~~ 

д  

~ 
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~ 	tftz~"л  a~at ъ 	]Lтexa, 1 t3vabUgeU тII és роBittвlФk ksу - 
l*1Ыіа t ké еЈе t сbген lлеіг  t t гt  2  1iLzaa&ast тгва  2s 	е t'kA  beri еzе  i3iт&tcítas 	ігađ A  a,1~š 

t lnt 	 ен  ц,&tt ~ . 	а~i i'ггае  taaate щéaaek 	fs~1 л~fi мe, 
• ив~г~°1tet~é kégele szég *~zkége3c! 	,s 

еоа + 	 кг~. б 	lёпff'1$  шéт&esa]ps~- 
s 	1tsЖ  +egg?as*sІ  &Z  isгfоla tel wa1.t a~¢.е1тa a~ cлsa 
a~ses szf 	ttaaaesa!¢агёг¢kel. II.<~k'trsesttePe al• 	кŠkal T~ 
цst 

 lđtfti~~ ~`ќ  3t~б7-ixčz еg,R*a~ t;, еlgéae, láRBá7.¢ е -- 
~ l-t 	 ts►l іe њtttt a  ае1sб  oaatátB~aвI€sa.. F 
	 mé~ tđa A~- 	цat :atft ZеlmtéгГi. R. gi ѓц a~t 5гжaмі   

a  і .fit®l~ zбt 2вnzltиx~ctгa тégaa#е 	éa  
afl 	 a 	

saa 
ti  đ ~t  alatt  a FB-~a~a~ aeeGte . &~Aa~~ 

 
é~    

aađtta. e1g a. азвеггь  ьІatty  e"ь eю  ta~eа  t хđt т£~aS - 
bаваа 

 

& 	іZet$ asellзm+at. r7đt  a  ateleke~eti falroelá'iban vég 
aamtt meuzat.8 m ґќ ~đit 1@čm caаk a  Жudtx- °.. , a  kfi aéStёk $$- 

1е naе1, baa~. 	s ѓlea;ebь  kmae`kbeик  is  fааиван  voltЈ é 
і  ъš.zaleal~l ra1t đsémmta. és  be  ѓІаastоttа  a aaenrsetf е~ 

b§т,н 	1ёsbе  Qmаі s шf сЁгеаиđ  веbе 	К loуe•faa. Іs»t, 
saaWxt ѓр vrđseцgt as đеи>bzlat 	at а  is 	aвжtottk, 
. fг$R3g as đsBгslai téfiaešeкeea belyetlreaFe  is  aolt Itt 

е  Ia leautбs 	 te гёkeтnуsEget а'e~ttett ki. :  
-ц`7ć-&g 	 csffi, j)eggaá8 гtfj~ta.Ya~¢а1, 1875 6ет  

k, 1~Ф~ beaв  m ~.л~a . sae~гb aggгEвéđg. fidat 
~, aamel es éabeax a tasLttépc kssк lrodéвésгl 
ikегsz basgтissеатt rena8ezešt.  17.  asguastas 31-»  еееl 

~1~azté& 
 

4GD е'.i. ssalg laг.t yutéaв~ és szeptenzber  25- ‚ 
ІеgIO1t. 

 ~~Z~гa:
f
~ ,?IO kaš.~

6
16 léne

гa 
 ~].d,lakás. 

aeklaattslass és kellames  a ЈеІігѓЕа  szeaa~lyfaég volt. 19fa 
~адт  aas~ k~ю wt&&  'alt,  аииеlу  aaanbsл  bв.іќля . вt~ l, апуага  

- ц1 atlsl1Lsttt. а1'1а  иtéae a taaštбi. šőlat kérdésć  
a~mlt ьсзadsллгаt asett, axLst  azt  19Z-ъeгn l5.taffi. fag~г*.. 

186"~еад 

 

& 	at aквt. áelel'ezetl (aragyar) i вáa7ѓ .- 
&at zségt.ekkё  sL1®ѓaіtatttа. 6 e&sđ  kđzgy~нl.es tö'ab-" 
sa~ ácSk.t'ta a g еB. aaeair Bгštíe7teHaezetet fs, Еао~g tés- 
cвt étt еве  at  zsёgі  iвкааlввг dвгегzе . Az 1870 ргi1Sв  

7- ii 	eвss цdPR~ . ~ . alatt a1aa~3LE á' e2. a'g .aa.t. bfš ~ 
~ au g~~tisa<t~t,a sl 	еa"šшt a .тérasž Лr®кёaeжeggel ta -  

éaat~a a kftCe~tett okoktпѓl  fogra, агн .а1ае?aiaat a kbađs  isko-
la  ае ffizea't .1 zia гoga:!Stњk, a bogy  is&al ґxt a bit, 
felskezeti tazer szuat íCogjaák kezelaaf. . L  k8zgpBв] ё  
a Ftat еzeв:t szвтcfaat tsedoикées1 vette és as fsko2aszéluek 
аdbетнаZt'в  ®égsttt kia дita4k. usgy  a  kášeStettt okott• aaíls 
тelltak, aдaгa ttad аt$Ів1k, zirt  as  é.tš.ra.t aaeat aaradt aaeg, де  
11~~tt, „L•, a  asezbek sz iskola aaпtoncfdáњbaa nemгtie 
t$. Иtk egJk legáébb bíztOsittkké.t 1éttѓК  e~aek az e-"  

k~ aaases tаг.i'eгésacak a z ésdezrébea ar~ag:l. €2doaatot 
balsasal6k v'c4i2tak bossi, alspitvnуt is tettek. Уака1 

kір salsetьп  ssl,Sta11lс  zug  saég, bogy as anyзgi2atg ggec~ 
г~.  

1g. 



gébb &kel. 4em eey"Q1$ iвkolaf.nntart4 egybázkđ zségelc e 
célra az 	ba~msdik t'nyárt hozták be a templomi gg  
téaekbem. Ezt már x814-ben .rendelték, majd megismé 
ték e re дΡж~ elkezést 1846-ban ia . Hogy ezt itt nálunk bevвΡ 
zetták-e, nem áUapitbat б  meg, bivatkozhatu иΡk Вaгšоze,afi 
ki nem említi; viszont 

.
a pxavoszláv egyházkí$zségek гі5l Saf 

va állitj.a, hogy anyagiak tekintetében 2enta as 	е1e5 : 
közdtt volt a báo ѕkai Aistrikt e yh4zközaégei köz đtt,te 
hát f eltehetб , hogy a haxmadik tért nem kellett bave~ 

zetai, 
4 Háoa-Eodregb megyei ta е11gуе1'hz 1870. május 20- 

én megktildátt hivatalos kimцtatáв  adatokat"tartalmaz a 
gkejet# szezb S в icglпв1Ispotokтбl is. Ezek szerint a gket. 
vallásu szerb lákosаág.azáma 2087,'a város f el еkezеti se . 
gély fejében 2427 fčt. 15 kr-t ad a városi közjövedelmeš; 
bel, A tanlsč}tele в  gyermekek száma 6-12 évige fin  150  ‚1е-  
ány 151, 9sszesen 301,„-15 évig fiú 82, leáng 78,öaz~ 

azesen 160, Ebbel iskolábа  jáгк  6-12,évig кΡ fin 120, le- 
ány 35, összesen 155, 13-15 évig: fin 0 leány  Q.  

A városi kđltségчetđ sben minden évben bizonyos bs е ze-. 
gek.t á111tottak be a azegé дy tanulók felsegélyezésére 
ezt tantermenként osztották szét. A gk. felekezeti ieko'-
la.külđn csak az 1872., 1873., 1174. év еkben van feltün 
tetve,. tanteтmenként és éve дkéntl 20 frt:, összeggel. 

A.közaégi iskolaszéknél 1878wban Р1аš б  Tгivцn sérel- 
mezt., hogy a szerb felekezeti iškolába járd lemyak nem 
részeвцlnek kézimunka-oktatásban, holott azel бtt-azt'ta-- 
nito'ttákö E1nök.kijeienti, bogyy'amtbta a kézimunka tani- 

á11a be lett szemtetve, mindeц  tantbn maga tanít- 
ta ezt-a maga c вztályáb. Gondo еkodjon a вzerb Pelekeze an 
i i вkolasz$k, bogy egy taai.táцó legyen. A községi tsko= 
laszék csak s hatsága.alatt  6116 iakolákгбl gondcskod -
hat. Ezzel a kéгdéa izélett дapirendre tértek. (I аkвz.7,kv~ • 
1878'. Xц .14, 149. $ram•) 

Az iskola történetébeг  fontos az 1880. еazteаdб  ami-
kor a  város elhatároz4ta, hogy a szerb felekezeti, iskola 
céljára átadott u.n. цΡaаndá kaszárnya épületét rajra bix 
tokaba veszi, úgyanie a városi közgyüléa június 13-i ül'T 
gén 136 ,  szám alatt tárgyalta B.B. vm. К $zigazgatáѕi bi- 
zottságának rendeletét azzal kapcsolatban,. hogy Czifrnsz 
Ferenc vármegyei tant elügyel ő.a községi iskolákat megl ő-
togatta és a bel-,valámint a tanyai. iskolákban biányose. 
gokat észlelt, amelyeket leheti gyorsan a törvény kivé. -
nalmainak megfglel6eц  rendezni kell és augusztus 1-ig je 
lentéat tenni..  A  váras ebben az idбben nagyon иΡebéz pénz •  
ügyi helyzetben volt, mert a,folyamatbaa leve úrbéri per 
befejezééséig a. вzabadkai.bir sé.g,l879-benzáг  alá vette a 
város minden • vagyonát éu.jövedelmét (kivбve a regéiét é:s 
a, városi nagyvendégl őt.);, ezért az osztályok átesopportosi, 
tásdval igyekezett a rendelkezésnеk eleget tenni és  as  
iskola вzék±іek adta ki as йgуеt, hogy tegyen  javaslatot 
j 	 k гzúlinв  15-ig, ,hogy a 	иü љв  i46ben intézkedhea ѕen. 

A_ polggármeаtег  a j' аus 11-i+. kSzgytlésen (160. szám) 
megbizatáat kért, hogy az i аКо 1б k:  hasznбlt u.n. zean- 



dér ka еzárnyát a ни erb hitktznágnél felmondja. Dr.Mal"e 
vii Stevan várовí képviselб  ellenzi, mert az épületet a 
képviselб  testület 1861. évi 147, sz. határozattal isko-
lai célokra átadta, a felmondást mem tartja sem méltányos 
nak, sem igazsdgonnak. Többek hozzász бláаa után az e1'-
nök szavazást rendelt el és a képvisel6 К , iSt kivételével 
elfogadták az elбter;ј eszté оt, hogy a trnLos haladéktaia-
nнl mondja fai az éplíletet. 

A fenti határozat ellen a szerb hitközség feifolyamo-
dáseal élt, melynek folytán az alispáni hivatal arra uta 
aitotta a városi tanácsot, hogy terjessze a képviselб  
testélet elé és ki вéz'elje meg a barétségos 	egyezséget 
és a jegyzikönyvet az elispá гіi hivatalhoz 	terj¢sszék 
fel. Ennek értelmében a szeptember 5-i k đ zgyц lé в  193. еz. 
határozatával megbizták a városi tanácsot, hogy hivja 
fel a szerb hitkdzadget, nyilatkozzék, hajlandó-e Iskola 
it községi еkké nyilvámitani és ez alapokon szervezni. 
k$zgyülé е  kijelenti, hogy  igenlб  nyilatkozat евetén a vá 
ro® gondoskodni fog iskoláik elhelyezéaér ~l és f enntaгt'a 
еEtról, eltekintve, hogy a kérdéses épi~letben annyi hely! 
q'g van, hogy azok mindegyikére a hitközségnek вzцks бgo 
ágy sincs, ellenben a várasnak arra a t бbbi iskolák "1-
szerU elhelyezése és a k~ zlg нΡzgatá вi bizottság kivénalma 
L  teljeвité вe végett felette nagy szükség@ van, ezért š 
képvisel б  testület a felmondáshoz ragaszkodik és ahhoz 
való jogát fenntartja. 

A békéi megeg•ezéere kiküldött bizottság által el бter 
jesztett és  felo lvasott 5730. аz, alatti jegyzikönyvi my'  
latkozat az okt бb®r 14-i Ulésen, 215. az, alatt tárgyyal-
ta a képvisel б  testület. Eszerint a szerb hitközség haj-
landó az u.n. "z вšndár kaszárnya" 714. đвв zeiгdвi számú 
épUletet és telkét békéв  úton a város birtokába boa вá a-
ni, ha a város kettб , a tanііlбk számához mért tantetemet 
és egy tanitбi szobát, illetve irodát szilárd anyagból 
és oly magas kül вбv еl, mint a szerb S вkoiа , a hitközség 
iskolai fundusa területén kijelölend б  helyen felépiti, 
magátбl értetvén, hogy a felépité вig és átadásig a seam-
dár kaszárnya a hitközség birtokában marad, végül az и j 
épцlet átadásától kezdve egy szerb tаnitбnak 150 frt.lak 
bért fog a város fizetni, addig,mtg a 41441 ez.m, rende-
let értelmében más intézkedést nem te вzиek .Hatáкozatilag 
kimondja a képviselet , hogy az egyszségđ  fanételeket el 
fogadja, ntasđtja a városi t адdсе  ~t, hogy az épité вгее  
nézve a szerb hitközséggel, illetve megbizottaival egyet 
étetve tervet és költségvetést ké вzit аеm, ezeket mielébb 
a kбzgyцlésаek további intézkedés végett terjessze elv. 

A megegyezés értelmében az iskola a jelenlegi St.Sre--
mac és V. Kara"ic utcák aarkán 1881-ben f elépült három 
tanteremmel és egy irodahelyiséggel. Az épitkezé 	5239 
frt-ba került, Goldstein Dávid vállalatában. Ebb е  az 
latba kbltözđtt a régi épületbál a leáayi вkola iе , 
hogy mind a három osztály egy fedél alá kextLlt. 

Vlašiа  9(•rіfua leánptanitdi állása 1879. november 30-
áв  negüreвed.tt9  egy ideig oаztályában Stoj бΡiĆ  Dнáan " 
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Branovađki Teodor helyetteaitett. Ideiglenes megoldás -  
kбnt 6415/kig. 1880 ,  az. határozattal Djordj вΡ Bugarskit 
alkalmazták 1880. nov emberd t бl havi 50 frt. és lakás di 
jazáaeal. dllá еa 1882. augusztus 31-én ezüst. meg. Helyé 
Julka Mihajlovió vette át, akit augusztus 6-án válaаzto đ  
tak meg. 8rbobranb& született 1858-ben. Nem sokáig tani 
tott, 1889. április 15-én meghalt. 

Á Zentai "lеn~r 1884.dec.7-i hire szerint az iskola 
igozgаtdja Yuits undor városi tanacenok volt. 

Meg kell  emlékeznünk a másik szerb f вΡlеke ~eti asсo±a-
rбl.is, amely a szállásokon, elaggitványb бl létesül ј: ZAK 
LADNA SK.OLA DJENE BRANOdACKOG I ZENT^ MU  IDE R.9CJIC  ii- 
rievea'nsal. 

Еvgenije + Djena - Bгanova ćki Zentán született, 1841- 
ben. A gimnáziumot Újvidéken és Aócsben végezt вΡ, majd Ma 
gyaгóváгon mez6gaxdasági f бiskolát. Nem volt gyermekük, 
felesége is, b is 1882-ben fiatalon meghaltak és jelen- 
tós vagyonukat Јбt бkоnу  oélakra hagyták. Ő  végrendeleté-
ben 150 lánc földbál óllá alapitványt tett '  esek réѕ ž~- 
b2í1 a szállásokon iskolát l tesit еttek, ahol csoportosan 
élnek szerbek,  de  amelyet az aiapitvanyoo.t tartanak fenn. 
dz alapítványt a zentai szerb pravoszláv egyházközség  he  
Zelte. Az alapitvá~ybбl 4065 forint költséggel szép épü-
letet emeltek a tornyosi uton, Fels őhegytбl mintegy 4 km 
re az u.n. kalocsavölgyi szállásokon, 2471/h hezám alatT,. 
kényelmes tanitdi, valamint iskolaszolgai lakással. Az 
iakоlát minden szükséges taneszközzel felsz ігelték, az 
iskola mellett még szép kert is v41t. Az iskolát 1892.de 
cember '4-én nyitották meg; ugyanakkor választották még 
е1вб  tanit6ját is.5av e.  Ludajic в zenхélyében. A tanító jjö-
vedelme az ólappitó oklevél szerint évi 500 frt. kéazpénz 
ben, lakás az iskolában, 1 1/2 kerületi lánc szántóföld, 
1/4 lánc kert. (13809/kig.1893• sz.) . 

A XIX. század második felében már nemcsak a városi la 
kosság, de még a taayбkon  416k is hiányolták az alak 
vető  ismereteket nyújtó iskolát; ezzel шΡagyarázható,hogy 
ha a város bármely oknál fogva nem tudott iskolát létesi 
tani, maga a lakosság vette a kezébe az i ѕКoláztatást,éš 
magđn- vagy zugiskolák révén folyt a tanulás. lgy az e-
gyik zrUbb tanyacsoporton, az u.n. slavni ć-soron is mü-
ködött 1885-tбl 1892-ig egy ilyen magáni вkola. Tanítója 
Georgije Macid 80 éves martonosi ember volt. Az, iskola 
2 érigg slavni ć  ümer tanyáján, majd végig slavnic Novi 
száll гΡíаk egy cselédházban volt. Az adatszolgáltatб  Be-
a Zivkov még a tanulók névsorát is felsorolta: 24 Slav-

aić , 4 Birclin, 2 Grujin, 5 Gгadi ć , 2 Aleksin, 2 atepan-
.óev, 1 Zuzuk vezetéknevű  szerb tanulót emlit, volt azon-
kivül 7 magyar tanuló is, ö.s аzesen 52, akik ezt az isko-
lát látogatták. A fizetés fejenként 3 forint és 1-1 he-
ny€r, 1 kg szalonná és két tanuló után. kocsi szalma, *va-
sárnapanként ott ebédelt a tanit đ  ahova meghívták. 
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De térjünk vissza a várod iskolához. Amint el5bt em-
litettük, Julka Mihajloei ć  1889-ben meghalt. Hivatali u- 
tбda húga Katica bí hajlovi ć  (1918 óta Hercegné). 1870.ok 
tóber 29-én született &z вnttamá вon. Zent" végezte a рo_ 
gári iskolát é ѕ  Zomborbán a tanítóképz őt. 1889.augusztus 
?_2-én választották meg; 1921--ig, n дΡyugdžjazásáig tanitott. 
Kint tав.itónб  kivált вzoгgalmával és в zep bánáámódjával. 
Iskolája minden tekintetbeli nagyon rendes volt. Az f ide 
ii  alatt a leányok szemmel láthatd elmenetelt értek Ј  
mindenfajta kézimunkában. A polgárságnál nagy tekintélye 
volt és tisztelték nemzeti mnnkálkodá ѕa miatt, amelyet 
rég nyugdíjazása után is nagy kedvvel és ođaedással vég-
zett, mint a Ženska dobrotvorna zadruga (J őtéicony Nбegy- 
let) elnöknб je. 1960-ban halt meg. ке zdб  javadalmazásagy é 
vi 600 frt. fizetés, 150 frt, lakbér és páratlan évben 
13,05, páros évben 15,45 frt ž гбэ zeг  átalárу . 1900 - tál 
Ugyanez két вzeгes korona-értékben, 1920-ben a házípénz -  
tбrьбі  utoled fizetése 12946,62 kor. 1921-ben államž £i-
zeté ѕ . 

Teodor BгanavаĆКž nyugdijazásával megüresedett tani 
tói helyre nagy harcok után' Sava Zudaji ć  ellenében egy 
szavazat töhbséggel; Eailijan Pilí ć  lett megválasztva 
1894. augusztus 27-en. Zentán született 1873, julius 17-
én. A gžmnáziunot Zenitón t  a tanitóképz б t Zomborb an végez 
te. (Kezd ő  javadalmazása 26 2  f rt. 50 Жх. ké вгpénz, 
150 frt. lakbér, 24 m puhafa, 14,25 frt átalá лy a városi 
pénztárból és 16 lánc föld használata). 

Elismerten kiválб  tanitб  volt, majd žgazgató.1918/19-
ben az impériumváltozás után a Naro đni. Odbor kinevezett 
tagja lett (2533/kig.1919), a f бžspán (2720/k1.1919) vá 
ro ѕi f б jegyzóvé nevezi ki, majd mikor a Közoktatásügyi 
6inis гtérium Zenit" is tanfelügyel бséget lét вsitett, az 
ON. 43116/1920. sz. rendelettel e hivatal els ő  tanif elü-
gyel ője 1920. novemberébеn, 1922. november 1-ig, 1922 - 
1924-ben járási tanfelügyelő , 1924-ben ismét városi tan 
felügyel ő , majd Moholra távozott. 

P11i ć  r~nil megválasztása alkalmából kezdte meg a vá-
ros a gkel. szerb felekezeti tonnáknál is foganatosita-
ni a közgyülés 1881. évi 109, sz, határozatát, amellyel 
kimondották, hogy a jövбben megválasztott tarüt ők csak 
készpénzben kapják javadalmazásukat. Ugyanigy még abból 
az idób бl, mikor csak két gkel, szerb és négy rkat. ma-
gyar felekezeti .t алі tбі  állás volt, a taлžtбk 16-16 kerü 
leli lánc föidвt is használtak a készppénzben kapott als 
fizetés mellett, mint annak kžegészitését. d fentž ható- 
rozat után, ahogyan a négy volt rkat, felekezeti tanit б  
szolgálata megszűnt, a város folyamatosan saját használa 
tóba vette a tanítói f đldeket, úgy hogy 1892 után 	mar 
csak a kбt gkel. szerb tanit бnak volt u.n. 	dept'tátum 
fbldje. 

A v. kösgуülés 1895. január 22-én 19.az. alatt foglal 
kosott a taвitó javadalmazásával Kimondo tták , hogy A 
vármegyei törvényhatósági bizottság 1835/894. sz. határo 
tata szerint a nуngalmasott araaavacki Teodor által hass 
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Bált fđldet a város hagználatába visszaveszi , megállapi-
totta a kđzgyüléa Pilio Emilijan jаvadalmаz"át 400 frt 
alappfizetés , mely đsazesen kettб  100-100 frt ő tödéveа  
(đtévenkénti) pdtlékkal udvekszik, továbbá 150 frt lak-
bér és a szokásos i в kolаátalÁny, melyek 1894. október 1-
tбl a városi háziрбnztđrbбl folyбвittаtnak. Az ezen fe-
lUl felvett filtési átal4ny ée az általa esetleg felvett 
földhaszоnélvezeti illetmény visszatéritendб . 

Ss a határozat azonban nem lépett életbe, az okot egy 
intarpelláciбra adott válaszában a polgármester(1905.de-
uember 11. közgy, 1632, sz.) ismertette. Aszerint mire 
a város meghozta a fenti határozat оt, id б kő zb еn a gkel. 
sz . hitközség a régi f đldjavadal оmmal hirdetett pályá-
zat аlapján ezen állást betöltötte. Az ebbбl siáхmazб  
vitás kérdésben a miniezter utasitotta a várost, hogy a 
gkel. hitközséggel egyezzen ki. 

Az 1895. február 9-1 ülésen (98. sz.) tárgyalta a kđ z 
gyülés a gk. egyházközség kérvényét, amélyben két tanitš 
fizetéséhez évi 1250 frt, állandó еegé1yt kér. A köz-
gyiilés ezt nem adta meg, az eluta вitá végzést a h1t КÖz- 
ség megfellеbi~eztе . 

A v, kđzgyulés 1891. Ijanuár 19-én (3.sz,)foglalkozott 
a Seltigymini еzteг  97658/896. intézvényével, mely szerint 
a gkel. hitközség által tanitdi javadalmazására a város 
tбl kért aegély megtagadása folytán beadott ,f ellebbezé кf 
elutasította, mert a fellebb еzб  hitközség állítása, hogy 
Zenta v. az ottani gkel. szerb iskola fenntartója volna, 
beigazolva nincs, s őt  a  felterjesztett Ugyiratokb бl is 
viiágo вaa megállapith аtб , hogy a város azáltal, ho gy e-
zen iskolát 1868 eldtt s kés őbb is ѕe élyеzte, оsupán az 
1868. XXXVIII  to.  25.*-ának 2. bekezdésébe п  biztosított 
Szabad elhatározási jogával élt, de ezen segélyezés folx 
tán a város ki&áгdlagoe, illet бleg a hitkđ zѕéget is meg-
еlбzб  fenntartójának nem tekinthetd, éi pedig annál he-
véвbé;j mert annak magát el nem ismerte. Az urbéri rend? 
sdsnek 1881. évében eszközölt bef őzetése alkalmával fel= 
vett egyezségből nem kővetkeztethet đ  az, hogy a város ma 
gát a hitkő zѕég által kért eеgély megadására kőtelezte 
volna és ezért a városnak a segélyezés iránti kérelmet 
eluta~itб  határozata  men  kifogásolható. A fentieket a 
kđ zgyiilés tudomásul vette. 

A taлitбi fđldek kérdése 1903-ban ismét napirenden 
szerepelt. Ugyanis a gkel. еgyházközség ismét kérte i вko 
lóinak negélyezését azzal az i пdokoláвsal, bogy a felekš 
zeti tanitdknak tđbb a munkájuk: egyházi éneket is keli 
tanitaniuk, a tanulókat temp'loniba kell vszetni ;  A v.kđ z-
gytl.ds 1903. szeptember 14- бn (1000.sz) hosszu vita u° 
tán a kérést elutasította és véghatározatként kimondot-
ta, hogy a gkel. tanitdi földeket tulajdonának tekinti, 
de hajlandó a tanitóka# ugyanolyan dotációban részeslte-
fi, mint a kđzségieket: kezd ő  évi 800 kor. t őrzafásatés, 
300 korona lakbér, két izbem đt évenként 200-20 0  4z®r. fi 
setésemelés, tehAt.tiz év alatt 1200 kor., azonkivul as 
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1893. %%VII. to. szerint 100 S-ás ötödévi korp бtlék.  Az  
ajánlatot.nem fogadták el 

1907. május 22-én (621. вz,) tárgyalta.a v.közgyülés a 
gkel t  szerb egyházközség átiratát, melyben kérte, hogy 
Stojsi ć  Dušan nyugalmazott felekezeti tanító jáхadós4a 
it 1907. augusztus 31-évei szüntessék be „ezeket szep-
tember 1-t61 az egyházközség által megválasžtand б  és ké-
sőbb bejelentend ő  taлΡitó részére folyósítsa. A városi ta 
rács határozati javaslata az volt, hogy az uj t ~nitó'гe= 
szére a város Ugyanazon javadalmakat fizesse ki,melyeket 
a községi tanitóknak fizet., az eddig divesett 16 'ámc 
földet pedig vegye a várós tényleges használatába. 

A javaslat élénk vitát váltott ki.Az egyik véle т4ѓny 
szerint a város csak segély еEi az isko;lat, de annak bei-
igazgatásába beleszólási joga nincs, a felekezeti béke 
megbontása lenne, ha sem teljesítenék az egyházközség ké 
rését. mis vélemény szerint a város fenntartoja az iske -̂
láknak. Végül szavazással elfogadták azt az inditváахуt, 
hogy ennek a zavaros ügynek a tisztázására küldjön ki a 
gkeleti egyház é а  a váro ѕí képviselđ  testület is 3-4 ta-
gu bizottвágot, amely az ügy alapos kivizsgálása után 
el đterjesztést tehet a képviseletn гk. Egyben megkeresik 
a gkel. szerb egyházközséget, hogy a maga részér бl is 
'kQđjön ki tagokat. 

Az egyházközség két ízben is sürgeti az ügy véglegezé 
sét: a közgyiilés a j'&iius 19-i (750, sz.), á ju1iu в  15-i 
(941. az.) ülésén foglalkozik az átiratokkal, de mivel a 
kiküldött bizottság még nem tett jelentést, nem birt ha-
tározni. 

Yégгe a szeptember 19-i közgyűlésen (1208. вz.)felol -
vasták a bizottság jí~iius 31-én tartott üléséről felvett 
jegyzőkönyvet. Sajnos ennek a szövege mem maradt fenn. 
Vujic Joca (János) indítványában kéri kiegyenlitini a 
szerb tanitok javadalmazását a községi tanítókéval, mig 
egy másik indítvány államsegély elérését javasolja ezen 
fizetések fedezésére. Mindkét inditváz іyt elfogadták,é в  a 
következ ő  véghatározatot hozták: Zenta város nem tartja 
mгggát a gkel. szerb felekezeti iskolák feшіtartÓjának.Bo 
csássa vissza az egyházközség a felekezeti tanítok által 
avadalmazásként ba вznált földeket a város használatába, 
s pedig a Stojáic Dušan által használtakat azonnal, a 

Pilic E1nil által használtakat pedig akkor, amikor 6 je-
len állásától megválik. Amennyiben az egyházközség a vá-
ros fenti kívánalmának eleget tesz, abban az esetben nem 
ugyaц  еgyez Вég jogcímén, hanem méltáxiyo ѕságból a város 
kötelezi magát, hogy a jelenlegi városi belterületi há-
rom gkel. szerb felekezeti tanitónak, illetve hivatali 
utódainak annyi fizetést és egyéb javadalmakat fizet há-
zipéиztáгбból, mint amennyi mindenkori fizetése és egyéb 
javadalma lesz a belterületi községi tanitóknak. Ezen ja 
vadalmazápok a gkel. egyházközség:felekezeti segélубő  
beazámittatnak ép addig fizettetnek Ici, mig ezen feleke-
zeti tanítói állások fennállanak, Egyben utаsitják a v. 
tanácsot , hogy a вzerb tanitбk javadalmazásának fedezésé 



re is kérjen a város állami. вegélyt. 
A fenti határozat kapcsán ás 1907. oktdber 21-i 	v. 

közgyцlésen (1315.sz.) Vuji в  kifogásolja, hogy a szerb. 
tanit бk fizetését a felekezeti вegélуbe akarják beszámí-
tani, kéri, hogy a tanitók javadalmazását a tanit бi föl 
dek гecompenвatiojának minбвit вék és a gyúlt határozatot 
ehhez képest helyeebit ѕék. 

