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SZUBJEKTÍV ELŐSZÓ 

A kishegyesi római katolikus felekezeti iskoláról 
szóló munka ikertestvére A topolyai iskolák története 
1750-1944 c. monográfiámnak. Olyan testvér azon
ban, amely annak fölébe nőtt. Ott egyrészt a megsza
bott terjedelem, másrészt az iskolahálózat sokrétűsége 
korlátozott abban, hogy részletesen tárgyaljam a 
felekezeti iskola kérdését. Ugyanakkor ötletet adott 
hozzá, hogy alaposan belemerüljek e kérdés feldol
gozásába. 

Be kell vallani, mindmáig senki sem foglalkozott 
érdemlegesen a felekezeti iskolák kérdésével. Berauer 
József tett kísérletet először 1896-ban a millennium 
kapcsán a kalocsai egyházmegye katolikus népiskolái 
történetének feldolgozására. Könyvének koncepciója 
nem engedte meg, hogy átfogóan tárgyalja a kérdést, 
hiszen az akkori Bács-Bodrog vármegye katolikus 
felekezeti iskoláinak történetét írta meg a kezdetektől 
a megjelenés időpontjáig. Művében - amely még ma 
is megkerülhetetlen forrása a kutatóknak - az általános 
tudnivalók után községekre lebontva foglalkozik ezen 
népiskolákkal, sőt rövid településtörténetet is közöl. A 
könyvet három példamutató értékű táblázat zárja. Ezek 
egyike a néhai vármegye 109 olyan települését sorolja 
fel, ahol a lakosság vagy annak többsége római 
katolikus vallású. Az említett községek közül mind
össze nyolcnak volt községi és csak egynek - Titelnek 
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- állami népiskolája, a többiben katolikus felekezeti 
iskolák működtek. Ez az adat erősített meg abban, 
hogy a felmerült ötlettel - a katolikus felekezeti iskolák 
kérdésével - alaposabban kell foglalkozni. 

Az iskolák a kezdetektől fogva az egyház hatáskö
rébe tartoztak. Ezt a jogot Magyarországon az 1868: 
XXXVIII. tc. újra megerősítette, hiszen az állam csak 
nyert azzal, hogy az iskolák pénzelésére egy fillért 
sem kellett fordítania, ugyanakkor az egyházak -
kivétel nélkül - ragaszkodtak is az ifjúság neveléséhez. 

A felekezeti iskolákban folyó nevelés tanulmányo
zása hozzásegíthet bennünket ahhoz is, hogy jobban 
megismerjük és megértsük vidékünk sajátos arculatát, 
embereink mentalitását. Ha figyelmesen olvassuk a 
dolgozat vonatkozó részét, rádöbbenünk, hogyan vert 
gyökeret a nemzeti ideológia a nevelésben. S azt is 
felfedezhetjük, hogy ennek rekvizitumai, külső- és 
belsőségei megváltozott formában ugyan, de még 
napjainkban is fellelhetők a nevelésben, iskoláinkban. 

Munkámban szándékosan sokat idézek a korabeli 
dokumentumokból, hogy lássa az olvasó, hogyan 
fejlődött, alakult, majd kezdett sorvadni - bizonyos 
értelemben - oktatásügyünk. Úgy éreztem, szükséges 
e források publikálása, mert már nagy részük elveszett, 
megsemmisült, legjobb esetben a plébániák fáskam
ráinak valamely zugában lapulnak rendezetlenül, s 
porosodnak dobozokban, ládákban vagy polcokon. 
Egyszóval, ismeretlenek és hozzáférhetetlenek a ku
tatók számára. 

Jelen munkát az alkalom is szülte: 1995. november 
1 -jén volt kettőszázhuszonöt éve, hogy 1770 őszén az 
iskolaharang először hívta iskolába a hegyesi kisdiá
kokat. S tisztelgés is e könyv a néhai kollégák előtt, 
akiknek munkája mindig nehéz volt. Olykor-olykor 
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keserves is. Egyetlen szakmára sem figyelt olyan árgus 
szemekkel egyház, hatalom, környezet, mint a tanítóra, 
és senkihez sem volt olyan hűtlen és hálátlan, mint a 
nevelőhöz. Gyorsan elfeledték őket, sírjukat - mivel 
sokszor még a gyermekáldás is elkerülte őket -
benőtte a gaz, fejfájukról pedig lemosta nevüket az 
első nagyobb zápor. Akkor mégis, mi indíthat egy 
tanárembert iskolatörténet írására? 