A fбjegyzđ  kijelenti, hogy a város a telekkönyvileg is 
a nevén  6116  sajátjának a birtokba vételéért recompensatž 
ot meg adhat, hanem adhat шéltányo еаágból teiekeueti se-
gélyt. Vuji ć  kijelenti, hogy az egyházközség a határozat-
ba nem fog belenyugodni. Kéri a város és az egyházköz вΡég 
közötti jogviszony rendezését. 

Vuj іć  indítványát a köz filés 1907. november 9-i ü1 б-
aén (1466. еz.) vette tárgysás alá. Felolvaaták a java -  
баІ zааzќаваІ  kapcsolatban hozott eddigi .határozatokat,bi-
zottaági javaslatot és véghatározatot. Мajd felolvasták 
az egyházközség 87/1907. sz, átiratát, melyben mint a 
gkal. szerb felekezeti iskolák fenntartója, az 1208/1907. 
szá közgy. határozatra a következ ő  nyilatkozatot teszi: 
"A fenti közgyülé ѕi határozat rend.elkez б  részét, mely 
szerint a jelenlegi három városi gkel. szerbfelekezeti 
tanitónak, illetve hivatali utódainak Zenta város minden 
kor annyi fizetést és javadalmat fizet házipénztárából, а  
menyi fizetésв  és egyéb javadalma lesz a belterületi kbž 
jégi tanitókn вk9 egyházközségünk elfogadja. Ha az egyháž 
község ezen határozatát és Zenta város fenti h đtározatá~ 
Igy Zenta város, mint a Zentai egyházközség. fennhatđѕб-
gai jóváhagyják, az esetben a gkel. egyházközség a f ele--
kezeti tanítók által javadalmazásként használt földeket 
Zent v. közönségének haoználatába bocsájtja , és pedig a 
Stoj ić  Dusan által használtaloét azonnal, a Pili ć  Eniili-
jan által ha вználtakat akkor, amikor ezen.•tanitó á3.lá вá-
tól megválik. Ami az 1208.sz. közgyüléai határozat azon 
részét illeti, hogy ezen javadalmazások a gkel. szerb 
egyházközség felekezeti segélyébe benzámittatnak, a zen-
tai gkel, szerb egyházközség tisztelettel kijelenti ‚hogy 
ezen javadalmakat ugy tekinti, mint az eddigi, régi id ők 
ből fennálló jogѕzoká вból és jogviszonyból eredd részben 
térmészetben nyújtott fizetések rendezését, nem pedig 
mint új segélyt. Az állami segélyezést illet đleg a gkel. 
szerb egyházközség, mint a gkel. szerb felekezeti isko -
16k fenntartója kijelenti, hogy az állami вΡegélyt sem 
nem kéri, sem a jelenben, sem a j đvđben kémi és elfogad 
ni nem fogja, hanem tаmitбinak đavadalmazáвát, amint azt 
az 1208. közgy, ex 1907.sz, határozat rendelkez б  része 
ifi kimondja, csak Zenta város házipénztárából fogadja ell 

Prekajski Líil" v ,  képviselб , gkel. plébános kijelen-
ti, hogy az egyházközség magát tartja az iskolák fezmar 
tójának és az iskola igazgatásában autonom joga van, ezt 
cвorbitatlannl fenn akarja tartani, ezért államsegélyt 
nem kérnek és nem is fogadnak el, mert ezzel iskoláik el 
veszitenék felekezeti jellegüket. 
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Néyи  zerinti szavazást inditványoznak, melynek ereámé-
nye 37:17 arányban elfogadott véghatározat lett: Zenta 
v. képvi ѕelб  testülete az 1208/1907. вz. véghatározata mó 
do вítáoaként kimondja, hogy Zenta városa nini tekinti ma- 
gát az általa segélyezett gkel.szerb felekezeti három 
Iskola fenntartójának; as ezen iskolák részére adott öss 
szeget nem mindsiti felekezeti segélynek. Kimondja, hogy 
az. iskolák fenntartója a gkel. zerb egyházközség, illet 
ve felekezeti iskolaezéke köteles az államsegélyt a vá= 
roš részére kérelmezni. Еgyébként pedig ragaszkodik az 
1208/1907. sz. véghatározatának fenntartásához. 

Ezt a határozatot dr. Lov"zy Andor v ,  képvi зеlё  meg 
fellebbezte a vdruegyei Közígazgatási Bizottsághoz.. 

1908-bon a gkel. szerb egyházközség kéri Stojéi ć  java 
dalmazás.t az egyházközségnek tovább folyó ѕitani a tani= 
tói javadalmazásra. A közgyül" április 22-i ülésén 502. 
sz. alatt tárgyalta az átiratot és Yuji ć  inditványozta , 
hogy adjon helyet a megkeresésnek azzal, bogy a hozandó 
határozat a város és az egyházközség közötti jogviazonyt 
nem nбdonitbatja. Dr. Elllánger Jenő  v, képv, indítványoz 
za, bogy a multra már e вedékeв  javadalom az egyházköz вé 
nek fizettes аék ki, amely a javadalmat az újonnan mep~vá-
lasztott tanítónak el őlegezte, azontúl pedig a tanitonak. 
Véghatározatban kiтondták, hogy miután a gkel. szerb hit 
közaég és a város közötti jogviszony rendezésére hozott, 
1466/1907. sz, közgy. határozat megfellebbeztetett, 	a 
jogviszony véglеge ѕ  rerdezéséi az eddigi 	gyakorlatot 
tartják fenn, azért Stoj ~ić  Dusannak a költségvetésben e 
lđirányzott javadalmazását a beszüntetés idejét бl, 19077  
Szeptember 1-t бl a javadalmazđ st el őlegezi egyházköz вég-
nek, ezentul pedig a jogviszony végleges rendezéséig ide 
iglenesen az eddigi gyakorlat szerint a megválasztott te 
Пit бnak a házipénztárb бl kiцtalványozzák, azzal, hogy a 
város fenntartja a jogot a végleg megállapitand б  javadai 
marás és a folyo вitott jár вndoság közötti esetleges kü- 
lönb вég viaszatérité бére. 

1909. október 27-én foglalkozott a v.közgyülé в  (1389. 
az.)B.B. vmegye Közigazgatási Bizottságának 2054/1909. еz. 
véghatározatával, melyet dr. Lovászy Andornak as 1907. 
november 9-i határozat megfellebbezé Вére hozott. Ebben 
feloldja a gkel. szerb népiskola sеgélyezésére vonatkozó 
határozatot, a v. képviselő  testületet utasitja az 1868. 
évi 38. to. 25,.-бnаk megfelel đ  határozat hozatalára, 
hogy a szerb felekezeti népis кolának köz вégesitésére vo-
natkozó határozatát fenntartja, vagy hatályon kivül he-
lyezi-e, továbbá az iskolát segélyezi-e és milyen ö Вaze~ 
gel, Illetve az eddig nyújtottat megvonja és végín körvo 
halazza szigorúan a törvény szellemében az iskolával kag 
csolatban elfoglalt álláspontját. 

A városi fбügyé ѕz indítványa az volt, hogy amennyiben 
a gkel. hitközséég a t аnitói földeket mélt đnyos kéazpenz-
illetшény ellenében a város használatába nem adja át, a 
város az eddig foly бвitott aеgélyt megszünteti, de me.gfe 
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leli kđ zвégi iskolát állit fel, a tanit бi földeket pedig 
töг"éПyes úton fogja köv еtelni. 

guji б  v. képvi вel8 leszögezi, hogy az iskola f enntar 
tб ja a gkel. szerb egyházközség, amely mintegy évi 2050 
koronával járul az iskola fenntartásához. A földek még 
a hкtár8rvidék idejéb đl erednek, visszaszerzésükért indi 
tan" per kimenetele két еéaes. Az egyházközség nem kér-
het állami segélyt, mert a tanit©Éfizeté вe nagyobb mint 
amilyenre állami segély kérhet б . Iuditv:4nyozza a korábbi 
határozatok f enntartáвát, a felokezeti tantt бknak nyиg- 
tott segélyt a felekezeti iskola régi jogalapján nyuj-
tett segélynek minósitѕe a város. . 

A városi tanács határozati javaslata az volt, hogy a 
felekezeti iskolák segélyét a város szüntesse meg. 

Dr. Lоvászy Andor felszálal, hogy azért kívánta 	a 
gkel. szerb felekezeti iskolára nézve a f enntartói jogot 
biztositani, hogy ezen a jogon a város államsegélyt ké-
relmezhessen. КivÁnFtos, hogy a város vegye vissza birto 
kába a tanitбi földeket, a tanit бknak olyan készpénz ја--
vadalmazáвt adjon, mint a beltéri volt községi tanit бk-
nak. A négy magyar tanitá is ugyanolyan jogon használta 
a tanítói földeket, mint a szerbek," azoktól is megvon-
ta a város, mikor állágyuk megiiresedett. Ugyanezen eljá-
rást szándgkozott követni Branova čki Todor, majd ké ѕđbb 
Stojsi ć  Dusan івetében is. 

Tđbbek hozzáв zб láѕa után véghatározatilag kimondották, 
hogy Zenta város ezen ügyben legutóbb hozott, korábbi ha 
tározatait fenntartja azzal, hogy az államаegély kérésé= 
re a gkel. szerb egyházközвéggel szemben шegállapitott 
kđtelezetteéget visszavonja és a szerb felekezeti tani -
tóknak természetben és készpénzben ny іjtott seggélyt a f ~ 

lekezeti iskola régi jogalapon nyújtott segélyének minб-
sit,,. 

évekig elhбzбdott a jogviszony és a tanit ći földek kp 
rüli kérdések rendez ődése, ám a közgyűlési jegyzбkönyveк  
nagyon kevés adattal szolgálnak egésseП  1912-ig, amikor 
is a 150. sz. határozatban (26184/1911.kig. еz.) a városi 
tanács jelentést tett a néhai Stojsia Dusan által haaz-
nált földeknek a város birtokába történt átvétele tár-
gyában, melyet jóváhagyбlag tudomással vettek. 
Páig a fenti elv és jogi viták folytak, a tanítás 	nem 
szünetelhetett, igy a szerb egyházközség az üres tanithi 
helyre megválasztotta Herceg Emilt. Róla nagyon kevés a-
dat áll rendelkezésг e; ~ Jozefovón (kés бbb Obilicevo,amely 
ma egybeépült Novi Knezev иccal) született, és agyég megvá-
lasztásáaak körülményei is bizonytalanok. Beric a gkel.-
szerb tanitбk kđ zött nem emliti, egy 1923. március 2-i 
közgyűlési határozat (133 zap. 4348/adm.1923) a вravoаz-
16v iskolaközség bizonyítványa alapján szolgálata ikez 
dđ  idбpontjának 1907. szeptember 1-ét ismerte el, rig Du 
dás Andor adatai szerint 1908. április 16-án lett mеgv~ 

lasztva. A városi egyz6könyvekben nincs nyoma hogy a 
szerb egyházközség jelentette volna megválasztását, a hd 



zipénztári kiadási fбkőnyvekben is csak 1912. január l-
ével van javadalmazása f elttint вtve. Hogy hogyan rendezte 
a város az egyházkő zѕбggel (".502/1908, határozat) az 
1907-1912 közötti id бre a fizetését, a házipénztári kia-
dási f бkönyvekból nem lehetett me~állapitani; ezekben u-
gyan fel van tüntetve "Stojši ć  Dusan fizetése", de a ki-
fizetés nincs bejegyezve. 

Az 1913. október 24-i v. közgу ii бв  1760. sz. határoza 
tóval a gkel. szerb felékezeti t аn5tók fizetésérmek kieg~ 
azitését az 1913.%v.te. alapján a k ővetkezđkbea állapitu 
ta meg: 

I) Mihajlovic Katica 1893. október l-t őt kezd бdб  húsz 
• szolgálati év alapján II fiz. osztály 3. f-okozatába tar 
tozik. ivi fizetése 1900 korona; lakbér 480; kertillet= 
тény 20; iroda átalány 20; összesen 2420 K, a fenti to. 
5.§-a szerint járandósága 1913. január 1-t бl október 1-
ig 2000 K 9/12 része, 1500 K, aktóbor 1-t бl december 31-
ig 2200 K 3/12 része: 550, lakbér 540; kertilletmény 20; 
iroda átalány 20; ö вв zeвen.2630 K, vagyis pótlólag el бi-
rányzandб  210 K. 

II.))Herceg Еmil  III. fiz. oszt. 3. fokozata 	szerint 
fizetése 1100 K, lakbér 480 K. kert-és irodaátalány 40 
K, ö аszeaen 1620 K. Az 5.§ szerint: fiz. 1400 K, lakbér 
480, kert-irodaátalány 40, összesen 1920 K, vagyis 1913. 
január 1-t бl december 31-ig többletjárandósága 300 K. 

III) Pilić  Emilijaд  tizenkilenc szolgálati éve alag 
jón II, fiz, oszt. 2. fokozatába tartozik, éví fizetése 
az egyezségheg m еgállapitott 1400 K földhaszonbéren f e-
lül 503,50 K, lakbér 480, kert-irodaátalány 40. Az 5. § 
szerint az egyezségileg betudott 1400 K földhaszonbérek 
beszámitásával fiz. 803,50 K, lakbér 540 K, kert- iroda 
illetmény 40 K, đsѕzeaen 1383,50 K, vagyis 1913. január 
I-t đl 1913, december 31-ig többlet járandósága 360 K.Eze 
kit a többleteket kőltaégvetésileg fogják elóirányoznт  
az 1914. évre. 

Az I. világgháborút megelđzб  id бkben a tanulók létszá-
ma a kövеtkez бképpen alakult: 1910/11-es tanév: 

I. vegye вo вztály: 26 fiú, 21 lány, ö вazesen 47, tani-
tб : Pili ć  Emilijan. II. vegyesosztály: 19 fiú, 18 lány, 
ranit б : IИihajlović  Katica. III. vegyesosztály: 7 fiú, 16 

17 fiúő s19e1~23ósвzв  en.36,rtani~lHercegv 	
isosztály 

A kövеtkezб . aatárgyakat tanitották: I. osztály: 
Hit és erkölcstan; beszéd és értelem-gyakorlatok; ~zerb 

ir" és olvasás; számtan; egybdzi ének; világi ének,raj-
zolás; t евtgyakorláв "L. trj tantárgyak a Ik.'oaztályban: 

Egyházi szláv olvasás és értelmezés; magyar irda és 
olvasás; szerb nyelvtan; magyar nyelvtan; szépiгds;kézi-
munka. 

A III. osztályboa elmarad a beszéd-é в  értelem-gyakor-
lat. Új tantárgyak: szerb olvasás: folyékony olvaвáв ,tar 
talmi tárgyalás; magyar olvasás: folyékony olvasás, tar-_ 
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talmi táгgysláѕ, szerb helyesirás, magyar 	helyesírás; 
fogalmazás, földrajz, gazdasági ismeretek.A IV. osztály 
tantárgyai ugyanazok, mint a III. osztályban. 

A gazdagági ltaláno4 /ismétl б  iskola mind a három 
évfolyamán ugyanazok a tantárgyak voltak: Hit-és erkölcs 
tan; olvasás; fogalmazás; számtan; mértan; gazdasági is-
meritek; női kézimunka; Жáztartásta. Az ismétl б  iskola 
látogatottsága nagyon gyenge volt, póldáиl az 1907/8.év-
ben 8, 1908/9-ben 4, 1909/10-ben 1 tarvaló járt a heti 2-
5 órás tarvitásra. 

Az iskolai naplókban és az гtesitá Közіgvеcѕkében min 
din osztály után fel kellett tüntetni, hogy megtanult- e 
magyarul és mily mértékben. A hittant a lelkész tanitot-
ta,.ezért a várest бl díjazást kapott, de nem volt kíneve 
tett tagja a tantestületnek. Az igazgató 1919-ig Emil Pi 
lió volt. 

Az iskola az I. világháború alatt is zavartalanul mű -
ködött, a tanitбk fizété еét a háborus viszonyoknak megf e 
lelбen rendezték. 

A gkel. szerb egyházközségi iškolaвzék 9/1917.az. át-
iratával jelentette a városnak (1917.V.7.közgy.473. sz.), 
hogy Herceg Emil tanitó állásától fel lett fűggesztve,ké 
ri javadalmazá вásnak beа zünt еtését. Ok nem volt feltün -
tetve. A közgyülé в  tudomásul vette. . 

1918. november 16-á.n a szerb hadsereg egységei bevonul 
talc Zentára. Az impériumváltozás természetesen az iskola 
ügyben is változást hozott. Pili ć  Emil - mint már emli -
tettük - egy ideig f бjegyzđi mínđségben működött, Herceg 
fii  pedig helyettes, majd végleges katonaügyi tan đcsnok, 
Uvali ć  Vladimir pedig rend őr alkapitány lett. 

A legjelentбвebb változás az volt, hogy a Közoktatéв-
ügyi mini еztérium ON.12215.ez.,1920. április 26-án kelt 
rendeletének 1. pontja értelmében  as  dsszis szerb f eleke 
zeti iskolákat 1919. december 1-tel nyilvános népisko1á 
ká nyilvánitották, 2. a tanítókat pedig az 1919. április 
19-i, a Népiskolai Törvén у  megváltoztatásáról és kiegé -  
аzі tёѕбгбІ  в zбlб 'törvény 88. szakasza értelmében új fize 
tésre vezetik át, melyet 1919. december l-t бl az állam -  
рёnztбгbбІ  fizetnek ki. Az ON. 31230. sz. rendelet pedig 
az 1904. április 19-i iskolai törvényt a Vajdaságra is 
kiterjesztette; a rendelet 24. szakasza szerint az öaz-
szeS eddigi elemi iskolák államiakké lettek. 

A képvisel б  testületet helyettesitб  Zenta város kib б-
vitétt tanácsa 1919. szeptember 11-i ülésén határozatot 
hozott a szerb tanit бk fizetése és pótléka tárgyában. E-
szerint Pilic Emil gkel. i ѕkolaigaz~atб-tanitбt 25 évi 
szolgálata és soronkivüli el đléptetese alapján évi 2600 
K fizetés, illetve a föld egyenértéke, 1400 K levonása n 
tán 1200 K, 600 K lakbér és havi 540 K drágasági segély 
illeti meg. Herceg sz. Naihajlovi ć  Katica fizetése 30 évi 
szolgálata alapján évi 2600 K fizetés, 600 K lakbér,40 g 
iroda és kertátalánayy, valamint havi 600 K drágasági 5e- 
gély, 1919. július l-t бl. A járandóságokat a házipénztár 
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1920 végéig folyósštotta. 
Időközben Herceg ЕПn  1 megüresedett állását is betđl -

tötték Brannovacki Danica helyettes tanitón ővel. A kibővi 
tett tanács 1920. nájua 5-i 19.sz. véghatározatával ki-
mondotta , hogy részére azokat a járandó нágokat fizetik 
ki, melyek mint kezd őt, a 13000/1919. sz., 1920. jano*r 
26-án kelt közoktatá. вügyi minisztériumi rendelet alapján 
megilletik. 

A kibővitett tanács 1920. augusztus 31-i ülésén (282. 
az.) foglalkozott a fentebb emlitett, az iskolák helyze-
tére vonatkozó rendelkezésekkel é. в  véghatáгozatbaa kinin 
dotta,. hogy a vármegyei tanfelügyel ő ségnek e tárgyú,520đ  
sz, átiratát tudomásul veszi, tekintettel arra, hogy az 
elemi iskolák államiak, a váro е  újabb intézkedése nem 
szükséges, ragaszkodik az államosit"ra vonatkozö szerž ő  
délhez, amely a város kötelezettségeit гészletesen felel 
rolja. 

A bekövetkezett államositás miatt a város Branova ćki 
Danica fizetését nem folyósitotta, viszont a fizetések 
rendezé вe folyamatban volt, végül i ѕ  a gkel.szerb i.t-
község kérésére a tanács 1920. november 9-ézv'(453.s~Q Fa 
tározatot hozott, hogy a tan;tón6 fizetésének rendez@sé--
re egy év alatti vis нzatérités kötelezettsége mellett 
a hitközségnek 10.000 K kamatmentes kölcsönt szavaz meg 
és ezt extra dominium kifizetik. 

A tanulók létszáma az 1918/19-es tanévben: 
I. vegye нosztály: 24 fiú, 28 lány, összesen 52, tani-

tó: Pi1ic Emil,  II.  v еgуеѕоѕ ztѓІу : 19 fiu, 15 lány,ö ѕz -  
нzesen 34, tanitó: Pilic Emil, III. vegye ѕosztály:l5 fií} 
18 3 ny, öaszesin 33, tanitó: Herceg-Lkhajlovi ć  Katica, 
IV. vegyesosztály: 7 fiú, 9 lány, ös ѕzeѕen 16, tanitó: 
Herceg- Е._ihajlovic Katica. 

Az iskolák államosit"ával a zentai gkel.szerb feleke 
zeti iskolák is beolvadtak az egységes jugoszláv iskola--
rendszerbe, mindvégig megőrizve autonómiájukat, amelyre 
már az új viszonyok között szükség nem is volt. 
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elemi iskolák tantиđi részегe. 

~ 
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A RóMAI KATOLIкüS PELEKEZETi ELEИI ISKOLf,K 1751-1869 

Egészen a XVIII. вzáztаdig a gyermekek nevelése és ok-
tatá вa is a szül ők kizáxIlagos gondja volt. Segit вéget 
ebben bizonyos fokig az egyház nyújtott, amikor a vallás 
erkölcsi nevelés hatékonyabbá tétele érdekében intézmé 
nyesen foglalkozott a gyermekek oktatásával a felekezeti 
iskolákban. 

Említettük azt is, hogy kétségtelenül bizonyitó óda-
tok hiányában csak feltételezhetjük, hogy már a mohácsi 
vész el őtt is kellett lenni nálunk is elemi ismereteket 
avújtó iskolának, hivatkozva a külföldi egyetemek hallga 
tóira, akik között volt pl. a krakkói egyetemen 1511-ben 
Philippus de Senta.(3.B.vm.Lлonogr.I.147.o1d.) A mohácsi 
vész után környékünk teljesen elpusztult,elnéptelenedett 
é csak a törökök kiűzése utáni településekkel tűnnek 
fel iskolák. A szerbek letelepedése után ezek mellé ki-
sebb számbaj katolikus magyarok és szlovákok is kezdtek 
megjelenni, majd 1755-ben, kamarai telepitIssei, számuk 
annyira megnótt(Dud" Andor szerint:832), hogy már temp- 
lomot is épitettek, piébán б.t szerveztek, 	feltehet ően 
iskolával, mert a régebbi források ezt az évet 	jelölik 
meg az alapit" évének. Meg kell azonban emliteni Hege-
düs Antalnak oA  bácskai és szexImségi katolikus népokta-
tás a XVIII. századbаn" cimü, a LÉTÜNк  1976. 1. számában 
(71.old.) megjelent tanulmányát, amelyben a budapesti Ma-
gyar 0гѕzágo ѕ  .Levéltár C szekciójának 38.sz. részlegében 
meglelt plébánospénztari iratok alapján a 	függelékben 
(C szekció 40) az iskola keletkezésének dátuma 1751. 	E 
két dátum közötti látszólagos ellentmondás magyarázata 
az lehet, hogy még 1755 el őtt is jártak Zentára szerzete 
sek a hivek lelki gondozására, akik ezek szerint tanito! 
tak is. A kalocsai Érseki Levéltár szerint 1752-töl anya 
könyvet is vezettek. 

A plébánia szeгvezé бvél egyidejűleg gondoskodtak a 
gyermekek tanulásáгбl is. Hészáros Liíhályt említik, akt-
ról tudjuk, hogy iskolázott, "syntaxist végzett" személy 
volt. Páronként fél mérő (1 béćsí гбгó kb.51,5 liter) bu-
sa és 20 ff, fizetést kapott. Külön iskolaépület nem volt, 
a tanitI a laldsán tanított. Hogy kiilön meg van emlitve, 
hogy syntaxiat végzett, okát abban találjuk, hogy abban 
az időben tanitóképzés nem volt, a tanitok között ki в zol 
gólt katonák, jobb iparosok voltak. Ezeknek az"osko].аmeš 
tereknek" a szellemi műveltsége, szakmai tudása igen osé 
kélt' volt. Legtöbbjük főfoglalkozása is más volt:hitköž 
eégi kántorok, jegyzők, sokan még harangoaók is voltak 
Is  mellékesen tanitottak is. Rendes tanitásrIl csak ak 
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kor lehetett szd, amikor a mezei munkák megszüntek,tehát 
a téli hónapokban , novembertбl márciusig. Mivel az isko-
lák egyházi jellegűek voltak, a hittan volt a legfonto -
sabb tantárgy, é в  csak utána következtek az ismereti tár 
gyak: az olvasás és iráe , egyes helyeken a azámol đs. Min 
den reggel énekelve mentek a templomba, majd utána 2 -; 
órát tanultak; majd délután ismét ennyi id бt töltöttek a 
tanulással. Az anyagot f ejb бl tanulták meg, mert tan-
könyv nemigen  ivott. 

Dudás Andor, városunk multjának jeles ismerđ je Évköreg 
vei("Zenta váro в  történelmére vonatkozó adatok") szerint 
a jelenlegi váro вháza helyén, a toronytól a belügyi tit-
kár ѕágig terjed б  részen volt egy, még a hat ár őrség idejé 
ból való középület, ebben iskola is volt elhelyezve. 	A' 
másik, a már emlitett Repitzky-féle, 1808-ban 	készült 
térrajzon a rkat. iskola a plébánia mellett, a volt kán-
torhđz helyén van feltühtetve (ahol most a Múzeum képtó 
ra van). 

Hogy kik voltak a tanit бk ebben az id őtájban, arról 
Derauer József, kalocsai taтitóképzói tanárnak 1896 -balt 
kiadott A Kalocsa-Egyházmegyei Róm.Kath Népiskol đk Törté 
fete cimü könyvében találunk (286.o1d.)adatokat. Igy tus 
juk,'hogy a magyarok száma.17b62-ben 1715 volt, a lakos-
ság ilyen nagy szapoxodása szük вégessé tette újabb osz-
tály felállitasát; ekkor Palásty János k đntortaтitó mel-
lett egy segédet is alkalmaztak a leányok tanitására. 

1769. április 4-én бri"i tüzvéaz pusztitott városunk 
ban, amikor is szinte az ö ѕвzes épületеk elpuвztultak:27~ 
ház, 246 melléképület, 189 istálló, 11 fészer, 4 száraz-
malom l " elpusztult többek között a katolikus iskolaépü-
let ii. Zenta akkor a Tiszán4inneni Kiv đlt вágoe Koronake-
rület(Di ѕtrictus)része volt; a kamara ѕegit ѕeget nyuj-
tott a károsultaknak, igy a város csakhamar' új4áéoült. 
Magának az iskol đnak épitésérбl a Történelmi Leveltáхban 
található, Kardos József Cassaperceptor(adóezed ő ) 1769-
1771, évi elszámolásaiban talál»n кΡ adatokat. Ezek sze-
rint, ugy látszik, mindjárt a tűzvész után, 1769-ben hoz 
zákezdtek az épitkezéshez, mert könyvének utolsó lapján 
ez a bejegyzés van: "Petrik Adómnak az újonnand épülendб  
Iskolán való faragá вéxt fizettem 4, Item a Társának 1, 
(f eltehet ően forint, mert 1753-1857 között az u.n. kon-
vencionáli в  forint volt forgalomban, 1 ft = 100 dénár, 
majd 1787-t бl 60 x=Kreuzer, krajcár.) Az l 71..évi el вzáшo 
lđsban a következ ő  tételeket találjuk 
Az ujonand épülend б  Iskolára költöttem kész pénzt of d. 
Petrik Ádám éš Molnár András arag бknak adtam 	19 55 
Török Jánosnak 2700 kive gyékényért fizettem 	11 50- 
Gubik Jakabnak 900 kive gyikinyért fizetett 	4 50 
Die 20 9-bг (nov.20 } 	 Tamás felverőnek 	7-- 
Adtam a kümüves Pallernak kiss pézt 	 60 -- 
Die бto Kbх  dee.6 Topolai fú9.skán 100 kive gyikin 	6 -- 
Vettem 28 fenyő  szálat singnek 90,melért adtam 	25 20 
Die 22 %br. dec.22 fizettem az Iskola felve гбknek 8,28 1l2 
Die ,... az kUmives Palernak adtam 	 •16  

Zina 	. ó 158,532 



Amint láthatjuk, ez bizony csak vertffalri, gyékénnyeltvвgp 
náddal'? fedett, a mai fogalmak szerint nagyon egyszer ű  
épület lehetett, ám abban az žd đben ezek voltak az épžtб  
anyagok, hiszen ezért is éghetett le a város. 

Berauer könyvében emlžté в  történik még %akrits István, 
Hegedül Jdzaef tanit čkгбl is, de nevükön kívül semmi a-
dat nincs róluk. 

1773-óan goplányi Márton a kántertanit б , akinek saját 
háza volt, ezért a kántorház iskolául szolgált. 

1779-1794-ig Rehák János "oskolamester" mint f đta.tј tó 
müКбб  tt. Fizetбвe 225 forint volt. 

1783-ban már a kántorség kiilön van választva a tanító 
ságtól, nem voltak a tanit бk egyben kántorok is. A kán-
tortanítóság intézménye azonban más £ormában fennmaradt 
egészen 1948-ig. 

Amint már korábban volt róla azó, egészen a 	%PIII. 
századig az államhatalom nlemigen foglalkozott a tanügy-
gyel, a tanitás meghatározott tanterv és köbponti f elü-
gyelet nélkiil, gyenge szakképzettségt tanaze шélyzettel 
folyt. Mária Terézžá, mint már írtuk, királyi rendelet 
formájában közoktatásunknak új szervezetet adott. 

Az igy kialakult rendszerben a zentai a 	mezđváro н i, 
kéttanitб s iskolák típusához tartozott 1810-ig, 	amikor 
Dudás Andor szerint - megszervezték a harmadik tanit ći 
állást is. 

1779-ben a helytartótanács elrendelte, hogy az elemi 
iskolákban csak olyan tanítók alkalniaztassanak, akik va-
lamely városi žskolánál erre képesitést nyertek. 

A tanügynek az átszervezése a fentiek szerint megyénk 
ben nehezen indult meg, mert a tankerület nagysága miatt 
az iskolák látogatása és felügyelete akadályokba ütkö-
zött, ezért a megyei k цΡzgyülés 1780 márcžusaban el őter-
jesztést tett a helytartótanácshoz, hogy Rudics Мáté me-
gyei má вod.aljegyz бt nevezze ki proinspectornak, hogy ő  a 
megye žakoláinak vizsgálásában és szervezési munkában a 
f бžgazgatónak segžtségére legyen. Rudžes a pozsonyi kir. 
fóigazgat б  és a pécsi tant elügyel ő  el őtt vizsgát tett a 
nemzeti žskolák uj módszeréb ől és képesžtést nyert, a 
helytartótanács pedig 1780. október 2-án megyei helyet 
tea  tanfelügyelővé nevezte ki. 

Rudžcs a következ б  évb еn már hozzáfogott nagy; buzga 
lommal az iskolai reformok megvalósításához, els ősorban 
is  a Tiazán4inneni koronakerületben, igy Zenta iskoláiban 
is. A megye intézkedett, hogy Ruđics a szűkségei tansze-
reket szerezze be és ossza szét az iskolák között. 

A megye 1784. évi közgy űléséл  elrendelte, hogy az al-
kalmazott tanítókra és az iskolák fenntartására szerz ődé 
seket kell kötni és azokat be kell mutatni. Igy Zenta.iš 
kolai szerz бdéaei is elkéazültek,éв  1785.november 28- án 
be lettek mutatva, valamint a koronakerület tanácsával 
kötđtt egyyezség is, amely szerint a második osztályt is 
fel kell állitani,.tanitói állást szervezni. 



A helytartбtаuács 1784. június 17-én közđlte a c~á- 
szánparancsát, hogy ezentúl csak németül tadó ta аitбt 
leheti a1ka І ~A'ni. Ez.is egyik kif ejez ő je volt a eвáв zar 
elnémetesít ő  törekvéseinek, amely mindenfelé er őа  ellen 
állásba ütközött, nemhogy nálun;s nincs is nyoma, hogy e 
töгekvé а /nik eike гe lett volna, s őt a helytartótanács 
1790, április• 20-i rendeletével utasítást adott, hogy a 
német nyelvet az ifjuság túlterhel4séra való tekintetból 
az elemi i вkolákbhn mвllőzzék,és azo іeat a tanit бkat,akik 
a német nyelv nem tudása miatt á71á вt Lem kaphattak,ezen 
túl alkalmazni lehet. A szül čket tizenkét botütéssel ke1T 
büntetni, ha gyermekeiket hat éves koruktól nem küldik 
rendesen az iskolába. 

1797-ben Z зntán az i а kolaépület omladozik és nincs is 
elég, 1798-ban pedig a megye batározatban utasitja a vá-
rost, hogy az iskolaépületek кijavitá ѕar бl intézkedjék. 
Ugy látszik azonban, hegy nem sok foganatja volt a f el-
ѕzćlitáѕnak, mert 1805-ben ismét az van a közgyülé вi 
jegyzőkönyvben, hogy ..."Szentán az iskolaházak rész sze 
cint nem volnának, rész szerint rosszak lennének, azok= 
nak javitáвára és - ahol nincsenek - épité аekгe a földes 
urak és községek szo гittaѕsanak."(Dudás. Gyula Oktatásügy, 
54-55.o1d.) 

1808-ban(de már régebben is, Dudás Andor Évk.)volt két 
osztálya amint már emlitettük, a városháza helyén és a. 
kántorházban. Az els ő  osztály tanit бja Lichtenstein Ja-
kab nevű , zsidó származású személy volt, a másik, vagyis 
a II. osztály tanit бja a kántorházban Ri ѕkб  Sándo г ,erdé-
lyi születé ѕü, görögkeleti román volt, -"minennüségekben 
olyanok, amiiyénnek lenniök kellett"- vagyis j đ  ta.nitók 
voltak. Lichtenstein 1814 ~ben még tanitott, több adat 
róla nincs. 	. 

1810-ben három magyar tantói állást szerveztek a yá-
roaban a szállási gyermekeket zugtanitók.oktatták , de 
an 1812. októberi "Coneoriptio"-ban csak két nevet talá-
lunk 35. Jacobue Lichstentain Docens /"aki tanit ."/, 36. 
Antonius Sehmidt dt Rca. . 

1813-ban szép nagy épületet еmelt a város két tante -
nemmel és két tanítói lakással. Az iskola épülete (522. 
h нz.) a torony helyén állt, a piacra(ma park)é ѕ  a fбцtcá-
ra(шa:Népi Forradalom u.) nézett. Ez az épület 1880 - ig 
fennállt, akkor bontották le, illetve építették egybe a 
várasházával. A két taaitći lakás egy épületben(521.h вz ~ 

a f čutcán volt,(mo ѕt a B еtal üzlete)a bejárat a csarnok 
utcája felől volt. A hely nemigen  volt alkalmas, mert 
ott, ahol jelenleg is a piac van, piac és kocsibeálló 
volt, ami zavarólag hatott a munkában. 

schmidt Antal I. osztálybeli tanító 1819-ig tanitott 
200 ft fizetésért, 1817-ben e ,helyett fél ѕzesвziб  (kb. 
15 hold) földet kapott. Szolgalatának m зgвzünéséгбl és 
utódja választásáról az Elöljárósági ülések jegyzбkönyve 
0.819 104.o1d.,126,sz.)tartalmazza a határozatit. Az ü.' 
sen - lévén an•iskola felekezeti,- a plébáao е- igazgatđ  
elnökölt. Ez a legrégibb tanit бválaаztáвi  j  еgуzбkёnуvLівЈс  

---, 
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"Aхno 1819 die 22g, octob. Tisztelend б  Kolonity Láвa- 
l6 helybeli Plébános Ur és Nemzetes Bardoa senátor Ei-
gyitaky György, Fabd.Antal Consultor Urak mind Birák, és 
számosabban öszve hivatott Kő sség jelenlétébe іі(határozta 
tott) sch тnidt Antal El вб  Iškolabéli Prof essor Ѕzemélyеa= 
sin hivatalossan jelenti, mivel hogy sorsa jobbula ѕa nхi-
att kő sségnek tett szolgálatya felnon".aa mellett mind 
ekkoraig hozzá mutatott szávességét meg köszönte, mely 
hivatalyáгul lemondott, kö ѕѕég által bevevődött, egyszer 
a  mind  bet вületes viseleterül Notariusok által kiadand б  
Recomendationalis Levél resolváltatott,- Mely alkalmatos 
вбgkor Kоváts György és Jankovity Imre helybéli ezUlete= 
sek kenyerg ő  Levelük felolvastatott, és Üresen maradott 
Tanítói hivatal megnyerése végett könyörögnek kiknek kí-
vánságuk kő a вég elibe terje.sztétt, mind a k іtt6 kandidáš 
tatott, mely esetre kő sség által gováts György 20, Jenki 
vity Imre $.vсksokkal meg ősmétettek. Kinek kővetkezése= 
re mint több voksokat kapott Kováts György széntat Tani-
t бnak választatott. E végett Tiszt. Pl.éb бnos Ur megkére-
tetik, hagy ezen kősség kívánságát  Fed  Diгectoratus tiszt 
вбgnek, helybe hagyás végett felkLildeni méltóztataa." _ 

Kováts György fizetésér ől nincsenek adatok, az 1820. 
március 16-i elölj. jkv.6l. ѕz. határozatábólc "Els ő  Osko 
labéli Prof esor azon esedezik, hogy mivel Contractus ér= 
telne szerint esztend ő  által ... részére 400 kéve ftittč  
nádját ki nem adták, helyette zabot kérj .. minden 100 
kéve nádért két. köböl, összesen nyolc köböl zabot adjon 
ki a városgazda."(1 köböl, v. mér ő  kb. 60 liter.)  

Az elöl јбг óeág 1822. oktdber 7-i ülésén(135. Вz.) elv 
tározták, hogy "a magyar Iskolában a nagyobb Szobában 
szükségea azekek és ma$ Eszközök újonan való fel álitdsa 
véget Jakob Ruász Ti ѕler mester Emberel oly alku tétetet, 
hogy a magyar község minden féIe materáliákat hozzá ad-
ván tsupán két kezi munkáiért, tudni illik szükséges нzé 
kik, egy asztal, egy azéé s tábla tsinálá ѕaért átalyábaa 
120 ftok ajánlotak és ugy iggértetett, hogy azo иΡ munkákat 
betsületes вen minden hiba áélkiil elvégezni köteles fog 
lenni, erre az Tisler reá álván, mind az két гészekk bd 
torságára feljegyeztetni rendeltetett." 

Ez idótájt tanitott itt Moyzee Lukács is, akir бl mar 
gyon kevés adat van. Az elöljáróság 1824.áprilia 26- án 
(77.az ~1 foglalkozott "Moysea Lukáta volt zentai II.Clas-
sisbéli Prof esor Úr Iütvö еse" kérelmével, aki el őadta, 
hogy férjét némely hamis vádak miatt kenyerét ől megfosz-
tották, a helyébe gaposvárr бl küldött tanitd az összel 
elvetett 4 köböl tiszta busa akkori ászi folyó piaci 7 
ftok ára, vagy terméazetben, és három heti tanitá в  fejé-
ben 10.f. еlégtételéгe szorittassék. Miután az utdd en-
nek eleget tenni nem akart, az éppen itt tart бzkodб  szol 
gabiróhoz fordultak, aki a Tanácsnak meghagyta, hogy a 4 
köböl busa árát a mostani folyó piaci árban 5 frtjával 
ѕzámitva és a tanit бi bére fejében 10 f.-ot, "ő ezТEaвég 
gel" 30 f-ot a mostani második osztálybeli Professor  L  
béréből kifizessék , amivel az esedez ő  ki is elégittetett. 



Ezel kapcsolatban az április 2.7-i ülésen(79.sz.)a vetés . 
megtekíntésére kiküldött esküdt jelentette, hogy oyse в  
felese kiJeleritette,hogy a tanit б  gyenge vetőmagot kül-
dött é$ a f öld sem volt rendesen megmunkálva, igy a Pro-
feSO.г  Ur része sokkal alábbvalá. 

As i вkolákrа  vonatkozб  nagyon szükös anyagban itt ta-
lálkozunk elóször konkrétan tanitói földdel, mint a fize 
tée kiеgészit б  гészével(deputátum). 

A azülđk 1825 azeptemberéb еn iráвbeli panaszt nyújtot 
tak be az elöljárбsághoz Ortovits Imre(II.o.)éa Kováts 
György(I.o.) tanit бk ellen, melyben еlőadják a t: лtt6k 
"a gyеrmвkвkkel.kegyetlen és irgalmatlan bánásukat, így 
botránkoztatб  feslett életükeđ ." Az elöljáróság szeptem-
ber 17-én tárgyalta(Jkv.518,52l, о1 .)  a?  panaszt, majd fel 
kérte a járási f бѕ zolgabirót tiszti vizsgálat megе jtéeé-
re ée ha az біІі tбѕ  a tényelffiek megfelel, az illetékes 
f&igazgatбвágnak niegküldeni, egyben megkérni, hogy mivel 
Ortovits Imre Kapasvárrбl a város kaаszája terhére,a vá-
roa tudta nélkül küldetett le i  ezután a községnek is a 
királyi Resoiutšok értelmébea.a tanitók választásában be 
folyása legyen. A szeptember 25-i ülésen(154.8z.hat.)tu-
domásu. v©tték, hogy a panaszok eskü alatt bizonyitdst 
nyertek, kérik a jegyz őkönyvet a gyári nemzeti fáigazga-
tdnak felküldeni azzal, hogy ezen érdemetlen tanitdk he-
lyett a községgel egyetértésben nevezzen ki másokat. A 
vizamálat tartalma nem ismeretes, azonban Kováts György 
továbbra is álláвban maradt, Ortovits Imre nevével többé 
nem találkozuвk. Kovát в  György 1846/47-ig szerepel a há-
zipénztári(meglehet đsen hiáвyos)könyvekben, 1841/42. évi 
fizetés 120.%t p.p.(peagđ  рбПzbea). 

Irásos nyoma nincs,, de feltételezhetjiik, hogy 	Orto 
vita után Bedб  József lett a II. osztály tanitija, aki 
1860-ban ment nyugdijba, ebből következtethetá,hogy szol 
gálatántik kezdete kb. egybeesik Ortovits helyének megüre 
вedésével. Bed бrбl Jovan Djordjevié Autobiografiájában 
találunk nézni adatot: elnémetesedett bánáti francia volt, 
aki valamelyest a latin nyelvet is i merte, igy Djordje-
vidot a gimnázium 1. osztályára 1836/37-ben magánuton e-
lбkéв zitettea Föleinliti azt is, hogy egyszer megverte,de 
1849-ben megmentette az életét, elrejtve đt a padláвon. 

Az 1820-1827. ĆvеКÓб1 і al б  Leiratok Könyvében 1827.ja 
nuár l5-én(125.ez.) a járási fószolgabir б  megáilapitjš, 
hogy "több helybéli mesterek az iskolás Gyermekeket a se 
lyenibogarak nevelt еté вében és a galeták(gubók)teгшsssté- 
ae módjában oskolai rendes бrákon kivül kötelességekhez 
képest oktatni f elette lassúk, de még as  ingyen kiszol -
gáltatni szokott selyem bogarak magvának átvételében is 
iflenkeznek." Rámutat arra is, hogy a mostani sz űkölködő  
világban a tenyeszté ѕ  a szegény köznépn зΡk az ađótartozás 
befizetését is тegkönnyiti. 

_ 	Noha az 1806-ban kiadott második Ratio kiilön inté гke- 
déвeket tartalmaz a leányok nevelé ѕérđl, nálunk ez csak 
as 1820-aа  évek végén valósult meg, az eddigi 	második 
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osztály mellett megnyilje a külön leányosztály is. Dudás 
Gyula(B.B. viz . мonográfiája Il.köt.276.) azt irja, hogy 
Zent án 1828-ban mdr külön leányiskola is van.bgyanezt ta 
]áljuk Borovazkynál 6iagyaгország Vármegyéi és Városai Be 
B.vm. I.köt.278. Ezzel szemben Berauer eizlitett nunkájá 
bsд(286. о1d.) azt állítja, hogy 1831-ben egy külön 1 е&rу-
osztályt szerveztek, melynek tanitdja Karátson István 
volt. Ezt látszik meger бѕiteni az 1834. április 16-i köz 
gyülé в  11. pontja, amikor tárgyalták Barátson István ké 
rését, hogy a község által ajánlott fél szesszió (= jobb 
ágytele]:, 1 telek kb.30 hold) föld "a beđozandó általlyá- 
nos regulatio eldtt kivágatni rendeltessen." A község a 
tanitб  kérelme iránt az 1831. január 16-án a Jegyz đ-
könyv 3. еs. alá iktatott nyilatkozatához ragaszkodva,ör 
ment hozzájárul a kéréshez, "alázatosan esedezik a Ttes 
Uri széknek, hogy a könуbгgБ  és ezen községnek kiván вá -
gát te?lyesiteni méltöztasson." De ha figyelembe veszünk 
más feijegyzést is, elfogadató az 1828. év. is. Ugyanis 
a Tö гч énуtilések jegyzdkönyvei 1831/2, 151.o1d.274.sz. a-
lati találjuk, hogy "Xarátsony Istvánt' Ur az idevaló Nem 
zeti Leány t>kolák Tanit ćja kimutatott erkölcsi maga vi- 
giletér6l és hivatalbeli eljárásáгól Tanulevelet kér. 
"P.iinthogy a könyöгgđ  j б  magaviselete és erkölcse, de Niva 
Lala viselésében is tökéletes és példás köztudományra 
volna, ezekr ől a község gyülé В  1831. вszt. Boldog Asszony 
hava(január)16. napján 3,sz. alatt költ végzé вéhez ra-
gaszkodva, Tanuleaél a Jegyz ői Hivatal által feltétetni 
és aláírás végett eléterjesztetni rendeltetik." Hem álla 
pithatб  meg, hogy miért kérte a müködési biZonyitványt, 
ha 1831. január 3--án lépett volna szolgálatba, az év fo-
lyamán nehezen adhattak volna ilyen elismerđ  éгtékelé иt, 
igy arra kell gondolni, hogy a hivatkozott végzé е  a már 
korábbi állapot r đgzitése volt, igy feltételezhetjük az 
1828-at is, mint az iskola kezdeti évét. 

gaгátson István az adókönyvekben a nemesek között van 
nyilvántartva, a jegyz őkönyvekben is "N5"-ként van megne 
vezve. Többször el čfordul a Törvényülések Jegyzđkönyve-
iben különféle ügyekkel kapcsolatban: 1835. augusztus 19 
én kölcsöntartozá в  behajtását kérte; 1839. június 5-én a 
pult évi földbérletet, 6 véka buzát követelt a bérlótdl, 
majd a szabótól követelte az elszámolбst; 1843. március 
2-án panaszt tett; hogy a šzomszédok elszántották f elsó . 
hegyi sz бlđföldjét; 1843. november 25-én a szabószámla 
felülviz вgá1áвát_kérte, mert túl в zánolt; 1845=május 28-
án a es5 еzre emelt panaszt, mert ellopták a füvét. Гчggyéb= 
ként 1835. január 3°án elvállalta a kórházi pénztár és 
számadás vezetését, évi 3 lánc városi föld ha ѕ ználatá -
ért; ezt a tisztségét 1842/43-ig "közmegelégedé ѕгe és šá 
lára viselte." A Gimnázium 1881/2 évi Егtesitőјбben, a 
25. oldalon találjuk a következ бket¢ "Nem foglalhatjuk e 
lég méltó szavakba kö вzönetünket karácson István azon be 
oses adományáért, mellyel a tanév elején könyvtárunka 
gazdagitotta... 124 kötetnyi munka, 323,30 ft értékben." 
кönyvtáгбt a XIX. sz.elején alapitotta. Adományánaic érté 
ke az 1841-es fizetését véve alapul,csakneni három évi fІ  
zetést jelentetei   
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Az elöljár6ség 1837. j аnuár.26-án(14. ѕz)tárgyalta azt* 
a kéré еét, hogy az eddigi évi 40 ft lakbér helyett termé 
szetbeni lakást kapjon. A határozatban kimondották, hogy 
az {Iriszékhez folyamodnak engedélyért, hogy a község a . 
maga pénztáráb бl e célra házat vehessen. A július 16- i 
ülésen(28. вz,)) már jelentették, hogy sinkay János ügyvéd 
feleségének 724.az. alatti házát megvették 700 peng ő  fo-
rintért és utasították az ad6szedót ;  hogy a vételárat fi 
zesse ki.(Ez a ház a Tiszápaхton, a gЭ.bonatarolák helyen 
volt.)  

szolgálatának meg вzünéaér бl nincsenek adatok, a házi-
pénztári könyvekben 1846/47. évben felvett 60 ft félévi 
fžzetéae szerepel. utoljára. Nincs nyoma, hogy nyugdijat 
kapott volna. .. 

A leányiskola megnyitásával a tanítók száma háromra 
szaporodott. Javadalmuk volt a fizetés, lakás, 400 kéve 
fűtő  nád, de kaptak néha fát és szalmát is. 1837. augusz 
tus 24-én Sováts György, Red ő  József éв  Karátso цy István 
kérik a kerületi uriszékt бl, hogy a nád helyett szalmát 
(2 1/2 ölet) kapjanak. Az elöljár бѕdg eláterje ѕzté ѕe az 
volt, hogy amennyiben nem óhajtják a nádat,helyette 25 
vált б  forintot(l0 ft p.p,))kapjanak, amit a következ ő  é-
vekben fel is vettek. 1841-ben alapfizetésük volt: Ko-
váts(I.o.) 120 ft, Bed б(II.o) 150 ft, garátson(lányok)120 
ft p.p, azaz ezüstben. 

A tanitóképzés ezid8tájt még mindig a városi nemzeti 
f đelemi iskolák hatáskörébe tartozott. Ez különben abb бl 
állt, hogy a jelöltek 2-3 hönapig, de néha  cask  hat hé-
tig, bejártak az órákra, figyeltek az egyes tárgyak tani 
tósára es igyekeztek azt maguk is elsajátitani.Egyben bi 
zonyos elméletet is kaptak az elóa.dótól. Iskolái végze t 
ségui legalább egy latin osztályt kellett végezni. A ii-
löltek legtöbb аzör olyan személyek voltak, akik valamely 
tanitб  mellett 2-3 évig praeceptorként(ne.vel б)dolgoztak. 

Az iskolai tantárgyak közül els đ  helyen állt a vallás 
tan, majd következett a betüz ő (sil abžzálб)mбdazeг  sze-
rinttanitott olvasás, irás és a gyakorlati szükségletek-
hez kapcsolódó számtan. A betüztet б  módszerrel taritot 
talc  egész E'wdpábaxi a %I%. sz. elejéig, nálunk egészen a 
60-agy évekig. Elósz đr megtanulták az összes bet űket, az-
után kezdték szavakká összefoglalni: pé+a+dé = pad. Pái-
kor tudtak olvasni, kezdték az irás tanulását ei бirás u-
tán. A legrégibb magyar AA0-s könyvek eszerint vannak ir 
va.-A heti áraszóm 22-22 1/2 volt. 

Az 1840-es-évek elején a város lakosainak száma már 
13.000 körül mozgott és természetesen az iskolakötele еe-
ké is megnövekedett. Az iskolák elégtelennek bizonyultak. 
A tanács 1843. november 25-i ülésén foglalkozva a kérdés 
sel, határozatot hozott, hogy az "elemi oskola felállító 
sa iránti elvek köztanótskozás végett el őterjesztetnifog 
nak." A terv meglehet б sen rövid žd б  alatt testet öltött: 
már as 1844. évi házipénztári számadásokban megtaláljuk 
az újonnan felállitand б  magyar iskola költségvetését 698 
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ft 35 kr összegbgn. Az épület már 1845-ben elkészült az 
u.n. Alvégen v. Ujváro ѕon, 1113 hsz. alatt, a jelenleg 
is fennálló, volt ujtemplomté гi iskola helyén, Egy  tan-
t er es,  nádtet ő s épület, banyakemencével, a tanitó részé 
re lakással. Els ő  tanítója Bakay károly volt és az isko= 
lát is Bakay-iskolának nevezték sokáig. 1817.okt бbeг  15-
én született Zent đn. A gimnázium hat osztályát és a kép-
z ő  anyagát magánuton végezte, 1838. március 23-án Gy ő-
rött képesitést nyert, maid 1858'. október 5-én Kalocsán 
p бttanf olyamon is vnit.l Еácsföldvár és Kula után Zentán 
vélasztották meg 1845. augusztus 13-án. :izetése 120 ft. 
p.p., lakás, 10 ft. szalma-deputátum, 1851-ben az iskolá 
nak iskolai csengő t aj đndékozott, amely az id бk folyamán 
elkallódott és csak 1926-baa találták meg a 'Központi is-
kola egyik melléképületének romjai alatt. Ma a Zentai  18,  . 
zeumban vaji. 1886-ba nyugdijasták, 1897.júliu в  26-án 
halt meg. 

A tanit б ság tá%sаda,l'х i elismerésének kifejez ő je volt 
a budai Aelytartót аmágа  által, 1845. január 28-i keltezés 
eel megküldött, 1844. november 17-i királyi leirat,amely 
szerint tarіtök ezentúl a "tisztesbek e1djogaival" bir 
janak, hogy "ez által felbuzditva, a b іcsületérzé ѕt mind 
magukban, mind másokban is felserkenteni és a miveltebb 
viseletre minél jobban törekedni igyckezzenek'. vétség'k 
esetében a tiszte вbekkeli bánásmód .alá vetet іs ѕenek."!(Az 
egykorú hivatalos iratokban is "pro'f іsszor,  ill.  tanitó 

Kovđte György  1846/7.  еІеб  felében mu vált az iskol~ 
tđl, helyébe a II. félévben Molnár Istvan jött Mez őte-
legdről az I.osztályt tan.itani 120 ft fizetéssel, Rövid 
ideig, 1851, julius 31-ig tanitott. 

A leányiskolához Кs гΡátson Istvan helyére Szegedről Du 
dđs Endre jött 150  ft fizetéssel. Nem sokáig tanitott`-, 
1849. május 1-ér. aljegyz ő  lett, majd kés бbb vđroskapttán 

Családija több jeles közéleti személyt adott városunk 
nak; mint pl. dr, Dudás Gyula tanfelügyel ő , történé ѕz,Lа  
jos polgármester, István bankiga_zgató, Emii гend őrцkapi 
tény. 

Az 1848/49-es forradalmi és háborús évek(a pénztári 
elszámoláso.kböl itélv е)nem okoztak nagyobb károkat az is 
kolaépületekben, a taniták közül is csupán Bakay Károly' 
Kiskunságba va:o három napos küldetés е  van feltüntetve, 
1848. jrínius 21-én. 

Dudás Endre helyére Elling еr József bácsföldvári tani 
tót választották meg a Lányok i еkolájához 1849. november 
3-án,(vagy november 10-én)120 ft p.p. fizetéssel. El őzd-
leg Szabadkán és Moholá on tanitott. 1818. március 1- én 
született Szabadkán, a gimn đzium hat osztályát és a kép-
zб  egy évét is ott végezte. Képesitбt tett 1836• május 
16-án Gy őrött, majd 1858. szeptember 27-én Kalocsán pót-
tanfolyamon;Negyvennégy évi szolgálat után lett nyugdi -
jazva 1881. szeptember 1-t ől, 575,50 ft-tal КCsaládjából 
emiitést érdemel dr,',Ellinger,  Jenő  ügyvéd, aki aváros 
politikai életében jelents szerepet játezott 1 é ѕ  Érdujhe 
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lyi(Ellingеr)Mетіyhépt tđrténész., al вбvárc еi plébános.) 
A forradalmi .és háboruѕ  idők elmultáva1 az osztrákok 

Bácska, Bánát és Szerémѕég égy részéb ől mega7akitották az 
u,n."Szerb Vajdaság és meei B Пságot," Temesvár szék-
hellyel, mely 1849-1860-ig,  as  abszolutizmus korában 
đllott fenn. Zenta is e területbez tartozott. 

1852. szeptemberében Szigethy АиΡtal lett Molnár Ist-
ván utóda az I. os гtályban. 1821. október 13-án szüle-
tett E кΡposváron. 9lgimnáziu гaot végzett Székesfehérváron, 
majd fél évig Pécsett a t кΡnitóképz бΡt látogatta. 1858.ok-
tбberében képesit đt tett galocsán. Feljegyezték, hogy hol 
гiját Peѕtr61 hajóval нΡ zállitották Zentár кΡ 79 ft 37 kr 
kđltséggele Fizeté нΡe 350 ft volt p.p.-ben. 1881-ben halt 
meg. Jđveteléig a вztályát Bedő  József vezette. 

1852-b оn még egy ríj intézménnyel találkozunk: a "női 
munkák" i зkalája indu1t< A község Jankovich Mihály 368 ,  
sz. alatti ház ban(Népi f rradalom u. јз ., má Nyugdijegye sJl 
let), bérelt helyiséget évb 120 ft-ért és alkalmazta Joő  
Eva "і eáцgnevel бt", évi 200 ft fizetéssel és lakás вal.En 
nek az intézménynek a munkájár6l semmit sem tudunk, talán 
a johbm6dn szülők leánygyermekei részére e4d ő  á јt fenn-
tartott magán "Lehr-"ekneklfelel meg, de kif ejezett ké-
zimunka oktatás нΡsl. 

Rendezték a fizeté нΡeket ia: Szigethy(I.o нΡzt.)350. ft; 
Bedđ  (ILoazt.) 400 ft, Ellinger(lány oszt.) 350 ft, Bakay 
(kül ) 350  ft, Joó vаС[n6munкa)200 ft p.p.,azaz esü нt-
beno A fizetéseket 10 hónapra, októbert ől juliusig kap-
ták, előre, havonként. Minden taner ő  természetben kapott 
lakást _és fűtésre 2,5 öl szarát, vagy 10 ft-ot p.p-ben. 
Ett81 kezdve találkozunk az iškoláknкΡk irбѕzerrel vаló 
ellátásával is, az 1852, augusztus  7-i jegyz6könyv 96. 
sz. határozаta értelmében a termész еtben kapott irб sze-
rek: l 0116, 1 tollkéi, 3könyv közönвégев  és 2 könyv fi 
nini papin, 8 lat(1 lat = 75 dg) вzivacs, 3 lat kréta, S 
szál rиjz6n, 2 icce(1,4 lit (tinta. De ké аőbbi években 
pénzbdn kaptak átalányt(Pauschale-t 1, ennek összege vál-
tozб  volt. 