Épp ez: a szakmai együvé tartozás. Hisz ki ismerheti 
jobban a pedagógushivatást, ha nem a pedagógus? 
Ki tudhatja jobban foglalkozásának a múltját, ha nem 
ő? És ki érezhet nálánál nagyobb felelősséget a múlt 
és a régen volt kartársak iránt, ha nem ő maga? 

A szerző három és fél évtizeddel ezelőtt Kishegyes 
patinás múltú iskolájában kezdte el enni a tanügy 
sokszor keserű kenyerét. Mégis - vagy éppen ezért -
megtiszteltetés a számára, hogy e munkával emléket 
állíthat azoknak az egykor volt hegyesi tanítóknak, akik 
„fáklyaként" égtek el e nemes munkában. 
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BEVEZETÉS 

A XVIII. század elején, a kései feudalizmus társa
dalmában a korabeli munkamegosztás értelmében az 
oktatás még az egyház feladatai közé tartozott. Az 
egyház elsősorban vallásos embert kívánt nevelni, 
másik fő célja pedig a saját egyházi értelmiség, az 
„utánpótlás" (papok, tanárok) nevelése volt. 

Az alsó fokú oktatás hagyományosan többféle 
formában folyt. Az egyik oktatási forma az ún. anya
nyelvű iskola (schola vernacula) volt. Az ilyen jellegű 
iskolák között a legegyszerűbbek a falusi kisiskolák 
voltak. 

A kisiskola a katolikus plébániával, általában a helyi 
egyházi szervvel állott szoros összefüggésben. Legel
ső teendője a katekizmus, a bibliai történetek, egyházi 
énekek és ehhez kapcsolódva az olvasás elsajátítása 
volt. Az írás tanítása nem állt előtérben, a számtané 
még kevésbé. A kisiskola nyelve mindenütt megegye
zett a helybeli lakosok anyanyelvével, tehát a tanítás 
magyarul, németül, szerbül, horvátul, szlovákul stb. 
folyt. 

A katolikus egyháznak az 1560. április 20-án Nagy
szombatban tartott tartományi zsinatán hozott és a 
későbbiekben többször megújított rendelete előírta, 
hogy a plébánia mellett mindenütt kisiskolát kell 
fenntartani. Ha a község erre saját erejéből nem képes, 
akkor a szomszéd község segítségével kell iskolát 
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építeni és alkalmas tanítót alkalmazni. A rendelet azt 
is kimondja: a tanító jó magaviseletű, szófogadó és 
engedelmes legyen, a lelkész ügyeljen fel reá, nehogy 
az egyház hittana ellenében tanítson, vagy a tanítás 
folyamata alatt olyan haszontalan kérdéseket vessen 
fel a tanulók előtt, amelyek elméjüket megzavarnák. 

A rendelkezések betartását az egyházlátogatások 
alkalmával szigorúan ellenőrizték. 

A tanítók nagyrészt tanulmányaikat félbehagyó 
diákok voltak, akik a pap oldalán a sekrestyés, kántor, 
olykor pedig a harangozó teendőit is ellátták, sőt 
esetleg nótáriusok (jegyzők) is voltak egy személyben, 
s emellett természetesen oktattak is. Az iskolamester, 
bár a jobbágyterhektől vagy a katonai szolgálattól 
mentesült, igen szerény körülmények között élt. A 
községtől kapott lakást (a földesúr támogatásával és 
a helybeliek segítségével emelt házban, amely persze 
otthona volt az iskolának is); kapott továbbá némi 
földet; fizetésül bizonyos évi összeget; és természet
benit minden tanuló után a szülőktől (kevesebbet, ha 
csak olvasni tanított, többet, ha írni vagy éppen 
számolni is). 