Ugy látszik, e~tckor keziilt rendezés alá a tanitdi föl-
dek kérdésе  is, mert az 1852/3 évi Bevételi f őkönyv 7. 
oldalán(33.eza) a következőket találjuk: "64 lánc.Profeso 
rok földje haszonbére 661 ft 06 kr." Nem sikerült megél- 
lapitani, hogy a tani.tбk mikor vették tényleges haѕznála 
tukba a földeket. Mindenesetre megállapitbató, hogy. ‚ as  
o1бbb eѕ litett felemelt fizetést csak 1852 é нΡ 1853- an 
kapták, majd á következ6.évekbén körülbelül a régi fize-
téseknek megfelel ő  összeget, ebb ől feltehető , hogy пár a. 
földdel lett javadalmazásuk kiegészitve. 

Az iskolák igazgatója Lóránd Sándar plébános helyet 
tea. 

.z 18 3_Lі{,vek különösebben emlité ѕre méltó események 
nélkül teltek,.javitották a magyar iskola tornyát (ezek 
a tornyok jellemzőek voltak az akkori iskolákra), javitá 

38, 



sokat végeztek az iskоlákon, áхЁyékѕzékeket léte вitettek, 
koг szerü ѕitették a nagyiskolát, a Bed б-Szigethy lakházat 
elkülönitették. Az i. kolák még mindegyre.nádtet őвek voI-
tak. 

A véletlenül fennmaradt ügyiratok között 1854-rel vo-
natkozó(662/17.IV.1855)ös ѕzeiгási adatokat találunk a la 
kosság nemek szerinti, vallási és nemzetiségi ö ѕszetéte= 
léгбl néтet nyelven. Ezek szerint városunkban 7739 férfi, 
8784 nő , ö ѕezesеn.1б523 lakoa volt. Ebbdl гbm.kat. száma 
12380, a magyaroké pedig 12368 volt. A kimutató 2.itáblá 
zata szerint 1340 katolikus iskolaköteles gyerek volt! 
.akik közül 440 járt iskolába. A 3. táblázatban a községi 
épületek szeirásában, mint községi tulajdont, három is 
kolaépületet találu Іі t. A landbuch der Wo jwods ćhaft Serb 
en(A Szerb Vajdaság kéziköny+e)l855-re a 338. oldalon a 
következбkгt hozza: "VIII. Пnter-Tnsi взer Schuldiѕtriekt: 
Zenta, Szijáгtó 5tephan, administr. Director,-.Lebrer;Szi 
gethy Anton 1. clasše, Bedd Joseph 2.. Classe, Ellinger 
Joseph Midchenlehrer(an der innern Schule), Bakai Kari 
(_n der гΡuѕ seгn Schule)4 Sajátsdgos, hogy a f бi munka ne-
velő je, Јоб  Етa, sem az iskola nincs feltüntetve. 

Iskolafelügyeld választását rendelte el a csi ki г . já 
rá ѕі 'f бnök. A városi kö.zgyülés 1855. augusztus 25-én Tla= 
гóczy Ignácot választotta meg a rkat,I iskolák fii 
iigyelő jének , " kinek szép tudorháлya é жΡ szorgalma van." Ki 
rábban keríileti f őügyész volt. 

Á.várost čl nyugatra mintegy 5 km-re az.u.n. 	fels ő  
plat б  szélén kezdett kialakulni aXVIII ѕzázadivég~a a vá. 
roson kivüli legnagyobb telepü.lés, Fels őhegy. A hátság 
kelet felé er ő sen lejt, a hely nagyon alkalmas volt sz ő-
lőtelepité ѕrе (amint tudjuk, Karátson Istvánnak is volt 
itt а zőlejej, ezért ezt a települést Sz ől őhegynek ás nе-
vezték.(1918 után: Gornj3 Vinogradi). Ebben az időben 
itt mintegy 700 lakos volt, Ezek 1855 decemberében tizen 
két szül ő  aláirásával a Képvisгlбвéghez intézett kér= 
véвуt.juttattak el Szijártó István h. plébános-igazgató-
hoz, iskolát kérve. Fl бadták azivük fájdalmát, hogy gyer 
mekeik neveletlencégben és tudatlanságban nevelkednek ‚ 

kérik a képvisel đséget, hogy vegye figyelembe mostoha 
helyzetüket, mert a távoli városi iskolába nem já гathat- 

lák a gyermekeket, de a maguk erejéb
đl sem képesek isko-

át fenntartani, mert csekély keresetükbdl családjukat is 
alig képesek ellátni. Kérik, vegyék tekintetbe, hogy ők 
nemcsak az állam adózó tagjai, de a város terheit is mint 
dig készséggel visellik, "reшényelvén,;hogy igen ѕzegéng 
helyzetük megnyerendi a mindig T. Képvisel бség kegyele -
tét, arra, hegy nekünk is, ilietdleg jelenben 66 iskolá-
ba járhatni vágyó gyermekeink számára szervezend a an-
nak állandósitá вa alapjáлі  vagy a városi közpénztárból 
pénz, vagy valahol földbéli segedelmet''határozend.(Aláir 
sok.)^ F  

Folyamodványukat az igazgató-plébános egy. te г 'edei -
mes, ás iskolák helyzetét áttekint ő  beadvány mel.Léklete.i 
ként terjesztette a képviselet elé,(Jkv.676/1856) El őtér 
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jeвztésében hivatkozik a kaloc вai érsek 1855.noverber 11 
i 1656, аz, körlevelére, melybenközll a közoktatás't1gyi 
minisztériuma leiratát, amely szerint a tiszai kerület 
több helységében az iskoláztatás igen el van hanyagolva, 
Felhívja az iskolai hatóságo.kat, hogy a hibák kiigazitá-
aában nyút вanak a polgбri ható вágnak ѕegitaéget,közremü 
ködé вt . 

A leirat nyomán az ig аzgatб  a tаnitákkal ; mint a nép-
nevеlésben avatottakkal és az ügyben trdekeltekkel ta-
nácskozva megvitatta a kérdést és megál:i аpitották, hogy 
a hanyag i Э kоláztatás oka nem a szül ők hanyagsága, hanem 
az iskolák hiánya. Ugyanis Zenta rkat.lakosainak száma 
13552 ,  tsz iskolaköteles rkat. gyermekek száma 2386, ezek 
közül a mint évben a négy városi r,z.iskolába járt 556, 
a вzállásokon tanításban részesült 155, összesen tax iit" 
ban részesült mindkét nembeli gyermek 711. Tehát nem r-
szesUlt oktatáaban 1675 gyermek. Vagyis minden 100 isko-
lába járhatd gyermek közül köгUlbelül csak 32 ré вzeeül is 
kolai tanitásban. 

2entán csak négy tanító és négy ѕzük terembál á11 б  is 
kola van, ami kavéa ennyi növendék befogadására és okta"-
tására. Hogy a ezül бkеt gyermekeik iskoláztatására k: ny-
szerithesaük, elébb iskaláról kell gondoskodnunk. Ha ti-
kéletes, sikerem oktatást akarunk adni, legalább is min-
den ezer lélekre egy tanító és iskola szükséges, mint 
ezt helyben, a n.e.g, vallású testvéreinknél látj űk, kik 
2280 lelket számítanak és két rendezett žs кolájuк  van. 
Nálunk a sadl đket nem arra kell buzditani, hogy gyermeke 
iket iskolába küldjék, hanem megnyugtatni, hogy gyermeké 
iket nem lehet felvenni az iskolába z ѕufoltвáguk miatt, 
mert a gyermekek ülni aim birnak, nincs meg az íráshoz 
ѕ zük еégea kényelem ee, Hogy a вzül бkben mеgvan ~ a j бaka-
rat, bizonyitja az, hogy a szállásokon négy pr inát, egye 
elk által fizetett, élelmezett és más szükségesekkel el-
látott tanitб  alatt 155 gyermek részesült sikeres okta-
tásban. Ezen szállási iskolák száma azonban mindinkább 
fogy, mert azokat a közer đ  semmi pártfogásban nem része-
aiti. &fost is s azdldhegyi lakosok iskoláér и  rimánkodnak, 
mert náluk ö ѕszeirá ѕuk szerint jelenleg 66 gyermek van,a 
kiket tanitá ѕban szeretnének részesíteni. 

Ezért felhívta a képviseletet, mint amelyre a város 
oeconomiája, egyszersmind a népm űvelés f гђil tti бrködéa is 
bizva van, hogha a város boldogulá вának,fölvirágzásának 
-amit egyedül csak gyermekeink neveltetése által érhe- 
tönk el,.alajait meg akarja vetni, a jelenben f ennáll б  
négy elemi napiskolán ki 1 sziveskedjék még nyolcat fel 
állitani és elrendezni, ~spédig: egyet a Tiszaparton,Bi 
liczki Benedek malma körül, a másikat a T бpaгton, Gombos 
Ldrinc környéкén, rig hat ;a azálláaokon lenne falálli 
tandó, a képviseldaég bölcs belátása és itélete szerint. 

A továbbiakban az inasiskola hiányos вágaira hinta fel 
a képvi ѕelet figyelmét, Rámutatott, hogy m иdбn a f elsdbb 
ség az inasiskolákat elrendelte, Zenta is igyekezett az$ 
felállitaní. A vasárnapi iskola életbe is lépett, de ugy e  
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ahogyan jelenleg működik, céljának nem igen felel meg. 
Ugyanis részt vesznek a tanulásban olyanok, akik elémi.i 
kofát végeztek, igy b ővebb ismeretek felfogására alkalma® 
sak, de részt vesznek olyanok is, akik azel őtt iskolába 
ment jártak, az irá.s és olvaeá. в  elemeire kell őket oktatni, 
igy amazoknak akadályul vannak b ővebb ismeretéik szerzésé 
ben. E két csoportot egy id őben, egy tanitó által egy iš-
kolában oktatni hálátlan munka. Az inas iskolákat két osz 
tályra keli o ѕ ztanis az els đ  osztályban az abc-sek, a má" 
sodikban a b đ  ismeretek hallgatására alkalmasak nyernének 
oktatást, a már kidolgozott a e tekintetben kiadott rendi 
letek nyomán készült "Szabályok" szerint. Ehhez pedig 
csak as kivántatík, hogy szavazzon meg a képviselet az il 
let đ  tanítóknak 100-I00 p, forintot évi fizetésül, a Oéfi 
mestereket pedig az alapszabályok őket illetd pontjainak 
teljesitésére kényszeriteni a f els őbb rendeletek nyomán. 
(280/1855.XII.l э. (x) . 

Az igazgató a közjégi bir бhoz cimzett levélben kérte, 
hogy a fenti el őterjesztést a fels őhegyi lakosok kérvényé 
vii együtt vigye a XII.15-i képvisel ői gy'ilés elé és párt 
fogolja azt. 

• Ez alkalommal jelentette azt is, hegy a belső  iskola 
udvara a bejárók é.ltal annyira el van ronditva, hogy "oda 
undor nél.'cül belépni nem lehet", ezért, hogy az iskola ppi 
ac f előli ajtaját és kapuját zárják be}és az iskolahá ж  
Nagyutcára néz ő  szárnya mellett a tanulók гészére nyissa 
nak ajtót; továbbá az iskolaudvart snged.jék át a tanító& 
nak, hogy azt kertté alakitsák át, vagy fákkal Ulte®sé к  

-be, hogy az a tanul бknаk kedves nyári iddsdst(' szerezzen 
(1855.XII.14). 

A- községi képviselet 1856' március 3-i tlésén (671. ѕ  
h.) foglalkozott az igаzgatb fenti el őterjesztésében fo 
laltakkal, hogy anyagi alapot találjon az iekolafelesz -
téshez. Határozatában hangsulyozta, hogy az iskolazt аtás 
kérdését mindig szívén viselte. Ezt bizonyitja az ie,hogy 
midőn a korniáхp_ kižrta a nagy nemzeti kölcsönt(1851. IX,1 ~, 
a jegyzett 263 820 p.ft-os összeg kamatait iskolák felál-
litására szánta. As eddig befizetett  . összeg kamatai azon-
ban nem elégségesek nyolc iskola felépitésére,a kđ zzégnek 

(x)Az inasok i вkoláztatá вa tulajdonképpen nem tartozna az 
elemi iskolákhoz, de mert kezdetben ennek ker еtében a va-
sárnapi iskolákban történt oktatásúk, röviden foglalko -
sunk ve1e. Eleinte csak szakmai képzés volt az inasoknál, 
de a XIX. századbбл  már jelentkezett az elшéleti tudás 
is. A Ii. Ratio(1806)mcgállapitja a vasárnapi(i. вmétl6)i в-
küla látogatásának köteles еégét, a városi i~ olák tanter-
vébe az iparban és kereskedelemben szükséges ismereteket 
is beveszi. A vaságynapi iskola.tanit бja 1854-1857-ige Be-
dđ  József, évi 21 ft dijazá ввal, 1858-1882-ig Ellinger J б  
zsef és Szigethy Antal, évi 42-42 ft dijazással. 1883-ban 
megnyilt a külön iparostanonc iskola, ezutár. a vasárnapi 
iskola csak ismétl ő  iskola volt. A fentebb emlitett'?Vasár 
napi Iskola Szabályai" hat f-ban adja meg az Ugyremlet. 
(Z21.Ad.br. 676/856.). . 
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pedig  m"  jđvedelme nincs, ezért ugy határózott a gyf.ј-
16s, hogy a kölcsön hátralev đ  fizeténdá réazét valamely 
bécsi bánkháznak eladja és a Beég hátralevŠ földek haszon 
bérét is iskolák épitéaére forditja. Megbizza az elöljá- 
rбságot, hogy a kölcsön eladáeá_a a pénzügyиinisztérium 
engedélyét - i еkolaépitéa eéljára - •kie вzkđ zölni igyekez 
zen. 

A váo ѕi képviselet 1856. jйliцв  12-i ülésén(721. sz~ 

f elolvasták Szij бrtó igazgató átiratát, amelyben - hivat 
kozva a I1I.3 4 671.sz, végzésre - kérta a gyülé вt, hogy 
a meghatározott iakolákat,.a tanit бi fizet6aeket életbe 
léptetnisekadne,-továbbá az inaвok..iskoláztatása i-
ránt intczkedjén, mert a városban közel 70 inas várja az 
oktatást. A'gyülé в  azivenen fogadta a megkereseat és hogy 
az emlitett ülésen a tanitái fizet" еket nem hatá.rozt đk 
meg, annak az az oka, hogy tájékozódni kívántak más szom 
szédos vároaaКnál. A felбllitandб  islmlák tanit бinak fi= 
zetése egyeпld legyen a már meglév ő  tanitбk fizetésével, 
a küls ő  tanítóké k€ вzpénzben 200 fi p.p:, azon feli11 egy 
lánc föld házhely és kertnek, két lánc pedig вzántóföld-
nek, láncát 2200 ölével számítva, a községi járás-föld-
bál. A Pelállitand б  iskolák helyének, valamint a. szántó 
föld kiszemelésérs L••jházy Menyértet és két k€pvie іlát -
biztak meg, akik mіlájukrб l majd jelentéвt tesznek. Az 
inasok iskaláztatásá két iskolában tđrténjék,'a tanit бk 
dijazáвa is rendezé вt nyert, mint elóbb láttuk. . 

Az išгΡ olák világi felügyel ő je, Мaróczy Ignác, 1856.jú 
liuв  l2~én megkeresésвel fordult Olajos György városi 
f бuđkhöz, nehezményezve, hogy a tanitóí.lakásokon semmi 
vagy csak csekély javitásokat végezné к , .egy`.' ' há х°om tвgu 

• ьіzо ttвѓggаІ  ге  gвizвgálta a lakások állapot es rés гie--
teaen beszáatolt a hiányos вágokr6l: A béltéri nagy iskolá 
női HedB.lakásán a kešitést, kém€nyt és padlást javitanT 
es hasгnálhв tбvá kell tenni, pince pince, az i вtáll б t 
alá kell rakni. Szigethy : A kapu olyan re авz, hogy ki 
sem lehet nyitnyi, a tet ő  és a padlás á legrosszabb álla 
potban, a közö в  kerités rossz, ez én a.ház fala nincs 
megtapasztva, a fészert is tapasztani kell és a tetejét 
javitani. Lllinger: l kemence, az i вtáll6 legro в sZabb ál. 
lapotban, tetójavitás után k¢zfallal e у  kin kararát is 
kellene cѕiвálni, az iskolában rossz a padl б , é а  a zá-
rak. Bakai: Nem ké вztiltek ei a2 árnyékszékek, rossz a 
kertkerité в , pince kellene, a kútra fedél és kerék, az 
istállót ki kellene meszelni, ha a ká аkamráb бl szobát 
esin~ І nának, egy kanra lenne szükségei. Jo б,: He szerző  
dé в  szerint  a  vбхів  tartozik javítani,. az utcai kerité ќ  
kell javitani, az iskola éá ' lakó вzoba meg van repedez- . 
ve,, meg kellene,vizsgálni, ugyszin+.én a kamra i вΡ oly 
rossz allapotban van, hogy venzedelemtál lehet tartani. 
Kéri az intézkedé вt a fenti hiányok helyreáilitáaára,f e1. 
sőbb utasitásoknál.fogva. A vitából idéztünk. 

A jelentéauek foganatja lett, az 1855/5 бч '.185б/57Févi 
kiafláнi tételek mutatják, hogy a nagy'javitáвt elvégez-
tette a ároв . Hogy milyen .  nagy volt á munka, az is mu- 
d 
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tatja, :hogy a nagy iskola két tanitdja a javitások ideje 
alatt kénytelen volt a lakást elhagyni, eleinte"az udva-
ri fészer alatt nyomorogtak", majd iak"t béreltek.  Az  
1856, november 19-i t аnácstiléв  765.šz. határozatával "i-
gen rosszaita, hogy az elöljárбнág tudta nélkül lakást 
béreltek",'mindazóndltal a munkálatók befejezéséig, de 
l еgké вбbb 1857.. ápx£ ЭΡ.is 24-ig egyenként és havonként 15 
forintot ad lakbérváltságul, minden hó lejártával. Érds-
mes megemliteni, hogy a nagyi нkolе  j аvitáeáná.l a kőmű  
vie munka 1125, az ávemunkáké pedig 1566 ft -ot tett kii` 

A közgyül" 1857. jani=4 тΡ°  24-én, 6.sz, alatt tárgyalta 
Ellinger kérését, aki Bogarasban 16 láne.hivatal оа  fб 1- 
det használ, de a szállásiak keresztül járnak rajtra. 	A 
kért 1 láncföld termбвбe becsClik és ez már hét 	éve 
tartCtehát mгgválasztása, 1849 dta használ .földet) Kéri 
a fđldön keresztül tört utat elzárni és a dül бket £s e-
gyene вbе  hozni, mert azokat is átnyomták a földre. Кеdг  -
1í, hogy a "tanügy iránti szeretet tanі ,sitaridáвa tekinti 
tébdl is, de a кöz вб gí javak ép нégben tartása feletti d? 
ködésbd7 is" eleget tesz a képviselet a kérésnek. 

Dudás Andor adatai вzer£nt'1856-ban a rkat. tanuldk 
száma: Cagy iskola I.o в ztály(Wzigethy)113, II. osztály 
( вedб) 59, (Ј  j i skola (вakay)131, 1 eányok iskolá j a (E11£ngezj 
102, a szállásokon 25, összesen 430. 

Azint látjuk, a 1egxіаgycibb létszám az Čј £skolábanvolt; 
ezért Bakai Károly tanitó a v.képv£aelettál iskolája "tá 
gósitását" kérte, indokolva, hogy az iskola felette sdi, 
ami az óktatáех'a és a tanlék egégz?égére £s káros, 	di . 
ellentétben áll a felsбbbнég tanügyi kivánalmaval is. 
A képviselet Tbmesányi András képviselet kLildti ki és az 
iskola állapotát ezakért бkk_еl is megvizsgálva belátta, 
hogy tбgasabb épületre van szükség. Két rendbeli tervet 
és költségvetést mutatott be,- azonban közbejött akadá-
lyok miatt "a tervezet eddig foganatba nem hozatott." 
(1857. julius 30.-57.sz.hat.) 

Lz évben bбvitettбК  az iskolák számát, mert 1857.szep 
timber 26-i jagyz ő könyv 66. нz. határozata alapján a váW 

. roe megvette. Combos L őrinc 158. нн .(mo вt V.Ilica 23.sz .)1іá 
sdt p.p. 4500 ft árban. Az épfil іtet 1858-1863-ig biztosi 
tották,- a ázüksége в  favitásokat elvégezték. 
A közgуU1бн  1858, márciцв  18-i 15• аz. hatбrozatával a tá 

. vozd Joo Еva nsi(kéz£)munka tanitdmd hely ćre május i-tdT 
Kekezovics htel(kés бbb Szekfüné)h.n őtan£to kapott megbi-
zаtást évi 210  ft fizetéssel és lakással. 1834 a  november 
11- č-n született Szegeden, ott végezte a 	 kép- 
zđt, képe в;.tve 1855. június 7-én. El бbb Szegeden, 	majd 
Zentdn "kézmU taritónđ ". 1870. augusztus 31-én lemondott, 
majd 1873-1881. augusztus 31-£g a belvárosi I. II. l е4z  
онztályt.tanitja; 500 ft fizetéssel. 
5ájua 21-én cs.kir. tantanácsos fdtíszt. Kummer 	János 
meglátógatta áz iskolákаt, hogy a tanuldk іlбmenіtelét 
lássa. Ez alkalommal, hiбnyossбgokat tapasztalt tanаzеre 



ből, mint pl : az ujabb tanrends .zéxben szüksége в  szemlél- 
tet б  képek,(4 példánybаn)a számolásnál használt orosz 
azámológépalc(3 példányj, mind a négy osztályban az irótáb 
lák afilszerü átf e вtése és vonalozasa, a kormányrendelet 
folytán minden kath. iskolában feszület бs a kiгály.képe, 
azonkívül szükség van egy könyvszekrényre az irattár, a 

. gyeгmekö вszeir$sok, az iskolai havi és évi jelentések, 
tаnkđnyvek elhelyezéaére és meg őгzé.ére.Megbizta Bene-
dek llek plébános igazgatót, hogy az эlöljár6 ѕágoknál lé 
péseket tegyen a szükséges intézkedés mzgtételére azzal, 
hogy vegyék figyelembe a tanit бk véleményét is. A hid 
ziyosságokat a város hameгoeaп  pótolta is. 

Július 11-én'az igazgató jelentette a képviseletnek, 
hogy Bedб  József II, fiúosztaly tanítója dprilis 25-én 
súlyosan megbetegedett és hogy a tanit" meg ne álljon,a 
kerületi iskolafelügyel đ  j ćvahagyáadval az osztályba he-
lyettesként Axvai Lajos képezdét végzett tanítót b іzta 
meg, aki na.gy  buzgalommal tawitott. Kéri, hogy réazé г e 
május, j бn us és júiius hö вapokгa fizetést szavazzanak 
meg. Ez 0 ft összegben meg is történt. Meg kell шб g azt 
is emlitent, hogy Árvai Lajosnak a váxos abban az időben 
2 ft jutalmat adott, a tüzoltásnál kitüntetett szorgalmi. 
ért, 1861-ben megválasztották rendes tanitбnak. 

čiivel a tanit бképzéв  a korábbi id őben nem volt a kor 
kívánalmainak megfelelő  szinten, a tanit бk részére pбt-
tanfolyamokat rendeztek az "ez{idijtájban indult képz бkben 
és a tanítókat kormányrendelet kötelezte új érettségi 
vizsgálatok letételére. E11ineQг, Bakai „ Szigethy is 
1858-ban Kalocsán sikeresén letették a viz вgát. Егdekes, 
hagy Ellinger és Bakai a vároatćl kapott kocsival, Szige 
thy fogadott kocsilval'ment(saját hibáján kivül) Kalocsára; 
igaz, hogy á várod 8+8 pft-ot megtérített neki. 

Továbbra is napirenden szerepel az ujváг osi ( Bakai)is-
kola ujjáépitése, a Hoffmann Sándor épité•sz által elké -
szitett terveket is kifizették 1858-ban, 50 ft összegben. 

1858. október végén _aj pénzre tértek át, az osztrák ér 
tékfi "ezüst forintra", 1 ft=100 krajoár, = 50 garas. 

Tomesá уi András f бbir б  1858. december 2-án jelenti 
a közgyülésnek, hogy a kath. i вkolálc eddigi 4=4 ft söpre 
téli fiija kevésr_ek bizonyult, sdt 8 ft-ért sem tal аl? 
vállalkozót, igy elhatározták, hogy a takaгitásrбl maguk 
a tanítók gondoskodjanak 8 forintért. A felel&sség бke~ 
terheli. 

Az i$azgat6 1858. uovembex  .26-бn jelentette a v. képi 
viвelбsegnek мaгóczy Ignác világi iskalafelügyeló haló . 
lát, azzal, hogy a legutóbbi tanítói tanáoskozmány véle' 
ményét is figyelembe véve arra törekedett, hogy a képvi 
вelók közül e fontos és megtiszteld hivatalra olyan sze 
mély kегül on, akiben ö а szpontosul az elhunytnak az isko 
laügyek iránti forró szeretete , ernyedetlen szorgalma é~s 
tapintata. E. tulajdonságokat ide Tomcsányi Andrásban re-
mélték bizton feltalálni és abban a reményben, hogy a v. 
elöljárбѕág is  ezeđ  a véleményen van, бt e hivatalra ki- 
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jelölték és ezt a képvi вelóségnek b еleegyezés é в  további 
eljárás vég еtt bemutatta. Az elöljár őság a fenti jelö-
lést 1859. április 3-án meger бsitette. 
Az 1859. máхciuв  3-i közgyгiésen(32.sz.1 az elаökl đ  biró 
el őadta, hogy február 28-án látogatást tett a ci. kir. 
tártomá.nyi iskolai tanác ѕoe KOmmer János Heinrich és fel 
szólitotta fit, hogy a már több izben elhatározott köz в'e 
gi iskalá.k felállítása ügyében hozzon a közgyülés végle- 
geo határozatot, s aztjóváhagуásra terj2sszék fel. Hatá 
rozatilag kimondták, hogy: 1. térezve a felállítandó i~ 

kolák szükségességét, ragaszkodrAk a tanyai iskolákro? 
(Felá бhegy, Tornyos hozott hаtározathoz, a tanyai isko-
lák terveit és költ вégveté вét, melyet a kiküldött vá-
lasztmány a téli kedvezбtlen id еј dг" akadályai miatt ed 
dig beadni nem birt, a laggels ő .alkalommal bevárja. 2.  Az  
alsóvégi iskola kijavítás гa vonatkozó .terv és költségve 
tés kész, da a község meggyб z бdve arról, hogy az iskolš-
köteles gyermekek felszaporodott száma miatt egy osztály 
ott nem elég, elállt korábbi tervét ől és határozatát oda 
módositetta, hogy ott két elemi o вztályu iskolát emel, 
melynek egyike leányosztály lesz, 3. :iután a városban 
jelenleg majd 2000 az iskolaköteles gyermekek száma, • е-
zért Elhatározzák, hogy a piacon fönnálló két osztályu 
fiú- és egy osztályú leányiskola néggy-  osztályú fiú és 
két osztályu leányiskelára eтіltessék és ezen fölül még 
Igy nagyon sztkséges rajziskola is feiállittassék. . 

A fenti intézkedésekkel. a Gombos féle házban Кét ele-
mi iskolának felállitáѕa felesleges, mert ú város e ré-
szének terjedése soha nem remélhet ő  /?.! /, azonkivül a pi 
soriskola elég közel van, ezért az épületet meghagyaá а  
a katonai tisztek lakásának, rig más célra. nem lesz rá 
szükség. . 

Ezen uj épületeknek, azaz a. két küls osztáln аk ;szi-
lárd anyagból, valamint a belvárosi négyosztályu iskolá-
nau és hezzavalóinak emeletes és nagyobb tekintetd felé-
pítésére a város felajánlja a nemzeti kölcsönnek 263.820 
ft t бkéjéb еl a már befizetett és kezűkben lév ő  eredeti 
kötelezvenyektіek(egyikének.52.070 ft, másikán аk 8440, a 
harmadiknak 3000 ft, összesen 63 .510 ft)téвyleges érté 
két. 

A tanyai iskolák fölállitásárala két városi 	iskola 
épitéвére szdkséges tervek és költségvetések meg вzeázésé 
re, a kivitelezésre f eiаjánlott kölcsön eladásához szük-
sége ѕ . engedély kieszközlésérе  a gyűlés megbizza a város 
bíráját azzal., hogy ezen végzést a taniigyi tanácsosnak is 
hivatalos használatra juttassa el. 

1859. augusztus 30-án mindkét nemzetbeli tanítók azt 
kérik a v. képviselettel, hogy a több részb đl álló és tá 
vol levő  deputátum földeket egy tagban, közelebb ~ az u.n. 
városszálláson, Bakai földjének dül8jéban(Bogaras) adja 
ki. Indoklásul felhozzák., hogy az I. osztályos ezerb ta-
nitó földje hat helyen, a II. osztályos tanitóé három hé 
lyen, a tobbieké két helyen, de messze vannak. Hivatko_z 
nak arra, hogy a kor kivánalmai.több idбt és odaadást i- 
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gényelnek a nevelésben, a heti .бгбk megszaporodtak,kezel 
ru keU a faiskolákat, tanitahi az inasоkat гΡ éa.hamarosán 
kezdddxiek a eárnapi iskolák. Belátható, hogy kevés ide 
je marad a.tanitónak az utánjáxásra, hogy.távol és szerel 
tefekvő  földjébбl némi hasznot vehes ѕen(1859.98.sz.) 