A tanítási év két időszakra oszlott: egy télire, amely 
ősztől tavaszig tartott, és egy nyárira, amelyben a 
mezőgazdasági munkák ugyancsak hátráltatták az 
oktatást. 

A tanulók rendszertelenül látogatták az iskolát, 
részben a távolság, részben a szegénység miatt; a 
szülők gyakran „kivették" gyerekeiket, igyekeztek őket 
korán munkára fogni. 

A falusi iskolák feladata nem annyira tárgyi ismere
tek közlése volt, mint inkább az alsó néprétegek 
gyermekeinek arra való nevelése, hogy az egyház és 
a fennálló rend eszményeit változtathatatlanként elfo-
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gadják, kötelességeiket tudomásul vegyék és végre
hajtsák; hogy az egyszerűbb sorsban élők elsajátítsák 
azokat az alapismereteket, amelyek segítségével mun
kájukat majd jobban végezhetik. Ez az igény csak 
később válik hangsúlyosabbá. A kései feudalizmus 
zárt világában és a kezdetleges gazdaságban az 
egyszerű falusi parasztnak nem sok indítéka volt arra, 
hogy az iskolák útján az írásbeliség felé közeledjék. 
Alapismereteit nagyrészt otthon, a mindennapi gya
korlati életből, a hagyományos és szóbeli paraszti 
művelődésből merítette. 

Az 1770-es évekig az iskolákat az egyház saját 
belügyének tekintette. Addig az állam nem avatkozott 
be az oktatásügybe, önálló állami iskolapolitika nem 
létezett. 

„A francia felvilágosodás felé hajló III. Károly az 
1715. évi országgyűlés 74. törvénycikkével rendezett 
királyi felügyelet jogával élve tette meg az első 
lépéseket a népiskolák tarthatatlan állapotának meg
változtatása felé. 1733-ban felújította a majd száz évvel 
azelőtt megalapított lelkészpénztárt (Cassa Parocho-
rum) a szegény templomok, plébániák és plébánosok 
megsegítésére. Ehhez csatolta a kisiskolák illetve 
triviális iskolák nehéz körülmények között élő tanítóit 
is. A lelkészpénztár fenntartására és céljainak eléré
sére a király a dúsgazdag katolikus főpapokat köte
lezte oly módon, hogy évi jövedelmük meghatározott 
részét befizették, s ebből biztosították a templomok, 
plébániák, plébánosok és az egyházi iskolák eltartását. 
Az államnak ez az első lépése az egyház fölé való 
emelkedésében."1 
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I. AZ ISKOLA TÖRTÉNETE A TANÜGY 
ELSŐ, ORSZÁGOS RENDEZÉSÉIG 

Kishegyesen a népoktatás története egybeesik a 
falu telepítésének kezdetével. Egyházilag Topolyához 
tartozik, annak leányegyháza, így az iskolára vonat
kozó adatok után a topolyai egyházlátogatási jelent
kezésekben kell nyomoznunk. 

Az 1769. szept. 20-án a kalocsai érsekséghez 
küldött jelentésében a topolyai plébános már szót ejt 
a hegyesi iskola problémájáról: a „Van-e alkalmas 
iskolaépület, és ebben elegendő hely mindkét nem 
számára?" kérdésre a következőket feleli a jelentéste
vő: 

„Az elhatároztatott telepítés a hegyesi leányegyház
ban folyik, még eddig az építőmesterekkel alku nem 
köttetett. 

1770. augusztus 18-án viszont már ezt jelenti: „Az 
iskolaépület megfelelő és van elegendő hely mindkét 
nembeli tanulók számára a topolyai anya-, valamint a 
bajsai és hegyesi leány egy házakban egyaránt."3 

A kor tanításkezdési szokásaihoz híven november
ben kezdődött a tanítás. így pontosan meghatározha
tom a hegyesi iskola alapításának dátumát: 1770. 
november 1. Állításomat igazolja a tiszai kerület 
(districtus) tanítóiról szóló jelentés: „Ezen község 
(Topolya) leányegyházában, Hegyes kamarai község
ben egyébként Námesztovszki József katolikus isko
lamester működik két éve. A tanítói hivatal 1770., a 
község betelepítése óta áll fenn."4 

Hegyes 1776-ban önálló plébániát nyer.5 Ez alka
lomból részletes jelentést készítenek az újonnan 
alakult egyházról, az imaházról, a parókiáról, iskoláról; 
a pap és a tanító jövedelméről, stb. Ebből a doku-
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meritumból képet alkothatunk magunknak az iskola 
épületéről: „Az iskolaépület és egyben a tanítói lak 
1771-ben épült, a község utólag ehhez egy szobát és 
konyhát építtetett a tanítónak, így most az iskolának 
van egy külön tanterme is." 6 Az iskolának volt egy 
15-20 kilós harangja, ez hívta reggel és délután a 
diákokat a tanításra. A harangocskát jól hallható helyre 
helyezték, s az sincs kizárva - a kor szokásaihoz híven 
-, hogy az első iskolaépületnek tornya is volt, ahová 
a tanításra hívogató eszközt felfüggesztették.7 Sajnos, 
a harangot 1915-ben, az első világháború idején az 
iskolaszék hadi célokra ajánlotta fel. 8 

Az iskola bútorzata nagyon szegényes volt: a tanító 
asztalán, székén kívül egy szokványos iskolatábla, s 
néhány rozoga lóca alkotta. Legtöbb gyerek azonban 
hazulról hozott magának valamilyen ülőalkalmatossá
got, vagy pedig a földön ült a tanítás alatt. 

Padok nem voltak, a gyerekek a térdükön írtak. A 
tanterem egyik sarkában búboskemence állott, ame
lyet reggelente - iskolaszolga híján - a tanító vagy 
pedig egy-két nagyobb gyerek fűtött be szalmával. (A 
község rendszerint 3 öl szalmát biztosított fűtésre; ha 
ez nem bizonyult elegendőnek, akkor utólag kapott 
még valamennyit a tanító.) 

Az iskolalátogatás rendszertelen és lanyha volt. 
Mihelyt megkezdődtek a mezei munkák, elmaradoztak 
a gyerekek az iskolából. Szükség volt otthon minden 
dolgos kézre. Panaszkodnak is a jelentéstevők: „A 
hegyesi leányegyházban a mindkét nembeli tanulók 
száma változó, de lényegében 60 katolikus van 
összesen, számuk időnként kevesebb az iskolában."9 

A középkorban kialakult heti rendtartás szerint 
csütörtökön nem volt tanítás, lévén az szünnap. Erre 
azért volt szükség, mert a diákok számára a vasárnap 
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nem pihenőnap: zsúfolt programmal telítették a külön
féle vallási kötelezettségek. 

Az iskolában ekkor még nem létezett egységes 
tanterv. Hittant, olvasást, írást, a legjobbaknak szám
tant is tanítottak. Az írás és a számtan tanítását külön 
meg kellett fizetni. 

A tanulókat az iskolában aszerint csoportosították, 
hogy mit tanultak: „Hegyesen igen jól haladnak a 
keresztényi tanokban és a Szentírásban." „Hegyesen 
11 olvasó és 16 bötűző van. Ábécét tanul 17. Első 
csoportos tanuló van 9, ezen kívül 4 ötpontos. A 
második csoportban általában 3 tanuló van. Ministrálni 
tud 3." 1 0 

„Hegyesen 15 olvasó, 24 silabizáló és 12 ábécét 
tanuló van. Első csoportos 31, ötpontos tanuló 9 van, 
második csoportos 4, mindhárom csoportos mindkét 
nembeli tanuló van 2. Ministrálni tud 4." 1 1 

Más helységekben végzett összeírásokban is elő
fordul hasonló csoportosítás: az első csoportba az 
ábécét tanuló gyerekek kerültek, a második csoport 
silabizálni, olvasni és írni tanult, a harmadik csoport 
pedig a számtant tanulta. 