Az iskolaügy lassan bár, de halad el đre. Elkészült a 
fels đhegyi iskola terve(Gudella Aliert, 15 ft  75 kr). A 
járási hivatal is nyilatkozatot kér, hogy a községi kép-
viselet 1. milyen intézkedéséket akar `enni a községi is 
kolák tekintetében, 2. a tervb фett épitkpzéseket mibóT 
fogja fedezni? A közgyülé в  1860. április 21- і  39.sz. ha- 
tározatában.kimondta, hogy mivel  a  kо z вёg azokat saját . 
költségén feláliitani, épiteni nem birja, korábbi  határo 
zatához ké e еt azon esetre, ha az iskolai alapul kitli--
zött kölcsonkötvények еladhatók nem lennének, a Аб tvé-
nyek kdfizetésérі  rendelt és bérb ~adott járásföldek hasz 
nиböl lennének a köitségek fedezve. Pályázatot irnak ki. 
az alsóvégi néptanoda f elépítésére. Ugyanezen ülésen je-
lentették a közgyyuulésnek, hogy J агіkovicsné a leánytanoda 
ré вzére bérelt hбгát eladta Wecheler orvosnak, aki azon 
ban hajlгndб  azonos feltételekkei. bérbe јadni(42.sz.) Azon-
ban már a Q9.sz. alatt azt találjuk, hogy a fenti epu-
let föf alj kid őlt, as:épület r дakadozó állapotban van.Új 
hel5•iségét id. Szekfü Ferenc ajánl, ugyanolyan feltéte-
lekkel május l-t ől, két évre. 

1860. augusztus 16-i közgyülése п  60.sz. Benedek Elek 
C.  kanonok, kerületi tanfelügyel ő  megkeresését tárgyal-
ják, amely szerint Вб dб  Jdzsef II. osztályos tanitó au-
gusztus 31-ével nyugalomba vonul, a kalocsai érsekség 
a megüresedett hely betöltésére pályázatot hirdetett. A 
jeienlevб  tanf elügyelб  felhívja a gyülést lelkiismeretes 
jelölő  válašztásra. Az el őterjesztett képegységi táblázat 
alapján Szigethy Antaš„*,az I. fiúо sztály tanitóját20 évi 
szolgalattal és 1852 óta városunkban végzett di сséretes 
munkája alapján közfelkiáltással első  helyre, a második 
helyre Libák Ferencet, harmadikra bugler E;ihályt jelöl 
ték. 

Ezen az ülésen(б l. ѕz) a tanfelügyelő  azt is el őadja, 
hogy 3zigithy Antal e181éptetését az érsekség bizonyo -
san jóvá fogja hagyni, ezért id бnyerés végett inditványoz 
za, hogy ejtsék meg az I. osztály t аnitójának jelöléaet 
is. A nyolc pályázó közül els ő  helyre ajánlja Libák Fe-
renc szegedi helyettes tanítót, a szegedi igazgató die аб  
ró bizonyítványa alapján, ahol négy évig dolgozott, a ma 
sodikra Kugler lihályt, a harmadikra Prob оjesevics An-
talt. 

Ugyancsak el đterje вzti(63:sz.), hogy a közséfi ható- 
rozata szerint a belvárosi i в_tiolát négyosztályuvá kell 
minél el őbb szervezni. Hogy ez a ѕzerуézés meginduljon  ha  
tározatilag.meghagyták Szigethy Antal leendd II. osztály 
beli tazіitónak, hogy azokat a gyermekeket, akik a II. 
osztály elvégzése után III. osztályba kivásnak járni, 
amig a III. osztályt rendszeresen nem állítják fel, tani 
tani köteles. 
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Ekkor tárgyaltđk(64..В z.) Bedő  Јбz ѕef kérését is, 	aki 
nyugdij đnak f elemel sét kéérte. Eddig ugyanis 262 ft Tize 
téve mellett 16 lánc földet is használt, melynek jöved еT 
me 150-160 ft volt. A gyűlés az eddigi 262 ft 50 kr nyug 
dijat 400 ft-ban állapította meg. 

lijházi faenyhért képviseló el őterjesztést tesz az 1858. 
• december 2-i 62. еz. határozattal kapcsolatban a tanyai 

iskolák helyér ől, melyeket Ikotics Iván mérnök közbejöt-
tével állapitottak meg. Eszerint rajzban kijelölték a 
fels őhegyi isim la helyét, Tornyoson pedig a Patócaok so-
rán đllapitctták meg(68.sz.hat,). 

A os. kir. szsrbvajdas đgi Нelyt аrtóság јбváhаg ta az 
alsóvégi, a piaci és a szállási iskolák felállítását,il-
letve tágasítását(1859.máгcius Š.k đ zgy.32.sz. ћ_аt). TudĐ-
másul. veszik, egyben megállapítják a munka sorrendjét is: 
mindenekel őtt az аlзбvбgi a leheti legnagóbb gyĐrsaság-
gal, még ebben az évben ép(iljön, azután jönnek a jöv ő  év 
tavaszán a szállási iskolák sorra. 

Az alkalmazandó tanit бk javadalma az 1858.december 2. 
62.sz. határozat szerint a többi városi másodrend ű  tanA-
tókéval egyenl ő  lesz, azaz 168 ft. 6 öl lágy fa, 2 1/2 
öl szalma és 16 k ег̂  leti lánc föld, lakás,- a szállásu-
ké 210 £t, szabad lakás, 3 öl lágy f a, 2 1/2 öl szalma 
és 2 lánc föld a közlegel бb ől( б 9.sz.hat). 

A községi elnök el őadja még azt is, hogy a tartományi 
kormány јбчбhagyta a közpiacon lev ő  regi tanépület he-
lyett Hegy fiúosztály és két leđnyosztály számára egy 
emeletes, a többi középülett ől el nem tit ő  tanépület f еl-
állitását. A tervek elkészitésé гe pályázatot irnak kí,az 
I. dij 20 0 , a II. 100 ft.o.é.(70. ѕz.hat ). 

Rigyitsky keгileti elnök hivatalos( тбліеt nyelvű) áti-
ratban értésiti az elöljá гб ságot, hogy a megüresedett г  
iskolai II. osztályra szigethy Antal eddigi I.. osztályu 
tanitdt, ennek helyéгe pedig Lebák Ferenc ez id б  szerint 
szegedi tагitót_a kalocsai érseki hat б ság.1860.augцsztus 
30-i hatđllyal kinevezte(2355/10/10 1860 ., . 

Lebđk Ferenc 1832. december 28-án született Szegeden.ott 
végezte a gimnázi' négy, és a tanítóképz ő  két o ѕ ztđlyát, 
1857.júüus 31-én képesit бt tett. szegeden kezdett működ 
ni. Zentai javadalma 262 ft 50 kr fizetés, 16 l őné depu-- 
tátum föld 42ft 20 	adбval, lakás(piaci iskolа ,521. вz. 
a Belügyi Titkárság helyén), tüzel б . Cegtéгitették 	a 
költözködését Szegedr ől, 22 ft-ot. i+yugdijazásáig, 1892• 
október 1-ig itt tanitott. 1904. június 11-én halt meg. 

1860. szeptemberében Fodor Antal dkanizsai kámüves megy 
ter lebontotta 60 ft-ért az alsóvégi(Bakai féle)iskolát. 
A tanitás azonban nem szünetelt, mert iskola céljára lc -
béгelték Andruskó Pál 838.sz, házát(Néгfront t'r 2 ~ 

1860. augusztus 27-t бl 1862. április 24-ig terjedd' idL 
re 421,92 ft-ért. 

Az úј  iskola a kor követelményeihez képest komol у  бр0 
let  volt;  a házipénztári könyvekb ől látjuk, hogy az epiI 
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kezéshez 97500 téglát szбllitot.tak, 1000 akó 	harangai, 
és néhány száz ak б  tiszai homokot P Іarcibányi Lбrinc oвó-
kai uradalmától kértek, viszontszolgálat fel аjámlвa 
mellett. A tervek átnézése azonban elég feiiletes volt, 
mert épités közben látták, .hogy hiányzik az istálió, az 
árnyékszék, udvarkerités és nagykapu,-ezeket pótlólag 
készitették ii. A pótmunkákért  Fodor  Antalnak 1175 ft-ot 
fizettek  0,6.  A kőшüve в; ács; aszta2o ѕ; f esti- és, еgyéb 
munkák dijait öaezeszámolva az iskola. mintegy 15 Ó00 ft-
ba(o,é.) kertiilt. Termé вz іte бen torony is volt rajta. 

Az 1860.november 1-t б1 1861. okt бb еr 31-ig terjed ő  i-
dőre a városi költségvetés iskolai ép.itkezé ѕekre az aláb 
bi összegeket irányozta el& a közseggi elnök és jeg.yz ő.in  
ditványa, a képviselet által helye ~itett és a cs.kir.hi-
vatal által végleggeser_.j бváhagyott tételek :Als бvégi kül 
városi iskola fölépítésére 9 1184, Tornyoson egy elemi tá 
noda fölépítésére 4 672, Fels'бhegyen szinte egy el.tanč-
.da fölépítésére 4 672, a piacon épitend. б  négy elemi oszt. 
tanoda fölépité вére 50 300 ft  0,6.  

A közgyülé в  1861. jjúnius 10-i ülé вén(51. вΡz.hat.) ismét 
foglalkozott az iskcláК  kérdésével. A korábban e célból 
alakitott bizottság el őterjesztést tett az osztályok meg 
nyitásáгбl: 1. .az Adai út és a Tisza part közötti részen 
egy еlsб  elemi vegye в  osztály; 2. a Gombos féle házban 
egy vegyes osztály; 3. az alsóvégi új épületben egy els~ 
elemi fi-  é.s nőosztály;.4. a'belvárosban négy osztályu, 
fő  elemi tanoda, egy két osztályos leány és egy rajzisko 
la. _elkéг ik a tanácsot, hogy a megfelel đ  helyiségekr еl,, 
tanit бi lakáѕokгól, hét tanitbi állomás bet бlté вéről 
gondoskodjék, úgy, hogy a tahit" a j đv6 tanév kezdetén 
megindulhasson. 

Az úј onnan választándó taиitóknвk: egy'léány tanitб  
az alsóvégi, egy vegye ѕosztályú a Tiezaparti, egy vegyes 
osztályú a Gombos féle házban, két tanito'a III. és IV. 
£ ő  elemi osztályra, egy tariitó a belvárosi II. leányosz-
tályra és egy rajztanító, fizetésük 500 ft o.e`., lakás 
vagy 120 ft lakbér a közpénztárb đl.évente. 

Világi askolaigazgatpkinevezésére tett indítványt Új-
házi меnyhért képvisel б  az 1861. június 22-i ülésen. Az. 
indítványt elfogadták és Újházi elnökletével még két ké men 
viselőbбl álló bizottság tegyen javaslatot, meghallgatva 
a tanitók véleményét is. E kinevezéssel ѕértetlenul hag~~ 

ják az egyháza igazgat б  munkakđrét(65•sz). 
Az nj osztályok tanitái állomásaira e вбd(pályázat)lett 

hirdetve, a pályázбk kérvényeiket kisasszony hava(augusz 
tus) 16-ig adhatják b е . A kérvény>eket Benedek Elek iga гg~ 

tб  elnökletével nyolctagú.lbizottság négi át, minden ál-
loшásra 3-3 jelöltet javasol,és augusztus 16-án kizáró 
lag a tanitók megválasztására ö ѕszehivott közgyülésen 
fogják a jelöléséket megéjteni. 

1861. auguвztuѕ .3-án az 51.ѕz. alatt kiküldött bizott 
вág jelentést tett .az iskolahelyiaégek kiválaв ztásár.6l. ~ . 
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fogadják a iszápartí részen Burőny Sebestyén 	házának 
megvételét(1673.hsz.,.ma M.Obilica 25,) azzal, hogy a bi-
zottság kísérelje mag az árból valamit lealkudni. A Gom-
bos féie ház аt egy veye в . osztályú iskolává kell étalaki 
tári, egy tanítói lakassal. Az alvégi iskola Szent íVi= 
hált' havában(szeptember)átadhat6 lesz, az ott tervezett 
egy nđosztálу  és a t в. tбi lakás készen van. A belvárosi 
négy osztályu f őelemi fi- és két osztályú  a'5 -tanoda, vala 
mint a rajziskola eaelyezésé гs úgy intézkednek, hogy á 
mostani iskolában három fi- és ha a kis városházat nél_kti 
lözni lehet, a IV. fiúosztályt „ a rajziskolát lehel 
ott elhelyezni és egy tanítónak lakása lesz. A két leány 
osztályt a régi városházban. a mai Gimnázium helyén egy 
tariit6i lák"salimelyet a tanács addig dtalak'it)  less  el-
helyezve. Az elvegzend ő  munkákra árlejtést fognak tarta-
mi, a tanítói ж  k" óК  бl gondcskod ііaka  

Az augusztus 16-ra egybehivott tanitóvála в ztб  városi 
kő zgyülésen(113. вz.hat.).az elnök bejelentette, hogy 111 
pályázat érkеz.ett és a kijelölt bizottság megejtette a 
hármas jelöléseket. Benedek Elek igazgatd elnökletével a 
bizottság el őterjesztette'as okmányok figyelembevételé -
vel a 3-3 pályázat  as  egyes hely ikre. A választás el đtt 
elhangzott, hogy a városnak alkotmányos joga hivatalnoka 
it, valamint tanitбit is szabadon választania, tehát a 
jelenlegi választáp is. igy történik. i'.indamellett, tekín 
titbe vették azt; hogy az elmult rendszer alatt az ilyen 

' választ" oknál az Ordinariátu е (érseki hat6ság)j6váhagyá-
еa, megeгб sitése végett oda is fel kellett terjeszteni a 
hármas jelölést, nehogy.a megválasztottak jöv ője ko ćkáz-
tatva legyen. A közgyülé© ugyan szabadon választja tani-
tóit,  de'  tartsa tiszteletben az Ordinariatus e jogát, „ 
a• megválasztottak mellett a másik két kijelöltet is ter-
jessze fel. A közgyűlés а  bizottság jelölésein .a felolva 
sott kérvények és mellékleteik alapján bizonyos változtá 
tósokat eszközölt és a szabad választás jog nak,valamint 
a változások elfogadása utón a következ đ  jelölteket vá-
lasztotta meg: rajztanári állomásra Rostagni Achilles, 
27 szavazattal; !IV. fiuóaztály: Danziimger Јб zsef,49 sza-
vazattal; III. fiuoszt őly: Samu Jdzsef, 27 szavazattal ; 
II. nđi osztály: sinkai мL hált', közfelkiáltás зa.l; Alvégi 
I. nđi osztály: Varga Lukács, közfelkiált"sal; Gombos 
féle I. vegye вosztály: hagyar, Imre ' közfelkiáltással; A-
dai rárosr~sz I.vegyе sosztály: іrvay'Lajos ,közf elkiбY 
t"sal. A megéllapitott 500  ft fizetés, lakás vagy 12Ő  
ft lakbér Szt.Andr" hava(november)1-tel esedékes. 

A választás jegyz бkönyvi kivonatát  as  'i ѕkо lаigаzgаtбѕбg 
u.tján a kalocsai egyházmegyei hat бвághoz terjesztik fel 
azzal a kéréssel, hogy a választást erósitse meg. 

Az iskolaépületnek szánt ház meggvvételével megbízott 
'bizottság jelentést tesz a . közgyülés pedig jwáhagyja 
Buгány Sebestyén 1673.sz, házának megvételét 2100 ft-irt 
$ele-fele költséggel,.azzal','hogy a tanács minél el đbb. 
eszközölje az átiratőst és a vételárat a, közpénztárb бl 
ki fogják fizetni СlSбl.augu Вztns 17. 115. ѕz.) Ez meg is 



.történt a költséggel egyutt 2142,26 ft đsszegben. 
Ezen az ülésen tárgyalták(116.sz.).a kavillai(Kevi) la 

kosok kérését, amelyben pénzbeli•" вegedelem adáa t kéri 
a Barsi Mártonnál általuk iskolaépülettel é в  élelemmel 
.ellátandó tanít б  részér е . A közgyiilés belátva a tanyai 
iskolák sztikségességét, nemcsak a mult évi 68. ѕz.'határo 
zatban шegjelölt helyskeu(. els őhegy ;. Tornyos), hanem töbЂ  
helyen-is akar isla?lát léte ѕit іri. TJjházi Meiзyhér.t  V.  
Iépviselő  elnökletével bizottságot аlalt+.t a helyek felné 
zésérе , hogy a lakoaság számához képest hol szükségesek 
iskсlák, néZzeвek alkalmas házakat, amelyeket iskolának 
lehetne sgvennio A.bizottságban Benedek Elek igazgatót, 
Szеles István, Burányi János, Pat бcs Abel és Mihálkovits 
István.képviselđkгt jelöltбk ki. 

IA rajzi аkolában szükségea asztalok, székek, padok,min 
takép táma еz és képkeretek Кészitteté вбről tárgvalt a 
közgytžlés a szeptember 7-i ülésén(124.sz ). A felmutatott 
költsбgvstéa szerint árl е jfté еt kell hirdetui,megbizzák a 
tanácsot; hogy az átvétel metán az árat fizesse ki.A rajz 
iskolába járó tanulók beiktatási dij fejében évi. 50 kr-~, 

. a tanul бk által használt asztalok fiókjaiért szinten. 50 
kant szednek. A vagyo гΡitalan gyermekeket felmentik a dij 
fizetése. аlól: A dijakat a ra t ае4х  nem ha.вználhatja a 
saját céljaira, hanem abb бl a "tanoncok •ts~nülбk rajzol 
mányainak đ  általa leend đ  igazitására. в ztikзégeв  . apróbB 
eszközök beezerz6sére:.é в .a в zegény tanul dk részére amik-

. aége в  rajzoló szerekre kell f бrditam"•'A rajzminta ké-
pek vételére 50 ft-ot utalváц'öztak. . 

A B'rány-féle és'á Gombő s-félе , valamint a régi vá 
rosházi i' нkolákhoz вzUkаbges -padokát 816 ft-ért készitik 
el(127.sz..hat ). 

A november 4-i lilésen Bevédek Elek igazgató jelenti, 
hogy a helytartó tanács értesitette a kelii sai hatösá-
got, hagy az augusztus 16-án a harmadik osztályra msgvá-
lasztott Samu Józsefet, és a rajztanárnak megválasztott 
Rostаgni Aohillest meger ősítette, továđbá a negyedik osz 
tálуга  megválasztott Danringer Jdzsef . lemondott; a hel 
tart'  tanács гΡij választást rendelt el. Ez alkalommal e,- 
nđk jelémti, hogy гdđközben Rostagni rajztanлгΡ is lekö 
szönt. кéri.á negyedik osztályra és a rajztanári állomáв  
ra választást elrendélei. Tцdomáвul vétetett, miután a 
tanitáв  folyб  hó 1-én meggkezd ődött, miel đbb intézkedjék 
a tanáos a ceбd kiíráвár6l, a választást pedig november 
23-ra: tűzték ki. ' 

trgyanékkor ejtették meg á-június 22- ž 65.sz. .alapján 
a világi iskolaielügyel đk, illetve gondnokok válaszfa át. 
Benedek Elek igazgató, óhajtaná az elfogadott utasitás 
tartalmát megismerni miután azon az ülésen nem volt je-
len.. Egyben kijelenti, hogy netán az utasitá в  tételei az 
igazgatбвág, vagy az egyházi felű  elđség kSrébe esné-

.nek, .eleve óvást  emel.  1 \z utaвitást eljuttat- 

~
ák. Iskolai gondnokokká közbel .eégy ezésail alábbiakat vá 
aвztották meg: Fбgondnok Majoros István v. f đbiró, gonđ : 
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fokok: a városi iskolákhoz.id. Hei вzler Ferenc, Budау . 
boг , IDIihálkovits István, Vojnits Livis, Czeizner Fesеc 
éš Vas József, a szállási iskolákhoz Aulik János, gaz гі . 
József képvisel&k és Gombos Bároly közbirtokos. Felkéa~k 
5ket, hogy megbizatásukat lelkáismeretesen végez жék. 

1861. november 23-án tartották meg a f бelemi 4. oz-
tályrа  és a rajztanári állásra a választást бl53.sz: haté 
Az igazgatóság jelentése szerint 28 pályázat érk іzett,e-
zeket több képvisei бvel átvizsgálva, a 4. osztályra öt,a 
rajztanári állomásra mégy személyt a   'iottak.Titkos ama 
vazással a 4.  0  zztѓ.Іуха  Gyбr°fi Iván erzsébetvárosi la- 
kost, a rajztanárira Bellér Pétert választották zeeg Sze-
gedr ől, di felterjesztik a, többi jelölđet is az ćgyházs 
gyei hatósághoz és a helytаrtбtanácshoz шegеrбmátasrе . 

Ezen az ülésen kértбk az új tanitók a 12 ft átalámm 
kiútaláedt, valamint azt is, hogy noha a tanitás acve~~ 

ber 1-én kezd ődött, fizetésüket október 1-tót folyósit -
sák, uéréadknek eleget tettek. кegtéritették költörköd ѓ- 
süket is: Győrffi(Erdé1ybál)10„  sin  сау Dеѕzk)20,  gyех  
15, Samu 'Battonya) 30, Bellér (Szeged)10 f t. 

Ezekben az években, eg ~eazen 1665-ig a tanitбk fizeté-
süket  10 hónapon át kaptás, óktбbertál juliusig. 

E választások után a tantestület tehát hét nj tane гб-
vel gyarapodott, ezek már mind készpénzfizetést kaptak, 
föld nélkíil. Ekkor a tantestület tagjai voltak: Benedek 
Elek igazgatón kivel:.Gyárffi Iván 4.osztály, Samu Jб-
z ~éf 3. osztály, Sziggethy Antal.2.osztály, Libák F ег c 
1. osztály, Bellér Péter rajztanár, Ellínger József l: 
leányosztály, Sinkay Мihály 2. leányosztály, Bakai 16-
roly alvégi fiú; -Varga Lukacs aivégí l еánsosatгly

9  gyar Imre Gombos-féle vegyеso ѕztály, orvai Laдcs Bur! 
féle Tiszaparti vegyesosztály,. Sekezovíts Etelka női a n 
ka tanitбnő : 

A f elsoroltak kđ z(il messze kiemelkedik Santa Јбzsef. 
1829. október 8-án született Apáezán(C вanád m .?вk 1 іt. 
gimnáziumot ée böicseletet,Szegeden és Temesvárott aég4 
te. Bitünő  tanuló volt. Papnak indult, de az  184-8--an eel  
mények megváltoztatták вzándékát,és gazdatiszt, mаjm  ml-  
gédjegyz ő  lett. dцуja biztatására 1853-ban tanitoi 61- 
lóst vállalt Bunágotán..Itt úgg érezte, hogy ez as igai. 
hivatása és egy év alatt jeles eredménnyel letette a ta- 
nitói vizsgát. 1854~ben a battonyai ! бtаnіtбі  .1 І  т,  a 
ment, ahol hét évig maradt. Itt kezdett a lapokban ia бel 
gozni,`kü;lönösin pedagбgiaf tárgya mnnkái keltettek fel= 
tünést(l859., mélyeket egész Csa вad megyében terjeвstet-
tek. I вkoláa v аlб ságo в  шintaiskolává fejlódött.1851-ben 
Zentán(az akkori la бkhöz képest szép fizeté ѕвel) рб7уfmat 
volt hirdetve a ! бёіёші  vsztályokra, amikor is a 3. oem-
tályra meg is választották, majd kés бbb a 4. osиtályt тe 
zette. Amikor a zentai iskolák 1869-ben` k đzségiek let- 
tik, ó lett(1870-ben)az ö ввzeв  tanintézetek igazgatбja. 
Javaslatot olgozott ki az iskolákra nézve, amely аég a 
közoktatásügyi miniszter, br. Eötvös J бzвef figpelaét Le 



felkeltette..áe kinevezte .a dévai képezdéh еz re иΡdeв  tanár 
nak Azonban a képvi аeló teвttil:еt mindenáron meg akarta. 
tartagi, ezét fizetéaét - saját személyére - 1200 ft-ra 
.emelte. Itt is maradt. Rábizták a polgári iskola igazga-
tását is. Zentán 13 évig шüködött, rendkivtili szakmai tu. 
dáвával, munkabirásával elérte, hogy az d idege alatt 1~ 
elemi, 4 osztályú fiú és 2 oeztályfiг  polgári leány \iskola, 
2 бvoda létівUlt. Alegkorszerübb х,evelési elveket képvi 
lelte. Az iskolák аzaporodáв ával azonban munkája is meg- 
nehezttlt, azonkivül úgy látta, hogy zent ai küldeté вét be 
végezte, ezért képezdei állását kérte viscza. 1874-ben а  
Szabadkai tanit бképz бben lett tanár, két év mulya a baja. 
i, majd a félegyházi képz ő  igazgatója, négy év után pe-
dig a csáktornyai képz ő  igazgatб ja. Itt irta meg Emléke 
zéseit. Innen ment 1891-ben nyugdíjba és ekkor vissza 
tért Zзntára. Itt is halt meg 1899. augusztus l7-é иΡ. Zen 
tán igen eokoldalu társadalmi tevékeвy вéget fejtett ki: 
részt vett a Takarékpénztar, a Népkör, a Népbank, a Tani 
tbi önѕegély, az "Eötvös" ös гtöndij-alap шegalkotásában. . 
Irodalmi iwакбdése:leginкább ppedagбgiaí értekezéseket irt, 
amelyek tartalшasságukkal széles körben keltettek feltü•-
mб st. Közleményei a Tanodai Lapok-ban ;  пΡ Néptanítók Lap- 
á-ban] a Politikai Hetilap -banga Szegedi liradé -ban' je-

lentek meg.. Az ;1887-ben kiadott Paedagogiai Plutarch ci-
mü könyv .néhány cikke mellett- személyér бl, mint kiv.á 
16 névelórđl emlékezik meg. Pedagógiai elvei még  ma.  
idбвzerüek: játék, kiránduilások, ker-t.ész КQdés, gnképzéв , 
kđnyvtáгak,, logikai gondolkodásra neveléa: 

Győrffi Ivánгбl osupán annyi adat áll rendélkezés; дΡnk-
re, hogy Erdélyb ői költözött ide, 1865-ben engedélyt kért 
kölcsönkönyvtár és könyvkereskedéa fölllitására; melyet 
f elesége'kez:elni, igy đ  hivatali. ісötelésaégeit zavartála 
nul betölthetné .. 1867. november 9-ig volt s:f бelemi 4. 
oaztályának tнnitб ja, innen Esztergomba lett kinevezve. 

Bellén Péter rajztanár_1835. augusztus 1-én született 
Szegeden, ott végezte a képzőt, 1856-ban lett 
képeѕitve. Кб  dött Szegeden, majd Zentán á f őelemi isko 
fánál, de tanitott a leányiskolában, a polgári iskolában 
és az inasoknál is. 1905'  június 30-án nyцgdijazták,1909. 
június 25-én halt meg. Sokoldalú, tehet ѕ6geв  ember volt. 

Sinkay :1íhály 1833. május 8-án született Szabadkán,itt 
is végezte a.gimnázium hat osztályyát, maid kéi ~ves kép-
zőt Szegeden, képesítve ugyanott 1855. julius 22-én. L1 ц-
kđdátt Ludason,.Kecelen, Bajnokon,'Deazken, majd Zentán. 
1884. márciuв .19-én meghalt: 

Varga Lukácaгól csak annyit tudunk, hogy 1871-ben tor 
natanfolyaraon volt., 1872.. áprilisáig kapott fizetést. 

.téagyar Imre жаeghalt 1866 . január 10-6n. Bakai Károly 
veje volt. 

Arvay Lajos 1830. augusztus 16-án született Zentán. 
5~egeden végezte a tanitóképz б.t,.uuggyyunott képpesitve 1856. 
julius 30-án. 1844-t61 1854-ig вegédkáпtor.:1858-ban a 
beteg Bedб . Jбzsefit helyettesitette hárčmihбnapig . 1897. 
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október l-én nyugdijba ment, 1904-bén halt meg. 
Még két tanit б  névével találkozunk az 1861/62. évi há 

zipénztári főkönyvben: Donáth Antal és hagy Mihály szál= 
láѕi.tanitók ré вzére kifizettek az egész 1862.évre 50-50  
forintot az 1862, júni цѕ  28-i 11r.az. tanácsülési határa 
zat alapján. Hogy hol tanítottak, nem volt megállapít- 
ható. Feltehet đen - mint Keví esetében is láttuk - magán 
iskoláknál voltak és ezek az öaszegek segélyek lehették. 

A két leányosztályt eredetileg a régi városházában, 
(Zaandárkаszárnya)helyezték el, de az 1861. november 9-i 
147. sz, határozattal ezt az épületet a szerb lednyisko 
la és tanítói lakásnak adták át az 1862, tanév kezdeté -
vel, ezért a két magyar leányosztály elhelyezésér ől gon-
doskodni kellett. Az 1862. október 4-i közülés(,l5:sz.h; 
tudomáaul vette, hogy arre találtak két alkalmas házat: 
Mihálkovic ~ István 704, 703.sz..,(ma Y. йrapsinа  7-Zlaz?és 
id. Heiszler Fereuc 370 sz. ~ma Nép јј f orradatom 12,14. 35 ) 
házát, ezeket október 1-t đl három évre, 300 ft-ért o.é. 
kibérelik, azzal, hogy a szükséges változtatásokat a 
tulajdonosok aaját költségükön elvégzik. їјhálkovics há-
zában az elad, Hei вzlerében a második osztályt helyezték 
el. Ezek részé гé padok és egyéb felszerelési tárgyak 
кбвzültek. 

Bács-Bodrog várшegye elsó alispánja 1863. november 13 
i keltezéssel leiratot kUid a v. fóbirónak, hogy a kir., 
helytartó tudomására jutott, hogy "Zentán az alsó tanosz 
tályokban több mint 200 tanonc van egy tanító alá rendel 
ve." Tudatja azt  is,  hogy a helytart đtanács megkereste á 
kaldosai. ёrseka'get is, hogy az 1845. évi elemi szabá 
lyok 15.§ értelmében egy vagy több tanoda felállitásš. és 
új tarutói állomások létesítése iránt "inditson a város 
tanácsával tárgyalásókát. Felhivja a f őbírót, hogy az 
egyn'.zi hatóságđt kell đleg támoga вsa e kérdésben. .Ez év-
ből hiányoznak a közgyülési jegyz đkönyvek, viszont a há-
zipénztári adatok nem mutatnak arra, hogy történtek - e 
ilyen irányban lépések. 