Az 1772-es összeírásban megtalálható az iskola 
munkarendje, amely alapján pontos képet alkothatunk 
a XVIII. század harmadik negyedének hegyesi iskolá
járól: 

„A topolyai anyaegyházban és a már említett hozzá tartozó 
leányegyházakban (Bajsa, Hegyes) mindenütt reggel az előlátottak 
szerint anyanyelven és fennhangon könyörögnek a Szentlélekhez 
Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet imádkozva, hogy segítse 
őket a tanulásban; hét órakor kezdődik tehetségük különbözősége 
szerint a tanítás; egyfolytában félkilencig tart, félkilenctől mindkét 
nembeli tanulók részére a keresztényi tanok taníttatnak egészen 
féltízig, akkor kettes sorokban énekelve a templomba vonulnak misét 
hallgatni, ez alatt rózsafüzért imádkoznak (kórusban), fennhangon 
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szólnak a Hit, Remény és Szeretetről. Miután buzgón elvégezték, 
visszajönnek sorban a templomból az iskolába, ahová bemennek 
és végül hazabocsátatnak. 

A délután ugyanígy kezdődik: könyörögnek a Szentlélekhez, 
majd kezdetét veszi az első tanítási óra, ami tart három óráig; három 
órától egészen négyig a keresztényi tanok adatnak elő. Miután 
ennek vége, az Urat fennhangon dicsérve hazabocsátatnak. 

Ami a fent említett órákat illeti, azok a hét minden napján a 
következők: - a tanulók tehetségének és felfogóképességének 
megfelelően egyesek betűkkel ismerkednek, mások olvasni tanul
nak, ugyancsak mások olvasnak és írnak, mások számtant tanulnak. 
Szombati napokon délután a legjobbaknak számtan adatik elő, 
pénteken a jól íróknak szépírás tartatik. Vasár- és ünnepnapokon 
reggel a misére szóló harangszó és a beharangozás között a 
keresztényi tanok ismeretéből kérdeztetnek ki, a szüneti napokon -
hasonlóan - ebéd után (3 óra), litánia előtt is gyakoroltatik ez ." 1 2 

A ludimagister - az iskolamester - kiválasztása és 
megbízása a plébános és a falusi közösség együttes 
joga volt. Műveltségüktől függött, hogy milyen tanítót 
fogadtak fel az iskolába. A hegyesiek szerencsések 
voltak ilyen szempontból. 1772-ben, az iskolák ösz-
szeírása idején a helyi plébános és a tanító művelt 
emberek voltak, amit a fenti idézet is bizonyít. Az akkori 
visszonyokhoz képest igen sokoldalú tanítás folyt a 
hegyesi iskolában. 

A tanító javadalmazása viszont nagyon szerény volt. 
A nép nagy szegénysége nem engedte meg, hogy a 
falu külön-külön alkalmazzon jegyzőt, kántort, tanítót. 
Kezdetben mindhárom funkciót egy ember töltötte be. 
így a tanító jövedelme a legkülönböző forrásokból 
eredt. Kevés pénz, sok akcidencia (mellékjövedelem 
vagy aprójövedelem) a helyzet jellemzője. Az ország 
kezdetleges gazdasága és nyomasztó gazdasági 
viszonyai, s a pénz ritkasága főként a természetiekben 
való fizetést tették lehetővé. 
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A hegyesi tanító javadalmazása 1773-ban a követ
kezőkből tevődött össze: 

Tanítói javadalom 

készpénz lakás 
házaspáronként szabad lakás 
25 krajcár 

akcidencia 
Páronként egy 
fertálymérő búza á. 30 
kr. 54,60 Ft 
3 szekér széna 
á. 85 kr. 2,55 Ft 
10 icce ömlesztett vaj, 
ára 30 kr. 3,00 Ft 
40 font só 
á. 4 kr. 1,60 Ft 
5 öl tűzifa, 
á. 1,50 7,50 Ft 
1 mázsa marhahús 
(100-140 font) 
49,11-75,32 kg. 6,00 Ft 
30 font faggyú, 
á.12 kr. 3,60 Ft 
6 pozsonyi mérő 
vetőmag 5,00 Ft 
A stóla, a papibér a 
következő: 
keresztelés 10 kr. 
évente 7,00 Ft 
felnőtt temetése 
25 kr. 4,25 Ft 
gyermek temetése 
11 1/2 kr. 2,10 Ft 
házasságkötés 25 kr. 1,50 Ft 
idegenek esketésekor 
50 kr. 0.50 Ft 
Összesen 1 3: 148,20 Ft 

A hegyesi iskola első tanítója Námesztovszky József 
volt, akit napjainkra méltatlanul elfeledtek. A Hegyessel 
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foglalkozó írások sorra Vargái Józsefet emlegetik a 
falu első kántortanítójaként. 

Námesztovszky 1729-ben született, valószínűleg 
valamelyik felvidéki vármegyében, talán Trencsén vagy 
Árva megyében. 1756-ban jön Topolyára. Nemesi 
származású ember volt. 1765-től egy ideig Topolya 
jegyzője. Művelt, tanult ember, hiszen kitűnő orgonista 
hírében állt. 

1767-ben vármegyei rendeletre ő lesz a bajsai iskola 
tanítója - talán azért is, mert jól beszélte a szlovák 
nyelvet. Feltehetőleg ez volt az anyanyelve. Nem 
költözik azonban Bajsára, lakása ott nincs, a kiszállá
sért szállásdíjat kap. A katolikus pap mellett Bajsán 
kántori teendőket is végez. 

1770. november elsején az újonnan alapított hegye
si iskolába kerül. Itt hal meg 1775. október 18-án. 

Az 1775 és 1780 közötti időszak hegyesi tanítóját 
nem ismerjük. Talán Forray Simon, topolyai iskolames
ter szállt ki néha a hegyesi leányegyház iskolájába a 
kis nebulókat oktatni. 

II. AZ ISKOLA TÖRTÉNETE A TANÜGY 
ELSŐ, ORSZÁGOS RENDEZÉSE UTÁN 

A felvilágosult uralkodók által indított gazdasági és 
társadalmi reform érezhetően visszahatott az oktatás
ügy alakulására. Mária Terézia a felvilágosodás esz
méinek hatására jelentős mértékben korszerűsítette 
az oktatást. Felismerte az iskolaügy politikum jellegét, 
és olyan oktatási újítást vezetett be, amely az állam
hatalom céljait szolgálta. 

A tanügyi reformnak sok híve volt. 1760-ban meg
szervezték az udvari tanügyi bizottságot - az első 
állami tanügyi szervet - azzal a céllal, hogy a birodalom 
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oktatásügyének középpontjába - a felvilágosult ab
szolutizmus szándékának megfelelően - a hasznos 
állampolgárok nevelését állítsák. A köznevelés az 
erkölcsös alattvalók formálásának, a felvilágosult ab
szolutizmus megerősítésének is alkalmas eszköze -
hirdették a reformerek. Az iskola a szegény kézműve
sek és jobbágyok gyermekeinek nemcsak a termelő
munkához nyújt kellő szakismeretet, hanem erkölcsi 
és vallási nevelést biztosít számukra, amely megerősíti 
bennük a szorgalomra, hűségre, engedelmességre és 
helyzetükbe való belenyugvásra való hajlamot. 

Az uralkodónő és utódai deklarálták az iskolák állami 
főfelügyeletének jogát, de kellő anyagi eszközök híján 
és a társadalmi körülmények folytán nem szüntethették 
meg az egyház javaslattevő befolyását, ami különösen 
a falusi triviális (elemi) iskolák esetében volt érezhető. 
A falusi tanító továbbra is beosztott alárendeltje maradt 
a helyi egyházi vezetőnek. 