A fenti leirat mellékleteként megküldték a helytart б-
tanács 1863. május 26-án kelt UI АS А  S-át az elemi tano-
dák világi gondnokai számára a fent hivatkozott 1845 - i. 
elemi szabályok éѕ  a fennálld rendeletek alapján összeél 
litva. .Eszerint a ,  világi gondnok hívatva van a város ml-
vóben a tanodákra f eliigyelni. Кб téles ѕégei: 1. Ellenő zi. 
a gyermekek iskolalátogatást, a szül őket "nyájas rábe -
szél" által" serkenteni, azokat pedig, a1іk gyermekei-
ket az iskolától elvonják,, az elöljár бságnál feljeјente 
ni; 2. бгködik az oktatás szorgalmas teljesi.tése és a b 
nősmód szabályszerü вége felett, a munkaid đ  rheg tartásán, 
nem használnak- e tiltott büntetést, tiszta-e az iskola 
és a tanító is tišztán és rénde зen öltözködve jelenik- e 
meg? 3. 6гkđdik a lelkésszel és a tanitóval együtt a gyer 
nekik eгkölc еi magavisélete felett; 4. Iparkodik az isko 
la és a tanitdk anyagi javát elámozditani, a károkat e1- 
háritani.. Ügyel, hogy a tandijmentesség igazolt legyen., 
.Gondoskodik, hogy a.tüzeló id"ej ében kiadaв sék,úgys гintén. 
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•  a tanító illetmény еi és járandáвág{ai. Felvigyázza isko 
la épületére, bútorzatára, a hiányokra figyelm еzteti" asz 
elöljáró вágot; 5. •az Ygezgatd, illet đleg a kerületi'iako 
lsfelügyelák látogatása alkalтаđval kötele в  jelen lenni; 
oly іsátben; ha a f elmerült hibák oka netán a tanná:len 
á®, ezt a gyermekek jelealétébеu emliteni nem szabad; 6. 
A világi gondđok'hivatalát a.várc е  nevében gyakorolja,en. 
nélfogga az iskolai ügyeket illet đlsg s képvi вelбi . ta--
náeeban hellyel és szavazattal bír; 7 Mivel ilyen szé- 
les és a város jávend6 boldogságáxsj messze kiható a goad 
noksági tiszt, erre a polgázbk legjobbjai aélták, •áki к  
ügyszeretettel, buzgó вággal és К $гUltekinté в~aеl fognak a 
váxoa és az оr вzág javára eljárni, a lelkipasztor urakat 

• a Пépnevеlés és oktatás körüli kötelmeik teljesitéáében 
támogatni, a f elóbb rendeleteket pontosan és lelkiism&-
retesen végrehajtani.(Közigazg,iratok, 1863), Meg kell 
jegyezni, hogy as.eredeti nyomtatvány nagyon részletesen 
foglalkozik az egyes pontokkal, itt csak a lénaeget emel 
tük ki. Sz іmbetüađ , hogy a gondnoknak csak kötelességei 
va іnsk, egyetlen joga a.6.pontban emlitett szavazati jo 
ga a képvi вelеtben; iskolai tigyekkel kapcsolatban. Még 
kell azonban azt is jegyezni, hogy az.iskolai hatáság is 
élénken ellenezte, hogyvilágiak is hatáskörrel birjanait 
az iskola életében, niként az a november 4-i képviseleti 
ülésen kifej в sбвre jutott a gondnokok válaвztásáaál, ami 
kor is az igazgat б  plébános bejelentette, hogy az utasi -  
tđst nem ismeri ugyan, mert az ülésen nem volt jelen, de 
ha netán annak tételei az igаzgátó вΡág ;vagy az egyházi 
.f elügyelбвég körébe esnek ellene eleve óvá вt emel. 

Az igažgatd 1864, február 27-én átiratban kéri a f бbi 
rćt, hogy as.iskolahelyiségek ügyét a közgyűlésen ter-
jessze .el ő , .mert féló, hogy a jöv ő  évre iskola nélkül ibg . 
nak maradni. 

Az 1863/64-es házipénztári f őkönyvb ől tudjuk meg(köz- 
gyűlési határozat hiányában), hogy a 4: f бel,emi osztályt 
özv. Fleach Láz ~rné Babetta 377.sz.(ma Népi g ~orrádalom u. 
32. вz.)bérіlt házában helyezték e1. Ugyanit kapott. la-
ká вt Gyбrffi Iván.iš. 

A márciuš 17-én tartott tanitóí tanác ѕkozmányon több 
hiányosságról történt említés: öt tantereinben hiányoznak 
a feazületek, a megyei f őkormányszék a faiskolák £enntar 
táвΡ át (300 fаcвemete) aürg еtiy de a tanítók nem felelhet-
nek az eredményért, mert nincs kerités i ezért a faiskolá 
kat rongálják, panaszolják azt is, hogy a céhek olyan i-
nasokat is felazabaditanak, akik a vasárnapi.iskolát nem 
látogatták. Intzkedé вeket körnek. 

Ebben as. id đazakban igyekeznek az iskolákat kor вzerti.: 
en felszerelni, térképeket, a rajziskolához:400 db min-
tát éa:egyéb taneszközt szereztek be, teljesen fel вzere3 
tik egy osztályt; elбfizettek a Népnev еlđk Kalauza és a 
Tanodai Lapok folyóiratokra. 
®s.1865. év azt aelentó в  váltózáвt hozt~ , hogya  tani-
tók fi~®té_yi.iket eg~вz .éven ; át, 12 hdnapra kapták. 
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меgemlitend б  még az, hogy a kösgyülés december 27-i 
üléséni52.sz.) az 1864, évi számadások átvizsgálásánál 
é ѕzreveteleket tettek egyes iskolai tételekkel kapcsolat 
ban, nevezetesen a nбmunka „ a 4. elemi f6osátály i ѕke-
la helyiségei azabályellenesen, a képvi вel4estület tud-
ta.éa beleegyezése nélkül lettek kibérelve, ezt a sérel-
met a megyei kormányzatnak terjesztik fel. `továbbá a ta-
nodai аzükségletikre történt kiadások в  költségveté вben 
el đirányzottaknál nagyobbak, es a képviselő  testület tud 
ta nélkül történt, érte felel б a еéget nem vái,al. 

1866. jan.uár 10-én meghalt 1dagysr Imre, ideiglenes meg 
oldásként- helyettesit"ér-e özvegye, Bakay Piroska kapat' 
megbizatást. 

A közgyűlés február 14-i ülésén(19.sz.)bizatt вágot a-
lakitanak az iskolahelyiségek haszonbérének a helyi vi-
szonyokhoz шért lвszállitására. A bizottság március 17-
én{35. ѕz.) arról számol be, hogy a tulajdonosok hajlandбk 
a bérö ѕе zegb бl engedni, ezé гt a bérletek az 1869.iskolai 
év végéig шar~inak:Buday Jenóné нeiszler Teréž házában 
2, leányosztály, varr đis'kola és nőtanító lakása van,700-'  
гбІ  500 ft-ra; özv. Fleach Babetta házában a 4. fin osz-
tály, 400- 300 ft; Mihálkcvit: Ietvárs házában l.leány.asz 
tály 200 ft-ra lett leezállitva. A tanács felhatalmazás 
kap a bérletes 1869. szeptember 30-ig. 

ElhátáкΡozzák, hogy a tervbepett emeletes iskola felé-
pítésére a. járási földekb đl 600 láncot felszántanak, en-
nek jövedelmét forditják e cé1 гa. A bérbeadási engedély 
kieszközlésére bizottságot küldenek ki(V.5.,47.az). 

Június 8-án 76. вz,.ismertetik a közgyűlésen a fбi вpán 
meghagyását, hogy miután  a  kёsѕёgnеk a város piacán •gét 
egymás mellett lev б  emeletes háza van. mely nek egyikében 
az 1860.. év el őtti id бszakban a v.elöljároság székelt, 
tegyenek javaаlatot,ihogy az egyik- vagy.a másik épülеt 
nem felelne-e meg:iskkolának, a községi pénztár megk.imél .  
Be végett. Bizottságot küldenek ki, hogy a lehet бѕéget 
vizsgálja ki, mérnöki tervet és költségvetést készítsen, 
az ide rövidsége miatt a jelentést közvetlentik a f őispán 
hoz terjessze fel," a legköz еlebbi közgytilésneк  tegyen 
jelentést. r 

Мagтar Imre hslálát az augusztus 16-i közgyü gésen 3e-, 
lentette az elиök(95.sz ) azzal, hogy a kerületi eyh zi 
hаtó ѕág a megüresedett helyre pályázatot hirdetett," a 
választás augusztus 22-én lesz. 

Gydrffi Iván, a f őelemi 4.оа ztá1g0е  tanitdja alkalmat 
lapiak találja azt az épületet, amelybea az iskola és l а  
kása .van; a padláson gabonát raktároznak, fel-le hordjaw, 
tцlteкΡhelt, kocsik járnak ki-be, nagy a zaj. Legállapit 
ják, hogy özv. Pleack Lázáгué épülete már három éve hаez 
uálatban van, eddig megfelelt, annak ide én az átvétellфr 
a tanár бr is alkalmasnak talбlta. A tana é в zгevehetб  -
leg indulatszUlte és illemsért ő , heves kifakad.ásokkal tel 
jeв  jelentését annyiban veszik figyelembe, hogy a f őbir 
figyelmeztetni fogja a Dérbead бt, hogy . az oktatás ideje  
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alatt ne zavarják a munkát a kocsik és a gabonáhord бk. . 
Megbízzák St егenberg Ernđ  városi mérnökđt, hogy a vá-

rosháza udvara sarkán levó kerületi mészár еzéket(a mai 
pposta helyén)szakért đk bevvon"ával szemlélje meg.kéto вz-
tályoa iskolává val б  étalakit" céljából, kéвzit вen ji 
lentést és költaégveté вt. A h. fбbiгó, pedig tegyen lépé-
Beket a korületi gazdászéti teatületnél az átengedés,ki-
bérelé в  végett. 

Az augusztua 22-re bejelentett tanit'választ6 gyűlést 
Lovászi Mihály h. f đbir б  elnökletével tartották meg X99. 
sz. hát.) Az. igazgató Ma gyar Imre helyd-re a' tóuarti . < ve 
gyesosztályba Vaxga.Lukdcsot helyezte az alvégi I. l еб.д  
oвztálybбl, ennék oaztályéba Magyar özvegyét, Bakai к6-
rcly leányát heiy4te, aki apja felügyelete alatt fog ta 
nđtani. Az intézkedés a tanév végéig szél.{A Bende J6 ~ 

zeef esperes kerületi ta іїfelügyel б  által méghirdétett p6 
lyázatra 18 tanit б  folyamodott. Az igazgatбвđg éltal ké-
Bzitett ábécés pályézati táblázat és az okmányok felolva 
sá.вa.után Кб zfelkiáltés вal jelölték els ő  helyre'Bakay A- 
lajo а  zentai taritójelöltet, a másodikra EleК  Já.nos dka- 
nizsиΡi és a harmadikra Korponai János hód мezбvásárhelyi 
tanítót. A..jelđ l вt a kérvényekkel együtt feiterjesztik 
a kalocsai érвеki :hatósághoz azzal a kéré вв el, hоgу Ваkа  
A) a o вt  ex бeit вe meg,,tekintettel arra, hogy már 1 
napja helyette вitett és vegye figyelembe atyjának; Bakay 
Karolynаk 22 éve в . kivélб  munkáját is. A november 3-i ülé. . 
1en(113. нz,)főbiró bejelenti, hogy ,л~gyar helyére az Is 
o5ztiály államésra telek Jánost nevézték ki. 

Elek János 1844. május 24-én született Ókanizsén. A 
fd imnáziumot Szabadkán, Egerben, оyőrött`ve ezt, a ta-
nitбképzбt 3 hány alatt. Képe вitvе  1866. július 30= én 
fбelemi tanit бвágra. 1874-től 1879-ig.iskolaszéki jegy-
ző , 1869-t бl 1901-ig a Zentai Alt аláno в  Takarékpénztár 
titkára. 1879 . oktéber 14-én lemondott tanit ~i állásáxбl. 

A kđzgуU1l в  az 1867. január 24-i €í1' ѕén tudomásul vet 
te, hogy a іáro ѕ  az 1866. augusztus 16-i 95. ѕz. határozó 
ta f o]y tán bérbe vette a véroehdza'udvara sarkán lev ő  ki 
rületi mészárszék épületét évi 60 ft-ért a kerületi gaz-  
dészáti hivataltól, annyi id бre. amennyire arra a város 
nak szükЭége leзž. Két osztályú iskolává. в žándékoznak át 
alakitani. Мegbizzák a v.mérnököt, hogy tervet és költ 
нбgveté вt ké вzitsen. 

Gy őrffi Iván újbál panaszt emel az i azgat6 ѕágon ke-
resztül iskolája és lakása elhanyagolt állapota miatt. 
Az augusztus 19-i közgy űlésen tárgyalták a panaszt (84. 
нz); a bíró jelenti, hogy az aljegyz бvel és a v.mérnökkel_ 
maga is meggyđ zеdött a helyzetr ől, нuгgđѕ  és célѕzerü is 
tézke" вt kér. A v. mérnök két képvi неlбvel megbízás$ 
kap, hogy a tulajdonosokkal rendezze . a hiányosságokat, a 
ménnyiben ziem érnвk el eredményt, gondoskodjanak шáa he= 
lyiségrбl a IV. osztály részére. 

Ezen az ülé еn 87. вz. tárgyalták azt is, hogy az isko 
fák ftité вénél szabálytalanságok tapa ѕztalhatбk a v&llal 
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kozák гé а zérбl: A tanitók hajlandók lennének 48 r - ért 
vállalni a fűtést, meg is egyeztek, hogy az ö нszes isko-
lák fi.ité вét  650 ft  90 kr-ért végzik. Ez az összeg a ké-
s őbbi években természetesen változott és a szalma-f ű tést 
lassan a fával való fűtés váltotta fel. A tanitók 1899 -
ig fűtötték az i нkо1бkat, áгlejté в  utján. 

Ekkor tárgyalták a városgazda el ~ áгását ís(88.sz.), гki 
engedély nélkül kiadta.as iskolai célra kibérelt kerüle-
ti mészárszéket koc innának. Ez eddig is zavarta a szemben 
lev б  iskolában a tanitá вt(7Đ 3.hsz.,Ellingeг  I.leány OSS-
tály.). Ez is egyik ik volt, hogy a helyis гgget iskolának 
bérelték ki. A városgazda eljárását rossza ~Yva,megdorgál-
ták. 

Az értesit ők nyomtatásara eddig 40 ft volt el őirányyoz 
va, es évben azonban 1/4-del többet, vagyis 650 darabod 
szándékoznak kiadni, ami 58 ft 25 kr + 7 ft 7 kr szállí-
tási költ нбg, összesen 59 ft 32 kr-ba kerül, ezt az ösz-
szeget Gydrffinek, mint megbizottnak kiutalták. 

A IV. osztály helyiségének állapotát megvizsgáló bi-
zottság a szeptember 21-i közgy űlésen beszámol munkájá-
гól,(84.sz.), ивm találják megfelel őnek iskolai célra a 
Flesćh féle épületet, ugy határoznak, hogy a IV. f ő elemi 
osztály legf.eljebb 1868. április 24-ifi marad ott, a tani 
tó pedig 120 ft lakbért kap. A városhazudvar sarkán levő  
kibérelt épületet két osztálya leányiskolává szándékos -
nak átalakitani: a ~líihálkovits-féle házból t703.hsz.) az I. 
ošztályt, a Виdayné Heiszler Teréz házáb ćl(370.hв z,la II. 
osztályt helyezik ott el, a IV, fiú osztály pedig a t+ -
hálkovits-féle házba jön. A Budayné házáról annak idején 
történik majd intézkedés. 

Igazgató szбbelileg jelenni (88. вz.),hogy Buday Gábor 
.világi gondnok meghalt, helyérme Heiszler Ferenc kepviae-
lőt választották és terjesztik-fel mege гč sités végett. 

Az oktć ber 3-i ülésen beterjesztik(114.sz.) az u.n. ke 
rületi mészárszék átalakításának költségvetését,ami 255< 
ft 84 kr-t tesz  ki. Az épület homlokzattal a Posta utcá-
ra néz. 

November 23-ász((ll6.az.h) foglalkoztak Gy őrffi Iván I'J. 
osztályos tanitónak november 9-en beadott lemandásáv аl,a 
ki Esztergomba lett kinevezve. Hely егe Samu József III. 
osztályos tanítót léptették el б  "buzgó fáradozása jutal-
mául", a III. osztályhoz megfef ellnek találták Elek Já-
nost eddigi alvégi I. leá.цyosztálуb бó , ennek helyére pe 
dig ay Alajost helyezik helyettesnek, aki f.é. auuggušz 
tusában az alelemi két osztályara képestést nyert;kéri& 
pályázat nélkül megerőaiteni, vagy as 1867/68. isk.ev vé 
géig helyettesként meghagyni. Меgerő sitéséгe abbбl köve$ 
keztethetünk, hogy a házipénztári kiadások között fizet 
se fel van tüntetve haláláig. 

Bakay Alajos 1874.unius 10-én született.Zentán. A 
gimnázium négy osztályt és a képzőt Szegeden végezt е  két 
év alatt és ott 1866 . augusztus 2-án képesité вt nyert. . 
gnátal~n

t.
majd 1867-tbl Zeatán tanított haláláig,1901. 
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.•Noha.a közgyüléa a 114.sz.'határozattal a leányiskolá 
nak az u.n. kerületi mészárszék đpülotét.irányozta e1' 
~đgis a december 14-i ülésen(,26.sz ,.ugy találták, bogy 
mert a város azzal az đpülettei nem rendelkezhet szaba-
dan, célszerübbnek lát еzik, hogy Baját telkén, a kisvá j 
rosházától(a jelenlegi váro еháza DK-i sarka)kezdve, him-
lokzattal а  Pbsta utcára, egy új épület ké еzüljön, amely 
majd ha iskolának nin lesz haczná1v , bérbe adhatd üzle-
teknek. 

Ez évben is gyarapitották az iskolák fel е zеrelését ~ 

száеіológđpeket,.szemleltet đ  képeket, oktaté.si könyveket 
szereztek be, 

Sután a IV. osztály a Fleach féli házban csak á?ari-
lie 24-ig marad, az 18 168. mároius 22-i ül đвen(14, вz) azt 
határozták, hogy az osztdlyt a kisvdroshd.zd.n, Mellér Pé 
ter rajztanár altat használt lakásban helyezik el,Bellér 
pedig 120 ft lakbért kap. Bizottságot alakítanak az igaz 
gató. a biró és képvisel őkb ől azzal a megbizatással,hogy 
a tanč-v kezdetéig gondoskodjanak ke11 ő  osdmu helyiségnő ]., 
a k~vatk еzđ  gyül đere tegyenek kir~erit đ  javaѕlatot.Kiшond 
td.k továbbá, hogy miután a kerületi mészárszék épületé 
iskolai célra nem használják, kiadják bérbe, vagy másra 
fogják feihasználni(25. аz). 

Az augusztus 7-i ülésen(97.sz.) a váro в  birája ismerte 
ti a kalocsai érsek hozzá intézett levélét, amelyben hit 
elemz đi állás létesit đsére hivja fel. : közgyűlés arra 
az álláspontra helyezkedik, hogy miután a közoktatási tör 
vđnyek még nincsenek véglegesitve, ezen állás szervezése 
nem id đezerű . 

A 98.sz. alatt a tan,itdlc fizetésemelést kérnek, vagy 
földet; a gyűlés s, kérést nem teljesiti. 

A fels őhegyi lakosság nevében Deák lgnác irdsos bead-
ványban iakolat kér,(áugцвztus 21. 203. еz) tanit бi állds-
sal, 'zgyho v \a tanítás még ez évben megkezd ődjék. A köz 
gу11és a kereiinet méltá.xxyosnak találja, megadását elható 
rosta, az eiővízsgálat megejtésére bizotteagot alakit,a---
mely majd vđleményes jelentést tesz. Egyben a bizotted-
got azzal is megbizzák, hogy a szállásokon létesitend ő  , 
régóta kivánt iskaldk tárgyában is dolgozzon ki terveze-
tet. ' 

Samu József jelentését tdxgyaljdk a szeptember 5-i ü-
lésen(123. в z1, amelyben közli, hogy tanterme szük,intéz-
kedést kér, valamint physicai eszközök beszerzését. Uta-
sitják, hogy lépjen érintkezésbé a fentebbi iskolaügyi 
bizottsággal. -Az iskolaügyi bizottság az október 16-i i-
lésen(128,sz.) a IV. osztály еlhelyezésére a volt várfa -
gazdai szobát ajdnlja, mert a kisvároshdzi épületben le-
vő  helyiség átalakitása nagyobb kiadást jelentene. 

Foglalkozik a v: közggyyuulés a december 12-i ülésén a 
tanyai iskolák kérdésével(164.sz). Elnök el őadja, hogy a 
tanyai iskolá}c ‚pitését még 1860-bam elhatározták, de 
mindeddig még nem történt semmi. A népnevelés országos 
felkarolása és a mđráli в .ezükség a város közöпвégét arra 
8 



utalják, hogy a város tehetséggéhez kékest kell ő 	szánи  
tanyai iskolát építsen, tanžtóž állomasokat 1éte ѕit ѕen. 
Kimóndják, hogy a tanyai iskolák épžtésének szüksége el-
odázhatatlan, ezért az iskolabizottságot megbízzák, hogy 
az iskolák számát és helyeit határozza meg, a terveket 
készžt ѕі  el ;  amennyiben vert falból lennének építve, a 
költségvetéseket ujb ć l készžtse el és miel őbb nyujtsa b e,  
hogy tavaszra a munkákat megkezd'nessék. 

Említésre méltó, megártó indžtvány hangzott ei a de-
cember 19-i ülésen az utcai jardákkal kapcsolatban (177. 
sz), hogy lehet őleg elaő sorban az iskolákat kössék össze 

•  a  fóut сáyal, ezt ei is fogadták. 
Kekezovics Etelka női kézmű  tanítónő 	folyamodványt 

nyujtott be Benedek Elek igazgatóhoz, melyben jelenti, 
hogy a "tanoncok°' száma minden évben 100-on felül van, 
kérí segédtanitón5 felfogadását és  an  általa felfogadott 
kisegitő  džjazásának megtéržtését. Az 1869, április 16-i 
tilésen(48.az.) a fentieket tudomásul vették és bžzott вэΡ. 
got küldtek ki a kžvizsgálásra, majd érdemben el is žn-
tézték. Bakai Рžгo еkának alkalmazásával, 120 ft dijanás- 
sal . 

A  köz.gу ilés májas 15-i ülésén iihálkovich István az 
iskolabizottság tagjaként el őterjesztž a tanyai iskolák-
nak szervezés ćre vonatkozó bizottsági javaslatot(67.sz.l. 
Az elfogadott javaslat szгriпt iskolát lehet állita_nі , 
ahol 50 tanuló van. A város a közpén_ztárb ćl minden tanu-
ló után 3 ft t аnitási és 1 ft lakbért fizet a. tanítónak 
évente, a többit pedig a szül ők tartoznak kžegészžt еni, 
hogy fžzeté эe 300 ft legyen. A tanžtó választása a beje-
lentett eztildk, az isk.igazgatóság és a  V.  közgyűléssel 
egyetemben eszközölhét ő. . 

Ugyanez a bizottság elentž(68.sz), hagy átvizsgálták 
a fels őhegyi iskola korabbi terveit, azt a célra alkal-
matiannak es kivitelre, esinra helytelennek találták. 
5600 ft- ba kerülne, ami drága A városi mérnök kidolgo-
zott egy ú.j tervet, amely szerint 4300 ft-ba keriilne, ké 
ri annak elfogadását. Az épület egy nagy tantermet és•t г  
nžtói lakást foglalt magában, Elfogadják és az elöljáro-
ságot megbizzák a jóváha gás megnyerésére. A tervet ké-
szit ő  Steremberg Eró v. mérnöknek 50 ft-ot utalván;oz -
nak. 

Az iskola épžtés бге  május 23-án árlejtés volt 4300 ft 
kikiáltási árral(május 29-ž ülés, 74.sz). Goldstein Fü-
löp vállalta 4075 f t-ért. Azonban Ferenczi Lukács és Sna 
laž Lóržrez és társai megfellabbezték az árlejtést, meri 
kés őn lett meghiгdetve(1 nap!). Ezért ezt meg ѕemmisžtett& 
és újat rendeltek e1 3870 ft kikiáltásž árral. Goldstein 
Zsigmond és Freud sáiпuel vállalták_az épitéstj3289 ft-
ért. A junius 26-i ülésen 79.sz. tárgyalták kérésüket.. 
hogy až iskolát vályogból épžthessék, mert a föld homo 
kos, igy a falverésre alkalmatlan. ugyanezt meger бsiti a 
v,mérnök is. A közgyűlés ragaszkodik a f elt4telekhez,mert 
a vályogból építés 316 ft 43 kr-ral többe kerülne.A mun-
КΡа. ellenóгzéѕбvel Beák Ígnác fels őhegyi lakost bizzák_ 
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meg, akit đl .jelentést is kérnek. 
Ugyanezen az ü16sen(83.sz  .VI  .pont)Ázvay Lajos 	kéri 

vagy uj iskola,épitését, vagy egyetdre sás helyiség ki-
jelölését, mert az.iskoidja és lakágya bižottsági megáll 
pités szerint i н  a célnak еgyáltalán nem felel meg. Meg--
állapodnak abban, hogy az iskolaépületek áll аpatár бl ki-
mutat" készül, a tanfelügyel őség ezt felül fogja vize-_ 
gálni, addig az ügy függóbea marad, 

A sг ®ptémber 3-1 lilésen elhatározzák, hogy a tanyai 
áskclák f elállitá вa céljából felhívják a eUldket, hogy 
isКOlakö.teles gyermekeiket jelentsék be, . . 

Az 1869. október 22-i v. közgyűlés sorsđöntó volt 	a 
rkat. felekezeti iskolákra nézve(136.sz., mert arr ćl kel 
lett ddnteni az 1868..%x%VIII.tc. értelmeben, hogy a fele 
keneti, vagy a községi iskolarendszer fogadta ввék el vá-
ro нnвkban ~ . 

Elnökló bíró, Bab б oe György .felhivja  a  kё zgуцыв t,hogу  
ezen igen fontos tárgy megvitatása higgadtan, behatóan 
történjék. 

rl вбnek Mihálkovioh István szálal fel és ajánlja elfo 
gadni indítványát. Rámutat  a  .nёрце v еlёѕ  „ tanügy fontos 
ságára, melynek felemelése mindencinek polgári köteles в  
ge.r'ddig a népsevelés ügye az egyházak kezeiben. volt. 
Most az alkotmányos állapot helyreállitá вával az iskoláz 
tatás, a tаnügyek . országos, illetve állami Ugg é válta` 
az 1868.X%XVIII.te. szerint. E törvénycikk 10 -9a ki-
mondja,.hogy népoktatási tanintézet еket hitf élekezeték , 
községek, az állam, társulatok és egyesek is állithatnalc 
és tarthatnak fenn, A mi viszonyainknál fogva .két rend 
szerrбl lehet sz б , t.i.°  községi Vagy felekezeti rendszer 
°'51 . Mi k еtt б  ugyanaz állam felügyeletе alatt áll, azon 
ban a községi rendszer esetében_a politikai községbél a' 
kotandб  iskolaзzék lenne az elld közvetlen hatóság, mely 
a népoktatási ügyekben intézkedne. Ezzel szemben a fele-
kezeti rendszerben a felekezeti tagok, vagy inkább mond-
hatni a papok kezelése lenne a fó mozgató er ő ,miként ed-
dig is, mely már nem oly viszonyban áll. a nevelési kérdé 
sek tekintetében a felvilágosodott közóhaj kivánalmaivai, 
mint a másik rendszer. A felekezeti rendszerben a tanitó 
ikat, tankönyveiket maguk választják és egyáltalán maguk 
intézkednek. Ennek pedig oly községben, mint itt  is,  hol 
a felekezetek a városi közvagyonból tartatnak £enn,helye 
nincs, A községi .rendszer mellett nyilatkozik és inditvá 
nyozza annak elfogadását. . 

Benedek Elek apátplébános-felszólalásában megie ~yzi, 
hogy az el ő tte szóló oly fo ггт4П  adta eló a községi es fi 
lekeneti iskolák közti kűlönbséget, mintha.az  egyik papi, 
a másik pedig polgári hatalom .  alatt állnа,s minthogy a 
felekezeti iskolák szerinte papi hatalom alatt lennének, 
azt mell őzni kivánj а. ázó ló szerint a nevelés ügyét ed-
dig is a papság tette virágzóvá, a jelenkor embereit jó 
és vallásos emberekké nevelték. Nin' lát különbséget a. 
két iskola közt, mivel mind a . kéttó a kormány felügyele- 
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te alatt áll. Most alkalo гΡc van a felekezeti 	rendszert 
megtartani, a katolikus iskolában is a tantárgyak úgy a-
datnak elб ; amint az kívántatik. Ha községi iskoldk lesz 
nek a gyermekeket vallásban nem oktatják,(a.vallástalans~ 
got ápolnák benhiik, ezzel az erköle вiség véѕzélyeztetik: 
A felekezeti iskolákat ajánlja. 

Mihálkovieh István röviden kíván válaszolni;, rámutat 
a két rendszer lényeges k(іlđnbségére: a községi i вkolák 
felett a kđ zönség köréb бl való szakavatott polgárokból, 
Ielké вzekból, tanitókb бl álló iskolaszék óli, fig a féle 
kereti i вkolák Ügyét a lelkészek felekezeti alapon, nem 
pedig a kor igényei szerint intéznék. A népnevelési tör-
vényeket az or вzággyülés bölcsei"hózták, kiknek gyerme-
keik boldogsága szivükön fékszik,, továbbá a törvényeket 
a kormány hajtja végre, az pedig nem tehet per kölcsront6 
intézkedéseket. 

Benedek Elek a vallásos nevelés fontosságát hang ѕú -
lyozza, de végül is azzal fejezi be, hogy "azért szaka-
dás ne legyen, mert könnyebb együtteeen haladni, mint el 
külđnözötten". 

Nikolios András nem osztja azt a véleményt, hogy 	a 
felekezeti kezelés nem felelne meg a népnevelés kivánal-
mainak, Ott is lesz iskolatanács, mely képes lesz korlá-
tozni,.ha túlzott lenne a papi kezelés. A felekezeti is-
kolák felétt is a kormány joga a felügyelet. Nem látja 
helyesnek az aggodalmat, hogy a felekezeti iskolákban nem 
lenne alkalom a tudományok f ejlesztésére, de az al еб  osz 
tályokban f ő  feladat a vallásilnevelés; akik pedig na-
gyobb iskolába akarnak átmenni, alkalmuk van az állami, 
községi, vagy polg'riiskoldba járni.'Hagyas вék minden 
felekezet magára, ne zavarjuk kivánságaikat. Indítványoz 
za: mivel a népoktatási törvény 59. 9-a  szerint Zenta is 
kőteles fels őbb nép- vagy polgári iskolát állitani, az 
alеó elemi iskolák pedig legyenek felekezetiek. Теg kell 
jegyezni, hogy Nikolíce.a gkel. еgyházközség elnoke volt, 
álláвfoglá d вa érthet ő ; amint láttuk is, a szerbek nem 
fogadták el a községi iskolát.) 

Gyorgyovánszki Gy đrgy úgy látja hogy a községi isko 
lókban a tanitók a szakmáikkal foglalkozván, nem lese 
gondjuk a vallásra, a gyermekek csak akkor jutnak vallás 
tan órákra, amikor a többi tantárgyban kimerültek, a vaT 
Iást csak mellesleg fogják, kifáradva tanulni. Ыi lesz 
az olyan gyermekekb ől, kik otthon sem részesülnek j б  ne-
velésben? Ez legalább az iskolában adassék meg nekik.Ni-
kolics inditványát pártolja. 

szárics Bertalan (v.f đ  jegyz6): Ha leplezet lenül kell ki 
jelenteni, úgy látja, hogy a magas klérus a hitf elekeze-
teknél befolyását veszteni nem szeretné, más tekintetben. 
pedig a felekezeti iskolákban nemzeti érdekeket lát ö вbг  
pontositva. De legfontosabb a harmadik érdek: a korhoz! 
melkedett népnevelés elvét nem lehet elejteni. Ha a felé 
kezeteknek érdekükben van iskolát állitani, ezt a tör-
vény nem tiltja, de ,  saját anyagi terhükre tartsák fenn. 
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Xijéienti, hogy f eisz бlalásából nem szabad arra Жбv еtkеz-
tetni, hogy 8 vallástalan lenne, ezt kereken tagаdja,gyer 
mekeit sem ugy neveli: Mindenkinek.van felekezeti érdé 
ke, de azt nem lehet az iskolába vinni, más uton kell eŽ 
érni. Nini O sztja azon aggodalmat, hogy a községi iskola 
mellett a nép eskölcstalenebb lenne, sđt á helyes népne- 
vélés emelheti az erkđlesöt. Ehhez pedig a felvilágoso -
dott vallásosság és tudományok adnak er đt, mely a köz-
ségi iskolarendszerrel érhet б  el csupán. 

Samu Jб zsef tanitó' бs képpvisel.6 gondolatokban gazdag 
okadatolt felsz бlaláѕában mindenekelótt kijelenti, hogy 
6 mint tanító ti вztelettel meghajol a közgyülé в  határoza 
ta el đtt, akár a f elekizeti,.akár a községi iskolát fo= 
gadja el, mert a cél az, ,hogy jó:iskolák legyenek.Nem is 
szбlt volna a tárgyhoz,, mert az egyformán ki van perit 
ve, de a vita folyaшán ;olyan állitááok.hangzottak el a 
községi iskolák ellen, melyek azokat olyan sötét szinben 
tüntették fel, hogy ha azok val¢k.volnának, 6 lenne az 
elsб , aki a községi iskola félet.t,pálcát törne,.. 

Rámutatott arra, hogy a nyolc év alatt, miótá itt dol 
gozik,,minden évbán ošztályának,harmad,'vagy negyed •ré= 
szét szerbek és izтaeliták tették é в - - ezek`is'megkapták a 
vallástanitбet kuhn бгаьаn Вев zёІ  az оlvаабЖо nуvгбl, 
melynek olvaemányai.a legnemešebb.exköleš érzelmé.ketfe~ 
lésztik, ;mint a hóladatosság, becsületesség, '5szinte ѕég, 
a szül ők iránti tisztelet, hazasseretet, jámborság, tör-
v$nytiaztelet, Hol • van  itt erkglсвtel_enség? A kozös e= 
gyuttlét ápolja a šzeѓtetet1 бs a felekezetesség élétve 
szi. Ha a іdtüzott valláвi dra elérkezik,mindegyik fél. ' 
menni fog arra a helyre, hol saját lelki atyját бl valló- 
sónak tanait hallgatja. ugyanez áll a templomba menésre, . 
ii. 

Az új iskolarendszert ől a tanulás javulását várja. Az 
általa rendezett felnőtt tanfolyamokon azt látta, hogy a 
hallgatók јб  ré в ze tudott ugyan olvasni, de az olvasot-
tat nem fogták fel, ismerték a betűket is, de egy fogat' 
mazványt nem voltak képegek összeállitani. Ez a régi 
rendszer kđvetkezménye, Az újabb rendszer nem elégszik 
megg a gépies olvasáввal,.tárgy3 alja is azt, arra törek-
ezik, hogy f elébressze a tanulo gondolkodó tehetségét 
Az írásnál sem elégszik még a má вolással, hanem oda f ej 
leszti értelmét, hogy gondolatait rendezni'éa szabatosan 
papirra tenni is tudja. Ha az eddigi, felekezéti rend-
szert választaná a többség, az eddigi gyakorlatot kelle-
ne megtartani. A szerb és izraelita atyafiaknál három 
osztály lévén; a negyediket és a rajziskolát kđ zösen haа z 
nálta mindegyik fél. Most a minisztérium 'tantervehad 
osztályt irányoz el ő , a.közös használat,kizárásával a, 
szerb es izraelita iskolánál 2-3 tanit б  végézné azon tar 
hit, .mely hat, vagy legalább öt egyén munkáját kivánná.Ez 
mindenesetre ,a tanügy hátrányára lenne, amit senki sem 
akar. 1 

A sžбnyegen levő  tárgygyermekeink jövő jét e ezzel: ha 
zárak müvel ődé вét közvétleгш'l érinti,,vála вв žцk azt 	a 
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mбdot , mely legcél вzerübbnek létezik , lehet~vé teszi a 
testvéri szorosabb egyeѕülé вt. Elfogadja a községi reád-
szert. 

Mihálkovich István úgy véli, hogy a tárgy meg van tel 
jesen vitatva , a szavazast sürgeti.. 

Vojnics Livius azt бhajtané, hogy az I-III. osztályok 
legyenek felekezetiek, a IV-tel és a fels őbb népiskolák, 
vagy polgári iskolák kđ zѕégisk. . 

Nikolics András ugyanígy ajánlja a kérdést szavažá вгa 
feltenni , nagy egyáltalán köz вégiek legyenek-e? 

Samu József д  fenti javaslatokat nem látja megalapo-
zottaknak , kéri a kérdést egyszer ű en igy feltenni: 

A községi , Vagy felekezeti rendszert fogadjuk e el? 
Ugy ddntenek, hogy a szavazás titkos legyen, a kér -

dést Samu inditványa szerint teszi fel az elnök. 
A szavazás eredménye : a községi iskolára esett 28, a 

felekezetire 23 szavazat, 5 képvisel ő. nem szavazott. 
Hátároza ' ilag kimondották , hogy a községi i вkólareiпd-

szert 5 szavazattöbbséggel elfogadják. U.tasitják a váro-
si elöljáróságot, hogy a határozatot az illetékes tanfel 
ügyel ővel közölje, ugy в zintén a törvény által elrendeli 
intézkedéseket mielébb tegye. meg. 

Ha tárgyilagosan nézzük az iskolai rendszer megváltoz 
tatását, meg kell állapitani, mint azt Dudás Gyula is 
tette (BBvr.Monogr . II.278.old ),hogy a kérdést nem valami 
egyházellenes törekvés vetette fel, ez a felszólalások -
ból is megaállapithatб . A vallástalanság, az erkölcsök 
romlásának hangoztatása a klérus propaganda eszköze volt. 
A város a saját kezébe akarta venni az iskolaügyet min-
den vonatkorásában és a kor kivánalmai Szerint megszüntet 
ni az egyszemléletű  nevelést. 

Ez a határozat egységessé tette az iskolaügyet. Meg-
. szűnt az a kett баség , amely a felekezeti iskolákat jel-
lemezte : az iskola fenntartásának kötelessége a politika 
i községet terhelte , mig a szellemi vezetés joga az egy- 
ház kezében volt. 

E kérdés eгб sen foglalkoztatta a közvéleményt,és sok 
idő  telt el, rig a felkavart kedélyek hullámverese el-
ült. 

Az új alapokon megindult fejl ődés új fejezetet nyit 
iskolaügyünk történetében. . 
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AZ IZKАЕLITA FELEКEZI I ISKOLA .  1845-1870  ѕ  1894-1919 

	

Városunkban á haxmadik, felekezeti rendszerű 	elemi 
Iskola az izraelita felekezeti iskola, vagy általánosan 
Ismert nevén a zsidó iskola volt. Nagyon nehéz ennek az 
iskolának az utját követ дi, két okból is: a zsidéaág sa-
játos azigor'ian zárt vallási közösségben élvén, mintegy 
szigetet képezett a környez ő  népek között, t đrténéaeiket 
a kivtílállók nem igen kisérhették figyelemmel;- rig esa-
tünkben a légnagyobb nehézséget az okozza, hogy az isko-
la megszűntével az iskolai okmányokиak nyoma veszett. E-
zekr đl az utolsó fellelhet ő . adatot a Thurzó Lajos (annak 
idején Iuunkástelepi) iskola irattári anyagában találjuk 
103/1942 é в  320/1944. sz. alatt, amelyben a város polgár 
mistere 15947/44.sz. alatt meghagyta, hogy az izraelita 
iskolai ari+akönyveket a Нunkáвtelepí iskolából a gondnok 
ság irodájába .vigyék. További sorsuk ismeretlen, mint a 
többi g đndnoksági iratoké is. 

A zéntai zsidđвág történetével, ebben as iskolát is 
megemlitve, Vig La os tanár foglalkozik röviden a Р 'ŠL`НTA" 
cimü, ú,ilivaj і  né'evi ć  által szerkesztett; 1935-ben meg 
jeиent kismonográfiában (87-89. old.). Hivatkozik arra, 
hogy L?ária Terézia engedélyt adott a Fleach családnak az 
itteni letelepedésre (akkor ehhez külön engedély kel-. 
l ёtt). B.B. vm. Ivíenográfiájábán dr. Dudás (iyulá .foglalko 
zik a zsidósággal, megetnlitve II. József császár túrelmi 
rendeletét (és adóját ). 1790-1848-ig a zsidók polgári jo 
gokat nem élveztek. Az 1840. 29.tc. engedte meg a szabad 
letelepedést, telekvásárlást és iparűzést. Ettől kezdve 
a zsidóság száma gyorsan emelkedett a. К_oronakerületben, 
igy Zentán is (II. 259-262.  old.)..;  Тјіуагю tt foglalkozik 
Frankl István a zaid б  i нkolákkal iš`(308. old J. Eszerint 
mihelyt egy-egy kelyen néhány zsid đ  család összekerülhe-
tett, .felfogadtak egy u.n. el đimádkozót, akit a gyere -
kek oktatására is köteleztek. Dudáa Andor Évkönyvei sze 
sínt Zent" is volt 1790-ben oktat б . A gyermekek elsósoг  
ban  „ f őleg a vallási tudnivalókat tanulták, meg némi 
nyelvtant és számtant. Ezek a kezdetleges iskolák voltak 
a "chéderek". E nép tan лlkonyбága azonban inüvel ő tdsdre. 
felhasznált bármely felekezeti iskolát is. .Az i ~holáz" 
már csak azért is szükséges.volt, mert egy 1798. évi 9814. 
SZ. he1ytaгt6tanácai parancs értelmében nemzeti (elemi 3 
iskolába nem járt zsidó ifjak nem házasodhattak. Amennyi 
ben mégis megt đrtént, egy 1802. évi rendelet arra köti- . 
lezte đket, hogy ezen állapotukban is járjanak iskolába 
(Dudás Gyula: Oktat"ligy B.B. vm-ben,  56. old.).  Vig La-
jos adatai szerint 1783-ban 20 zнidб  család volt Zentáa, 
.1832-ben pedig a z ѕidб  lakosság azama "100..Egy hivatalos . 
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(német nyelv`) kintutatás в zer mt(б22/17mÍУ.1855.) 185¢- . 
ben 535 zeidd volt Zéntán,(szaporulat as utoisó három év 
bent 150),éa itt találuzek el őször iskolai vonatkóz"ú ada 
tol isa iskolát látogat 110, mig iskolaköteles 130.zaidđ  
gyermeko szerint abban az id őben már volt izraelita fe-
lekezeti iskola Zentán, amit Dudás Gyula fentebb emli 
tett ms1пиája 4s megeгősity  lmort szerinte izraelita i вko 
la 1845-tđl volt. 

Hogy a városi képviselet f о glаlkozo'it az izraelita is 
kofa kérdésével, arra vonatkozóan a 2egгбgibb adatot as 
1855. jvпius 7-бn tartott Filés јеgyzőkönyei. kivanatában 
találjuk. Maga a jegуz könyv ntnea meg. Ezen az ülésen 
620 ,  sz. alatt felolvastatott a helybeli izraelitá.k fo-
lyamodv4nya mely szerint nekik a ćs, kir, magas korm бny  
által két elemi héber iskola felállítása és fenntartása 
van хenáelve és seeghagyva, ennek І  t виitéséhez segitség 
kippen csak egyik leend ő  tmitá јuk évi fizetését kérik 
Zesita varos šözpénztáráb6l, azon ckb бl, minthogy a város 
nemcsak alkalmazottait, dé aindkét felekezet tanit бit is 
fiaéti a közа4gi, közja?adalmakđ6l, melyekben nekik, is, 
mint földbrtokosoknik részük van, ezért. az  .érintett fi-
zetést.elhatárózni éa'elréndelni kérik; A közgyüléz ha- 
tárczatáđan kimondta: azon kö гiinmбnуnél fogva, hogy mind 
két vallásfelekezetS'tanit6 К  ósakugyan azon községi közt'--. 
Іavadа1makból fizettetxiek,.amelyekben -anizraelitáknak 
as réezűk van, bеlátja némilegeaen a kérel еm  méltányossá 
gát, mindazonáltal é, folyamodók. mind .fairtok, mind nemze --
ti еégi szám tekintetáben távoleltérők a rkat, é  görög 
n.eo felek®žвtbeli .polgгкtársaiktól, mint Вem hogy nékik 
egg tanítói fizeté+et:a város кözpénztáráb бl jogosan elha 
tárózni 'lehetne a' jбl Жet ,a hébér községnek nyitva és 
$zabafia&gábaa áÍi bármily felekezetbeli iskolát választ 
ЖΡa látogathatni .és gyermekeiket abba járatni, mindaz эzá 
tál tiaztglve vallásukat)s habára os. kir.Ausztriai bi- 
rodalomban tudtukkal még. időig egy község;sem Qiárt elöl 
ilyen példával, a yiiléa korántsem rendes fizetéssel, de .  
méltányos 200 pengő  foriлtпуi segedelemmel leend ő  tanitб  
luk fizetését mindeddig, migglen a városi elöljárók és ta 
ni$бk városi köz јavadalmakb6l fizettetnek, évenként p б~ 

tolni és elősegítem ajánlja a elhatárózza, magától érte 
tódvén, hogy ezen kétszáz forintnyi évenkénti tanítói вé 

. gedelem a.kérdéaea tanitók meg гΡ.lapi čásával.veendi kezdi 
tét.(degyezte Szávay Рál.h. jegyz ő . Köгpeosét:Аreis Zam-
bór, Bezirk Zenta, Amtaieg der liarktgemeind в  Zenta,) 

A fenti határozatot a es.kir. megyei f őnök 3439.az.a-
latt 1855, auguaztua 21-én j бvбhagyta és a v.házipénztár 
erre az évre 150 ft-ot hi ia'fizetett Spitzer Ignácnak. 

Ettđ1 kezdve.l859-ig ezt az ösaz і  et ~rendszвresem 
fizették. Dudбв  Andor kvki$nype_ szerint 185r-ben a tanító 
i állás aim volt bétöltve; a félévi segélyt azonban 
Weoneler Joshua oak s.  felügyel đnek kifizették. 1859- 'tol  
es az đввzeg.210 ft ,melyet 1860-ig 'Spitzer Tgnáe ask. 
felugyélđ ,.majd 186 -t.ó1 Kohn Vilmos tenit đ., 11869/70- re 
Deák LAzár. vett fel- a házipénztár könyvei szerint e  

66. 



Mig 1860-ban a z бПtai zsidб  lakosság száma 614, 	az 
1869-es népezámlálási adatok štierint már 924. Számúk (és 
gazdasági erejük) növekedésével mind jobban kifejézé ѕre 
jut az az őhajuk, igényük, hogy a közjövedelmekb6l egyen 
16 jogú polgárokként đk is részesüljenek: Igy as 1869. 
június 26-i közgyűlés (83.sz.hat.,V. рont)foglalkozik az 
izraelita hitközség ké гбабvеl 9  hogy a pap, kántor,tanitó 
kapjon fizetést a váx•ostól, valamint kérik, bogy réazük-
re építsen iskolát is. A gyiđlés határozatában kimondta, 

ki kell vizsgálni; hogy a kérvényezi hitfelekezet ű-
ek mennyiben járulnak: a k_özterhekiiez. A népžsk иlai tör-
vény (186 đ . ХхХVIiL t. с .) folytán a tanköteles gyermekek 
ösezeirása folyamatban van, ennek és a teherv5selési a-
rány alapján az clöl јбrбебg tervezetet és véleményes je-
lentést nyújt be annak idején, hogy a fizetések лβegálla-
pithа tбk legyenek)  б s hogy iskola épüljön-e, vagy som. A 
uzeptember 3-i ülésen (113.sz.)foglalkozžk a k_özg уfi бé 
azzal a kéréseel, hagy a város gondoskodjék az iskola fii 
tésérбl. Tudomásul veszik,és a füté вt árlejtésen fogják 
kiadni. szeptember 10-бn a közgyІilés (122. вz.) tudomásul 
veszi, hogy a hitközség az érlejtés alapján vállalta a 
fűtést, két fával.fütött kemencét á 57 ft 80 kr-ért, egy 
szalmával fütend6t 43 ft 75 kr-ért. Az egész f űtési di-
jat egyszerre fizetik ki j én ki is utalványozták. 

Az 1869. december 12-i közgy ű lésen ( 163. sz . ) spitzer 
Ignác kéрVáse16 felhozza, hogy a f.é. 83. sz. határozat-
tal az elöljáróságot megbiztak, tegyen javaslatot az izr. 
hitközség alkalmazottainak a közpénzeicb бl val б  fizetésé-
re, de eddig ez Пem_történt meg, noha a hitközség dssze-
irdst is v бgzett a léiekszámr бl és a tankdteles gyerme -  
kеkгбl. Határozatilag megbízták a birбt, hogy a legköze-
lebbi эсб zgyülésea véleményes "javallatot° tegyen. 

Az 1870.. 'január .4-i gyűlésen aztán(4. Эz.) a fenti kér 
„ в  újb бl tárgyalásra kenUlt, a bir б  el őterjesztette az 
adók alapján kimutatott arányt i нΡ. Elhatбrozták, hogy ő t 
tagü bizottságot alakitanak az ügy pontos áttahulmányozá 
Sára Tј házž Меnyhéгt elnöklete alatt Gyargyovánzzkí 
György, wihálk4v І  István, Nikolícs András és spiczer Igg  
nác tagokkal, amely majd mi еlбbb véleményes 	jeléntést 
tesz, 

Időközben azonban - amint láttuk - iskoláink életében 
az a mélyreható változás tö гtént, hogy az 1869. október 
22-3 közgубi б  нΡ határozatával az addigi r.katolíkus fele-
kezeti iskolák кözвégiek lettek. Az elöljáróság ezután 
felhívta a másik két felekezetet is, nyilatkozzanak,hogy 
elfogadják-e a községi iskola-rendszert. Az izraelita hit 
köz аég el  is  fogadta és ezzel az iskola mint felekezet) 
jellegű  meg is szűnt. Három tantóját: Kohn Vilmost, 
Flesch Joachimot és Klein Adolfot községi tanit бnak vá-
lasztották meg y és az iskolaszék március 17-i 19.sz. áti-
ratára a v ,  kő zgy іlés az 1870. április 29-i  6165"  (82 ,  
sz.) a választást tudomásul vette és fizetésüket is meg-
állapította: Kahn rendes okleveles tanító fizeté бe éví 
500 ft készpénz és  120 ft  lakbér, Flesch minta *nem . 
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Kohn Vilmos a kezdeti fi.ze.té вét к  500'ft-ot 	élvezte 
1878-ig,.majd.6.is 600 ft-ot kapott és ezzel rant nyug-
dijba 1884. anguвztus 31-én. мár 1865-ben taaitott.  Meg-
halt  1889-ben. 
----• ~ 68.  ; ' 

törv"~yszabta formákkal ellátott° tanító évi 400 ft fize 
tép és 120 ft lákbéг , végаl Shin oklevél néküli tanitđ  
fizetése.300 ft és 120 ft lakbér,-olyanformán, hogy ezen 
két utóbbi tanit б  mindaddig rig rendes okleveleiket fel 
nem mutаt ё.k,  illet бleg az iskolaszék á1ta1 kitűzött ha-
tárideig fogj бk ezen fizetéseket élvezni, az oklevelek 
felmutatása után pedig újabb intézkedések szerint. Fiza-
tésüket 1870. márоius 1-tel гolyбvá tették és a házipéne 
tár ki is fizette, havonként, el бre. Ugyanezen az ülése-n 
(83. вz.) a B.B. vie-i tanfelügyel бaég április 3-i,102. еz. 
alatti érte аíté вét is  tudоІ7І4sцІ  vették, hogy Kohn f іlté-
tel nélkül,  Pluck  é ѕ  Klein pedig pбtvizsgárв  kđ teletitet 
4én, feltételesen lettek megválasztva, ezt a tank егU1& 
ülésén má=ciuѕ  22--én meger бsitatték, azzal, hogy nevezet 
tik évi fizetésének 29é-4t a segélyezéai pénztđr javára 
tartsák vissza, majd.mindén év december havában a tanfel 
ügyelбвégre küldjék, t с  бáb ј  eljárás végett. 

Az 187Đ-tбl községivé lett izraelita iskola tanítói -
nak, as izraelita tanulók számának változásait a rendel- 
kezéвre áU6 kevés ađatbбl is megkiséreliük figyelemmel 
kísérni, annál: is inkábbi. Imeгt az izra-
elita  felekezeti .i8kola  üЗгa létesült 1894-ben,. igy az 
.eseicények folytoпóssága megmarad. 

A vármegyei t аnfelügуеl бšéghez.361/l870.II.27.sz.  a-
latt  felterjesztett kimutatás szerint ekkor a tanköt вle н  
és ískolába járó izraelita gyermekek száma a' következ ő  
volt: ta.nköte1es 6-12 évig fin 83, l бгy 81,összesen 162; 
13-15 évig fin 41, lány 39, ö внze вen  80.  Еђъб l a minden-
napi iskolába járt(6-12 év) 72 ̀fin és 63 lány, ö вaze вen 
135. Ismétlő  iskola nem volt. 

Ugyanć sak.a.közigazgatáвi 1іgyiratokbó1(390/1871.III.2) 
tudjuk meg, hogy az iвkolaвzék el6terjeszté ѕt tett a köz 
gyűléshez, melyben Klein Adölf I.o. tanitđnak az ideigl~e 
neeen megállapított 300 ft évi fizetésének 500 ft-ra va-
1б  félemвlését kéri,, 1870. október 20-tá1, mintán neve-
zett a tanév megkezdése elбtt megszerezte a tanképe вít б  
oklevelet. Az 1871/18 sz. hаtározat.megadta, igy _,1878-ig 
wi fizetése 500  ft. - majd ettől kezdve Gao ft.,és ezzel, 
is ment nyugdíjba 1886. aug. 3l-én, Meghalt 1897-benn 

Blesch Joachim rendelkezés alatti német nyelv tanitб  
kérését, hogy fizetését a többi elemi tanítók £izetésé -
hez képest 500 ft-ra emeljék, a v. közgyűlés 1872. novam 
bar 4-i ülésén (283.sz.) tárgyyalta, véleményezés végett 
áttette az iskol кazékhez,.majd annak pártol б  jelentése a. 
lapjén 1873. januáт  i-tál évi 100 ft-tal emelte, ki is 
utalta.(1872. december 13. 320.sz.)1878-tóÍ fizetése 
600 ft, ezzel ment nyngdijba 1888. júuiUa 30-án. Meghalt 
1902-ben. 



A községi ž ѕkolaazék 1872. oktбber 26-i ü1 вén foglal 
kozott azzal, hogy Koha és Klein o вztálysiban a tanrl б& 
túlnyom6 гб szе  mбzeavallárú, ezért a heti szünnapok ott 
szombat és vasárnap legyeћék.(Jkv. 21. sz. hat.) 

Az iskolaаzék 1872. november 26-án tárgyalta azt as 
é вzrevételt, hogy a községi i вkolába járó mózesvalláaá 
tanT іі6k nem гбв zesülnek hitoktatá вban(42. аz ј. Ennek; fo-
lyományaként már az 1873. évi házipénztári kiadási f6-
könyvben,találjuk Klein 8al дпton hitelemz бt, aki az 1872/ 
73., бs 3874--ben három h бmapig tanžtott 125 f t évi díj-
ért. EzutAri 'csak 1886-ban đalálunk adatokat, amikor Pal-
1_4k Fülöp „ Bergel Emil -tanítottak hittant évi 100 ft- 

.Az 1892/3 és Ј. 93/4 ј  tanévben Kellner Sámne1,1894/ 
95-ben Pollák Emánuel a hitoktató, 1895-t đ1 Bergel Emil 
1899-ig 500 ft, maid 1900-ban  1006 K fizeté ввel, utána 
1901-t ől Braun Iz еб  1905-ig 1300 K-val, 1907-t31 1920-ig 
schweiger lermann 1300 K fizetéssel.(A házipénztári kia-. 
dások között Ke11n6г  ée Pollák nem szerepelnek, csak az 
i вkоZai értesit бk említik 6ket,) 

Amikor az iskola községi lett, a hitközség tulajdonát 
képez6, ma Boska Jugovica 6.az. alatt lev ő  iskola helyén 
volt iskolaépület továbbra i ѕ .haеználatban maradt. Az 
1876, ökt бber 22--i v.kđ zgyiilésen (193..б z.) foglalkoztak 
az izr, hitközség f,4. október 14-i fclyamodványával,m в?y 
beu az iskolah вlyi ѕégal használt épületért évi 300 ft fia 
аzonbért kért. 'a varo вtбl. A kérelemnek helyt adtak," a 
kért haszonbért 1877. január 1-t61 foly б sžtották. Ezt az 
öа szeget fizette a város 1894. juliüs 31-ig. 

Az 1876/77. tan évben Klein AdоŽf az I-II: 	vegyes 
osztályt tanitotta  36  fiú és 44 leány tanulóval,mig Kohn 
Vilmos III. vegyes ostitál ~ráa 31 tanuló volt .Flesch Jo _ 
achim a f бélemibsn a német nyelvet tanitotta. 

Az i вkola вzék 1877. november 28-i üléeén(153. аz.) іхg 
találta, ,hogy azok az osztályok, amelyekben. leginká 
izraelita gyermekek tanulnak, nem megfelel đek, tágasabb, 
égé аzségesebb tantermekkel kell 6ket kic ѕ eгélni. 

Az 1878/79. évben az I-II. vegyes osztályba (  Klein)  
beiratkozott 102 tanul б ,(köztuk 82 izraeІіta)év végén 
volt 99 tanuló. A In, vegyes osztá3 yban (Kohn) a beirt 
tanulók száma  41,(köztíik 9 izraelita) év vegén viszont 26 
tanuló maradt. Az.iskblaszék 1879. május 26-i ülé вén e 
redményét - kora miatt - gyengénk találja; nyugdíjra a-
jánlaná, de fedezet hiánya miatt a kérdést вlns.po{эák. Az 
1880. augusztus 31-i ülé вén mвgálla.pitják, hogy Kohn osz 
tályában nagyon kevés a tanuló, rig a párhuzamos III. оаz 
tályban . 100-nál is több tanul6 van, kötelezni akarják a 
törvényes nyolevanon felüliek átvételére, de 6 ezt nem 
akarja e3f ogadni,..Az 1883, április 27-i ülé вeд  az igazga 
tб  nyцgdijazáвát javasolja, bizottságot kцldвnek kí as 
inditvбánnу,y kivizsgáláвára. Az 1884. március 29-i ülésen 
aztán falhivják, hogy a вyugdij'azásáhоz вzаkséges .okmá- 
nyokat : ezere~a : be)ée augusztus 31-ével zs цgdijazták iв ..; 



1886 . augusztus 3l-évІLПein Adolf . ia nyugdijba ment.: 
Ct követte Fle иah Joachim, aki 1888. juniu в  30-Šц  lett 
nyugdíjazva, ezzel a felekezeti i ѕkol t бl átvett tanit бk. 
müködé вe megszUnt. . 

A nép вzám7lási adatok szerint 1890-ben az izraelita! 
vallású lakosok (zsidák) száma 1225. A hitoktat6n kivül 
(Bergel Emil) azonban izraelita vallású tanitó nincs a 
községi iskolák tantestületében. Рe:teh еtđвn ez a körül- 
mént' is.hozzájášult ahhoz, hogy foglaiközni kezdtek újra 
felekezeti iskola létesitéѕével.  Ebhez  aйyagilag is stég 
erбеnek ér еzhették magukat, mert a vallá. в-égi. közoktatás-
Ugyi miniszter 1887. évi 12191 . вz. rendвletzkiшondta,hogy 
m6g abban az esetben isд, ha tđbb egyházközség is van egy 
helységben(mint Zentán е . az orthodox és a sefard ), de 
ceak az egyik tart f enn.felekezeti iskolát, á másik eggyy  
házköz вég is tartozik hо zzájáгulni az iskc2a fenntartásé 
hoz. 

Azt a két osztályt, amely a hitközségi iskolaépület -
ben völt, 1890 =-ben áthelуr zték a szemben levđ , Gerl féle 
bérelt épülétbe(most Bo ѕka Jugovióa 5.), de a város az 
épület bérét egészen 1894• júliuв  31-ig fizette. 

A felekezeti béke és.egуцttnгükódés szép példáját lát-
hatjuk.a2ban, hogy 1891-ben az Izraelita N đegylеt által 
a azegénysor.su gyermekek вsgélyezésére гendezett..müsor- 
ban Csehe Győzб  igazgatб  é ѕ  Harsányi iánóв  táriitб  is sz!, 
repeito 

1894-ben felépült az új iskola á régi hélyén, az.ünne 
péіyeв .megnyitása szeptember,  5-бn volt. Ebben az :évben 
hat rozták-el a f еlеkezeti.i вkol'.ujb бl való:.,alapitásиt 
is; Elsđ  igazgátбja Bodrogi Ignác volt:, tia évi нsolgá'- 
lattal. Ugyanakkor lett megválasztva Hirschfeld đdön, 
szintén okleveles tanit б  két évi szolgálattal. Egy évvel 
késđbb jött Ldwfnger Józ вéf okleveles tanit б  három évi 
szolgálattal, mгjd 1900-ban Fischer  Siшonпé Klein  Etel. 
is itt tanitott. 

Az iskola a váro ѕtбl nem kapott segélyt, fenntartása 
as 1868 „ СXXVIII.tc. il.§ szerint  a.  hіtkб z вбgге  hésult.Az 
anyagi alapot az 1896. szeptember 10-én elfogadott,1898. 
április 7-én 21596. ѕz. alatt miniszterileg jóváhagyott 
Zentai oxth.izr..hitközség Alapszabályai 7.§-a,bizto ѕi - 
totta, amely szerint ."A hitk,minden önállб  nagykora tag-
ját közvetlen és közáetett adóval terhelheti." 

A városi kö,zgyülési j еgyzđkönyvekbezt 1894 és 1895-ben 
azt találjuk, hogy a hitközség a várostól t űzifát kért 
az iskola részére, amit meg i в  kapott. 

1896-bam a hitközség az iškola Penntartásához. вegélyt 
kért(1200 ft-ot),a várostól,' a kérést azonban.a közgyű-
lés 448.sz< határozatával elutasitotta, mert úgy. talál-
ta,.hogy nincs kell đen indokolva. 

A Zentai gözlöny 1899. évi 32. аzámában ismerteti az 
iskola V. Érte ѕitđjét. Ebben Bodrogi Ígnáo igszgat б  f  i-
gуеlиеzt еt ёsе  olvashatd , amelyben  a  tankdteles-kor el đt- 
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ti szellemi. tulte~helés káris voltáról ir. Ez évben há-
rom taner đ  dolgozott négy vegyes osztályban, a kézimun 
két külön taner б  tanitotta. Kilátás volt uj taner őre, a-
mit meg is kapott á következ б  évben áz iskola. A tanulók 
száma• 

Beirott tanulók az els5 osztályban 23 fiú ,15 leázp, 
ö ѕѕzesen 38. Fiú és 1e"у  összesen az év végén 34. Q má 
sodik osztályban 15 fiú, 18 leány, összesen 33. Fiú; és 
leány az év végén összesen 31. A harmadik osztálybaji 25 
fiú, 9 leány, összesen 34. Fin és leány az év végén ösz- 
нzesea 33. A negyedik osztályban 19  fin, 11  .lебПу , еѕ z е-. 
sen 30.. Fin és leány az év végén бж szesen 29. 65 tanuló 
tandíjkedvezményben részesült, 51 tandijmentesj volt, 18 
kapott tankönyvet,  16 téli ruhát.(A tanulбЖ  t8ndijat, be 
íratási dijat es tнnј tói nyugdijalapra fizettek.) 

Az 1899 évi tankötelesek ösгzeirása szerint volt még 
87 i зmétl б  iskolai tanköteles is, dehogy ismétl6 iskola 
működött-e, nem volt megállapi.thatб . 

Bodrogi Ignác igazgató a Zentai Keresked đ  Ifjak Egye-
sületében szakel őadást tartott. 

Az iskola VI. кrte вitđ jének adatai 1900-ban Dudás An-
dor közlése szerint a következők voltak: 

I. osztályban 23 fiú:és 20 Ieány, össžesen..43, °vt vé-
gén 43p tanitója Fiвeherné  Klein  Eti].. II..o еztályban 17 
fiú és 13 leány ;  összesen 30, év'v.égén 29, tanítója 
н irschfeld 0dön. III. osztályban 17  fin  és 20 leány,. ösz 
нzesen 37, év végén 37, tantója Löwinger Јб  zsef. IV.ošz 
tályban 27 fiú és 7 leány, össze нsn.34, év végén 34, ta--
nitdja Bodrogi Ignác. 

Itt jegyézxük meg`, Жogjг.az iskolának mindig 	voltak 
más valllású tanulói 1. в , гпert . б1talában.jól mü сd бd iskolá 
nak volt elismerve. 	 . 

Az 1900. évi összeirá в  szerint a zsidó lakosság száma 
1264 volt. 

1901. március 9-én a tantestület az Izraelita N đegy- 
let által szervezett gyermekfelruházó akció javára gyer- 
mek szinel đadást rendezétt. 

1905 júliusában az izraelita tanitdk gy űlését Zentán 
tartották. Bodrogi el đadáѕt tartott a hittan tanitásá •-
ról. Az iskolaszék elnöke ekkor dr. Flesoh đ`iksa volt. 

1906 januárjáb аХx.meghalt Bodrogi Ignác 43 éves koré 
ban Tevékeny tagja volt a tantestületnek,igazgatöi teen 
dói mellett a Zentavidéki Takarékpénztár felügyeld bí- 
zottaágának jegyz ő jeként  is.  dolgozott. Utóda Löwinger J~ 
zsef lett. mint helyettes igаsgató. 

A hitközség 1907-ben ismét 4000 K segélyt kért a vá-
гoatól; a közgyülé а  620.sz. határozatával a kérdést le-
vette a napirendr бl. Ezt követ đen mégegyazer kértek. az  
iskola fenntartásához 4840"K segélyt, amit a v képvise-
let 1058. ѕz. határozatával aly módon utasitott el,hogy a 
hitко zВбget áІІ amѕegély kéгбвére.utasitotta . A határozd 
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tot a hitközвég mеgfelleІ:1ezte, , eredmény, ffiélkiг ll: 

•  1908-ьаn a. községi iвkolák аllamó вitá,вáral kapcsolat-  
ban  as  izraeцta f elekézeti iskola dllamosit"a is  вхо- 
ba keriilt, azonban megmaradt változatlanul felekezeti 
jeliégünek. 	 . 	. 

'A Zentai H3radó:1908. jálius 19-i вzámábкn megemliti, 
hogy  as izr.. гвко lивг éк  tanitóválasató ülést tartott, 'di 
nem közli, hogy  kit válaeztottak.  Viszont  1910. januárjá 
ban találkozunk Follák.Nlikвa aevével, mint a Кохтииеlбд~ 
Si Egyesiilet tagjával, valamint Rosenberg п31é4 е1, aІй  
a Zentai Dза- és Zeneegyesiilet ј,anuár 15-i'hangversenyén 
vegyeskart vezé п,qelt. . 

Az iskola segélyézé вének kérdéaévél foglalkozott  a v. 
közgyüléa as 1909. évi 1353. ez. határozatában,amikor is 
kimondta, hogy a gkel. szerb felekezeti l вkolának szer - 
zett jogд  van_a segélyre,  ami nem alkalmamható az i2ra- 
e).ita 1 зкс lата., таитевггб l pedig a lakossd.g több вége  ka-
tolikus б s  minis felekezeti i вkoiáJa, tehát segélyt som 
kapnak, igy  as  izraelita iskola semlehet kivétel, a ké~ 
rés nem teliesithetd: .. ` ' . . 

Amint láttuk, а :tanitók tвvékeny réezt.vettвk 1910 - 
ben a táreádalmi életben, me kell még eml. j.~éeиi,  hagy г $  . 
winger József igatigatói munk~já'mellett még.a hitköz вég 
ј eg хб~ е  é в  as isr patronage  egyesület titkára.is:  volt . 
A~kolaa.zék.elnöke:ekkor dr, Hacker Kálmán, gimnáziuшi. 

Sajno в ,  as  1910-еа  évekb đl a tanulák,sžámá,ra voцa.tka-"' го  adatot nem sikerült'találni: Az izraelita lako цok' 
вхата  1912-b_ев  1327 volt. Ebben bs évben'ltin].u в  . 15~én 
Bгidapeaten'meghalt Hirвchfel& Öd.ön; aki . már korábban е1- 
mebajban,szenvedett. .. 

A  Zentai Ргівв  Újság 1913.  augusztus 29°i számábais  ax 
тá1 ad hirt, hogy  as izr. hltkđzsé vaвárnap рΡi na yуΡgg~tt,,lém 
вének kellett volna  as izr. népiskóla ál2amoe ~táиának 
kérdésévél  foglalkoznia, azonban  a gytiléa hangulata any-. 
nyira ellene  volt  az államositásnak, hogy az lпdítványo- 
zó 3etárgyalá в  elátt.vi ввzavonta inditvš,nyát. . 

1916-ban,az iskola részére 20 köbméte.r,tüzifát kértek, 
de a v. közgyülé в  a kérést(787:.sz.) elцtáaitetta :  azzal, 
hogy a váro в  is ké.nytelen a'tüzífát venni. 

Az 1918. évi né_nszámláiás  szerint Z вntán 2768 ssid ó 
volt. 

Az_lmperiumváltozással  kapcsolatban  'a' gkel.azerb  fele 
kezeti iakвlánál tárgyalt mi~iszterí rendelet. бгt е1в'бbех . 
amely as 190 4 . áprili в  19-i iskolai tđгdényt'a Vajdaáág-- 
ra kitexjeвztette, az izraelita felekezeti iskola  is  
1919 . december  1-té1 államivá  lett  



R  EZ  I  u  E 

тath Péteг : 
Crkvene osnovne škole u Senti 
Prilozi istiriJatu  senćaпskih пarodnih škola 

Auto.r, U.  želji  di  prikupi materijal za idtorijat пигод }- 
nih škola u Senti, u ovoj svesci objavljuje raspoloži.ve рор  
datke  0  crkvenim školamи . Materijal  ii  згедјеп  u tr oglav- 
lja prima veroispovestima srpske pravoslavne, katolicke i 
JavneJske kо1е. . . 

Istorijat pravoslavnih i jevrejskih škola vodi do kraja. 
pnvog svetskog rata, kids mu one  .postale držвvne, dok niateni 
Jel ketoličkih škola zaključuje sa 1869. godinom, kada іЇ  
preuzima opština. Istovremeno  ii  vršena propaganda nxedJu Sг- 
bima i  JevreJimada školstvo prepušt.aju svetovnim vlastima. 
Jevršji  mu  187о . godine dali svoj pristвr_ak, medjutim počet- 
kom devedesetin godina vnatili su skol ц  pod  rtiko'rodstvo . svo-  
је  crkve. Pravoslávne (srp!ske) škole su ostale crkvene sve 
do kraja pryog svetskog rata. 

Autor hronološki nabraja podatke,  fi  koje Ja naišao u 
lokalnYm izvіri,ma, uglavnoni  u  materijalu Istorijskog arhivau 
5enti9 u.prvom redu  'u z,apisnicima Opštinskog veća. Svoje  Pl..  
datke dokuanentцje  as red  "m  brojevima zaključaka. Razvoj 
školske шreže se,može pretiti opisonx škalskдh zgrada, brojem 
цčionicas brojem učiteljao ® učiteljima diii biografske ро- 
alatke, 'kid  nekih detaljnije ( T. Branova čki, SaшulJózs ~ef~. ' 
Interesantni su-podaoi o zaradi (u novcú i naturi џčiteija, 
zatim  a tome, kojo pnedmete eu'djaci u čili. 

U prilogu svog rada. aútor:dáje dve geagrafeke kente; na 
kojima ве  vidi lokáoija školskih zgrada,  0  kojima Je.  u  stu- 
diji reč •  Brošura še dopunjuJe sa slikama nekih zgrada i u či 
telja iz tog doba. ' 



LEKEZETT . JELLEGÚ VAROSI ISKĐLAK 

. ® városi vagy felekezeti tulajdon 
І b~relt :épüket 	 . . 

Gkel, szerb iskola 1703-1881 
(a mai Társadalmi Könyvviteli Szolgálat helyén) 
Régi városházs, majd Zsandárkaszárnya 1861-1881 
(a Gimnázium helyén) 
UJ szerbiskola 1881- 
(a Sremac utcában). 
Rkat. Kis-iskola  1755- 
(a  Muzeúm helyén) 
Rkat, Nagy-iškola 1813-1880 
(a'Véroshaza ÉK-i sarka helyén) 
Két tanítói lakéв  1813-1882 
(a.Vérósháza ENУ-i . sarka hel yyén) 

7, sinkaynétól vett tanitđi lakđs 1837-1847 
(.a silók helyén _ 

8. Kelvárosi (Bakayз  iskola 1845- 
(Маdéch utca 1.) . 

9, Ideiglenes iskola Andruská Pál házában 1860=1862 
(Népfront.ter 2,) 

lo. G. Jankovich N. 1852-1862 
(Népi forradalom utca 

11, Gospbos-féle (Tóparti) iskola 1857- 
(Vo ~islavs Ilića 23,) 
Búrang-féle (Tiszáparti) iskola 1861-1872 
(Miloš Obili ć  utca 25.) 
Kis Városháza (Bellér Péter lakása) 1861-1868 
(a Városháza DK-i aгkе. helyén) 

14, мti hálkovits I, 1862-1869 
(F, Drapšin utca 7-11) 
B. .Heiszler Teréz 1862-183 
(Népi Forradalom utca 12-14.) 
Flesch Babetta-féle ház 1863-1868 
(Népi Forradalom. utca 32.) 
Kerületi més.zárszék 1866 (nem használták) 
(a Posta helyén) 	 . 
Izraelita hitközségi iskola 1845- 
(Boška Jugovića utca 6.) 

I~KOLAK A цZW,LASOKON A FIIEKE2E'i'I RENDBZER KORABAN 

~в  felekezeti épцlet ; 	 . 
0 magán iskolák 

Bersi Iiártonnál levđ  maniskola, 1861. 
Slavnić-sor, szerb magániskola,. 1885-1892, 
Zakladna šкóla, 1893- 	 .. 
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Andrüaka Ра1 	 47 
krirai  Lajos  44 49 51 52;  60  
Aúlik` Jánбs 	.. 	51 
Babaca Györgg 	 60  
ввкеу  Аlајов 	56 57 
Bakay Károlу  37.38 39 42 43 

44 4547 5156 
Bakay  Piroska 	5556 59 
Barsi Mártoa 	 5°  
Be. Jaza вf 34 36 38 39 41, 

42- 43 44 46 47 52i 
Ве11ег  Péter 	51 52 58 
Bende/Ja.zsef 	 56 
Benedek Elek 	12 44 45 48 

49 5о  59 6с  Г1 
Berauвг  Jazsef 	30 31.35 
Bergel  Emil ' 	‚ 	69 7°  
BerYĆ , BerislBv 	: 8 10 14 

15 16 24 
.Bilicky Benedek 	9  4° .  
Bodrogi 2gnác 	. 7ё  71 
Boгоvski 8ати 	 35 
Branković , ISidor 	7 11 
вranković ~ Tiniotije 	ib 
Branovaёkл.,  Denies 	27 
.Branova čki, Evgenije -Djema 

. 18 
вranovaeki Јоса 11 ' 
Branovački, Јбси ,

‚ 
 ` 

. 	Hadnadjev 	 . 11 
Brвnovađka, 8tвvan. 	8 

:- Brsnóvački,-Tódor - Toša, 
14 - 18 19 24 

Branovвć ki,.Vasá . 12 
Branovački, Vвsa - Cicin 11 
Braun 'Izsa . 69 
Buday Gábor 	12 51 57 
Búday Jenбné 	55 57 
Bugarski :  Djordje 	18 
Bur~ny Janos - 	 50 
Bunny  Sebéвtyén 	- 	• 49 

Cirfusz Ferenc 
. Ćrn6jević , Arsenije 
Czehe Győzó 
Ćzeizner Ferenč . 
Daxivh'gir Jazsef.  . ' 	49 50 	. 

- Deák Ignас 	. 	58 .59 
Deák Lázár 	 66 
Donáth Antal 	 53 
Dudás 'Andor 8 24 29 ~ .31 
Dudšs Emil 

32 43 65 , ~ 
Dudáa Endre 	 37 ,  

Dudás Gyu1a 	3 	5 	7 . 	
37 63 

~~s jSstván 
Lajos'  

DjordjevióQ Joven  
r.,,.1.ek Јеаов  , 
Ellinger Jenó 	. 
Ellingen Jazsef 37 38 

.. д2 43 44 
Eiitvóa JazseY 
Erdujhelyi Menyhért. 

32 
65 

56 
23 
39 
51 

35 
66 
37 
37 
34.  
57 
37 
41 
57 
51 
37 

Faba  Antal .  
Ferenczi L•.вг$а  
Fischer 8imonné, 
Flesch Joakim 	'67 

59 
7о  71 

68_69 70.  
Flesch L. Babetta 54 

. 55 57 58 
Flesch Mikaa 71 
Fodor Antal 47 48 
Freuпd 8атиеl' 59 
Golásteiп ' Ftцóp 	. 59 
Goldstein Zsigmond 59 
GOldstein : uávid ' 17 
Gomboa K$roly. 51 
Gombos Lđrinc` ':40 43 45 48. 

49 5е . 
Gudella Albert 8 46 
Gabik Jakab  
Guelmino. 8 
Gyorgyovanszki Gyóгgy 61.67 
Gyórffi :Iván 	51 52 

54 55 56 57 
Harsány Jénoѕ 	 70 
Hacker Ká1nCén 	 72 
Hegedus Antal 	 29_ 
Hegedus Jazsef 	'51. нeiszler Ferenc 12 51 53 57 
Heiszler Teréz 	55 57 
Herceg, Fm-fl 	24 25 26 27 
Hirschfeld Odón 	70 71 72. 
Hčilbing asset 	 7 
Hoffinenn sándor 	44 
Ikotics Iván 	 47. 
Jankovica Mihély . 	38 46 
Jankovity Imre 	' 33 
Joa Eva '383942 43     
József (II.) 	6 65, 

` 51. 
36 37 .39 ' 

43 51
30 

 59 

16 
5 

51 

Kalmár Jazaet,. 
Karátson Íatván 35 
Kardoa.Jazвef 
Kekezovios Ete1 



Kirilović , Dimitrije 	5 
Keller Sámuel 	 69 
Klein Adolf 	67 68 69 70 
Klein Salamon 	 69 
Kneževič , Milivoje 	65 
Kohn Vilmos 	66 67 68 69 
Kolonity Láв zlíа 	33 
Koplányi. tárton 	 31 
Korponai János 	56 
Kovđts Győrgq 33.34 36 37 
Kugler Mihály 	46 
Kummer János 	43 45 

Lakrits István 	31 
Lebák  Ferenc 	46 47 51 
.Lichtenstein Jakab 	32 
Loránd Sándor 	 38 
Lovászy Mihály 	56 
Lővinger Józse£ 70 71 72 
Lovászy Andor 	23 24 
Ludajić , Ignjat 	11 
Ludaji.ć , Says 	18 19 
Macić , Georgi e 	18 
Magyar Imre 49 51 52 55 56 
Maleševi 6, Stevan 	17 
Marćzibányi. Lőrinc 	.48 
MáriаТerézi.a 	6 31 65 
гигroczy Ignác 	39 42 44 
Mészáros Ltihály 	29 
Mihajlović , Julka 	18 19 
Mihajlovič , Katica (Herceg) 

19 25 27 
Míhálkovits István 50 51 - 

53 55 57 59 б0 61 63 
Mitterbecher Dániel 	6 
Molnár András . 	30 
Molnár István 	37 38 
Moyzes Lukács 	- 33 34 
Mrвzoviб , Avram. 	6 
Na 1 	 53 
NiКоlić,aAleksandar 13 14 
NіkolјĆ , Andri.ja 11 12 13 

61 63 67 
Nikolić , Georgije 7 8 13 
Olajos Gубrgy 	 42 
Ortovits Imre 	 34 

Palásthy János 	3o 
Patócs Abel 	 50 
Petrik Adám 	 30 
Philippus de Senta 	29 
Pili б , Emilijan 19 20 21 

22.2526 27 
P01ak Fúlőp 	 69 
Pollak Emanuel. 	69 
Pollak Miksa 	 72 
Popović , Georgije 	8  

Prekajski, Miloš 	22 
Pгrobojcsevics Antal 	46 
Repi.tzk~y Joannes 	7 30 
Rehák Janos 	 31 
Rigyic ski Győrgy 
Riska Sándor .  
Rosenberg Emil 
Rostagai Achilles 	49 50 
Ruasz Jakab 	 33 
R'xdić s Máté 	 31 
Samu József 	49 50 51 57 

58 62 63 
Schmidt Antal 	32 33 
Schweigler Hermann 	69 
Sinkai János 	 36 
Sinkai Mihály 	49 51 52 
Slankamenac, Pгvoš 	lo 
Slavnić , Novo 	18 
Slavnić , Omer 	18 
Spitzer Ig±ác 	66 67 
.Staji.ć , Tanasije 	7 
Sternberg Ernő 	56 59 
Stojšić , Dušan 	15 17 21 

22 23 24 25 
Szalai Lőrinc 	 59 
Szárits Bertalan 	61 
Szávai Pá1 	 66 
SzekfU Ferenc 	46 
Szek£íín'é 1. Kekezovi.cs 
Szeles István 	50 
Szigethy Antal 	38 39 41 

42 4 44 46 47 51 
Szi.jártó Istvan 	39 42 
Tomcsányi András 	43 44 
Topolai Miska 	 30 
тőrők Janos 	 So 

Ujházi Menyhért  10 11 42 
47 48 67 

Uvalić , Vladimir 	26 
Vas József 	 51 
Varga Lukács 49 51 52 56 
Vig Lajos 	 65 
Vlaši.ć  тrifun 	13 16 17 
Voinich Liviusz 	51 63 
Vujiе , Aleksandar 	18 
Vujić , Ida 	 18 
Vujić , Jovan 	9 15 
Vujić  Jovan - Joca 21 22 

23 24 

Wechsler Josua 	46 66 
Zagorica ®  Mojsije 9 l0 12 
Žeravicа  Jovan 	.9 
Živanovi., Konstantin 

Kaja 	 12.14 

33 3~ 
72 

--~е .  
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ZENTAI F II Z Е  Т  Е  к - 
1. THURZÓ ENILЁKFFIJZET 

(Szerk, Sze1i István) 
1960. 

2, JOVAN DJORDJEVIĆ  
(Ut. Božidar Kovđčék) 
1960. 

3e ADAI~KOK ZENTA  KONYVTAR- 
Ег1ЕтЁNЕК  TÖRTELv±zlЕк Z 
1961.. 

4,  Szeh IBtváđ  
Egy versirг3 szocialista 
a század elején 
1961. '  

ŠTAuРA O SLIKARSKOJ 
KOLONIJI 	1962. 

Sze1i István: 
MAJTÉNYI ZENTAN 
1962' 

.7. SENC'P.NSKE ТЕМЕ  U RAZNL!3 
GRANAI•?А  KOLÉKOIONARSTVA 
1962. 

ZENтAKŐRNYEKI NÉPBALLADAK 
1964. 

sZARAZ KOTGEM, iJRES VALII 
1966 ,  
KET SZIVARVANY 
KOSZOROZZA AZ EGET 
1969. 
RUKKOLNAK A 
SZEP ZENTAI LEGENYEK 
1972. 

НЕЈ , SZENA, SZENA 
1973. 

HORGOSI NEPDALOK 
1974. 
TISZABбL A DUNABA 
FOLYIK A VIZ 	1978. 
ISTO_RIJAT MOSTOVA 
KID SENTE 	1963. 

ii. IZBORI U RENT' 
I.: 1963 	Ir,: 1965. 
III.: 1967 IV,: 1969. 
SENTA. Pгivredai i 
turistički vodič  
Tri izdanja 
JOVAN MUSKATIROVIĆ  
1963.  

S E -N Ć  A N  8K  E S V E S К  E 
Erdélyi.Ištváa: 	. 
BIBLIOGRAFIJA BENčANSKIH.. 
IZDANJA 	' 	1964 
Erdélyi István - . 
Vojislav Janković : .  
BIBLIOGRAFIJA PISAOA 
BENĆANA 1968 
Prva dopunska svéska 1969. 
SEDAMSTOPEDESEтGODIŠNJICA 
SENTE 1216-1966 
Dobos János: 
ZENTA AZ AROTЕнмFr.FG  ES 

. 	POLGAROSODAS кIALAкULA- 
SnNAK IDőSZAкABAN 1967. 

16, Tгipбiszky ~ Géza - 
AndrцskÓ Кгг01у: ADY 
1967. 

ZENTAI FIELYISMERETI КЕрЕК  
1968. 	 . 

A ZENTAI АЛА°i&?FESTÖK 
Е$ LIBRISEI . 	1968. 
Dobos János:' 

. SENĆANSKI KOMUNISTI 
1919-1941 	. 

• 1969. 	 ' 

Tripolszky Géza: 	. 
. ZENTATOL HANGONYIG 

1970. 

Székely Ilona: 
HALALRA  ‚TELVE' 
1971. 

Канопб  ~?а~ : „ 

MEGGY Z D SBOL TETTEI 
1972• 
iдg Rácz Vince: 
F6LDREFORM ZENTAN 1979. 

20 ,  Andruskó Каго lу : 
мEтsZEтEK 	1975. 
Guelmino цаlегга : 
FŰZFÁIM 	• 	1976. 
Slavnić , Nestor: 
ORTEŽI, SKICE 	1976. 

E 1 đ  k é s z ű  1 s t b e а  
U  p т  i p r в  m i 
SEĆANJA SAVREI2NIKA NA DANE 
OSLOBODJENJA 	 . 

79. 



GRADJA ZA MONOišRAFlJU sENTE 

1. Dr Szeli István: 
Zentáira - 1964. 

. Dobos ј8nо í3: 
SrednjI škole - 1965 
Fábri Nándor:• 
Zenta fđldrвjza - 1965• 
Fábri JeпB: 
Zenta tđrténete 1526-ig 

	

1965, 	. 
5, Dr Vigh л'goвton: 

A  zintai kдrház t~rténete 
1966. 

6. ms ph Ниеха ~и  Lászld : 
A zenta$ gyogyszex°t~rak. 
tđrténete - 1966. 

7 ,  Dobos  Jkios: 
Okmaгtipok az 1897.ávi zentai 
fđldmunkáзmegmozdulá вok 
tđrtčвetéhgz - 1967. 
Fšbri деп8s 
Zenta  a tđrđk uralom alatt 

	

1967. 	 . 
Dr Sиe1i István - 
Dr:Božidár Kova ček г  
Pisci Sente - 1967. 

ii.  ing Rácz Vince: 
Poljoprivreda u Senti. 
1967. 

11, Katona Ра1,- 
Erdélyi Istáa v : 
Kulturni život III, 

. 1968. 
Guelmino Jénos: 

.. Zenta ев  kđrnyékékek 
. nđvényei 
I, Virá~osok, 1968. 
П . Viragtalanok, 1973. 
Dobos János : 
Kommunista szervezkedás 
Zentén (1918-1929) 

	

1969. 	' 

Tglmács Géza: 
- Bankok es 
. részvénytárseeégok 

	

.1969. 	 . 

ing Аасг  Vince: 
Klimatologia. - 1969. 

16; ing Аади  Vince: 
Pedologiai vizsgálatok 
1970.  . 	 . - 	 ,. 

Тоlтасву  Géza:: 
A tökéвvilég njгgánvá11a1- 
kczóinak cégjegyzéke 
1970, 	 . 

8zekeres Láвzlđ : 
Zenta és yđrnyéke a régé- 
8zeti  illetik  fén,yében 
1971. 

19 ,  Tolmácsy Géza: 
A zentai sport ев  teв tne- 
velés 1875-1918. 
1971. . 
Tolmácšy Géza: " 
A társиdalmi egyesületek 
tđrténete 1918-ig 
(két k}3tetben) - 1973.. 
Katona Pá1: 
A mozik tđrtéaete 
1973. 	. 	. 

22, Tolmács9 Géza: 	' 
A te8tnevelés t čSrténete ' 
a két háború kđzđtt 
I. kőtet 1973 ' 	. 
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