A közoktatás rendezésének előmunkálatai 1766-
ban a katolikus iskolák összeírásával kezdődtek meg. 
A jelentések igen hézagosak voltak, ezért 1769. 
november 9-én meghagyták a magyar kancellárnak, 
gondoskodjék a népoktatás helyzetének javításáról, 
mert az adott viszonyok között sok falusi gyermek nem 
járhat iskolába. A királyi helytartótanács kötelezte a 
vármegyéket, hogy ezentúl minden év végén tegyenek 
jelentést arról, hogy melyik községben milyen tanító 
van alkalmazva; hány és milyen vallású gyerek jár 
iskolába; mit és mily módon ad elő a tanító; honnan 
és milyen javadalomban részesül; miképpen kellene 
a tanító munkásságát eredményesebbé tenni. Ezek a 
jelentések sem teljesek, majd csak az 1772-73-as 
összeírások adnak pontos képet az oktatásügy akkori 
állapotáról. 
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Az összeírások még a tanügy rendezése előtti 
állapotokat tükrözik, de annyi megállapítható belőlük, 
hogy az iskolázás, bár sokat haladt előre, messze 
elmaradt attól, ami a felvilágosodás igényeinek meg
felelt volna. Érthető tehát, hogy a felvilágosult abszo
lutizmus a népiskolák fejlesztését tekintette legfőbb 
feladatának. 

Az iskolák átszervezésének feladatával a császárnő 
Felbiger apátot, a porosz iskolák szervezőjét bízta meg 
1774-ben. Felbiger még az évben Bécsben közzétette 
terveit az Általános Iskolarend (Allgemeine Schulord-
nung, 1774.) című művében, amelyet Mária Terézia 
azonnal jóváhagyott. 

A magyarországi iskolák rendezésére vonatkozó 
Ratio educationis... (A nevelés és az egész oktatás 
rendszabálya Magyarországon és kapcsolt tartomá
nyaiban) című utasítást a királynő 1777. augusztus 
22-én írta alá. Ez három, különböző szintű népiskola
típust írt elő: egytanítós falusi (ilyen volt a hegyesi is), 
kéttanítós mezővárosi, és három- vagy négytanítós 
városi anyanyelvű elemi iskolát (schola vernacula). 
Erre épült a háromosztályos latin iskola a kétosztályos 
gimnáziummal. A harmadik fokozat az akadémia és 
az egyetem volt. 

„A tantervi előírások és a könyvek a felvilágosult 
pedagógia hasznossági elvét és gyakorlati szempont
jait igyekeztek a vallásos és felsőbbség iránt engedel
mességre intő neveléssel egyesíteni. A módszer fő 
elvei közül az első, az »együtt tanulas« annyit jelentett, 
hogy a tanítónak az egész osztállyal kell együtt 
foglalkoznia, nem mint eddig, a diákokkal egyenként, 
sorban külön. Ezt követte a »katekizalas«, vagyis 
kérdés-felelet formájában történő tanítás. Jóval vitat
hatóbb volt már két további, eléggé mesterkélt mne-
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motechnikai fogás: a tananyagnak részint kezdőbe
tűkkel, részint felmutatható táblákra írt tartalmi vázla
tokkal való emlékezetbe rögzítése. A módszerben 
tehát mai szemmel nem nehéz, sőt részben már akkor 
sem volt nehéz kifogásolhatót találni. Azonban ennek 
ellenére jobb volt a réginél, illetve az egységes 
módszer teljes hiányánál."14 

A Ratio... kompromisszum jellegű. A tananyagot az 
állam írta elő, de az iskolák - a tanítóképzést szolgáló 
mintaiskolák kivételével - továbbra is az egyház 
kezében maradtak. 

A rendszabály az országot kilenc tankerületre 
osztotta; a hegyesi iskola 1806-ig, a tanügy második 
országos rendezéséig a győri tankerülethez tartozott. 
Az elemi oktatás kérdését csak körvonalazta, de a 
tantervet nem dolgozta ki részletesen. „A népből 
származók" anyanyelvi iskolákban történő oktatásá
nak a szabályrendelet szerint az volt a célja, hogy a 
nép fiai 1. emberi, 2. hűséges alattvalói, 3. derék 
keresztényi kötelességüket teljesítők, egyben 4. a 
különféle élethivatásokra (földművesek, iparosok stb.) 
alkalmasak legyenek, s végül 5. megbízható alaptu
dást szerezhessenek a továbbtanuláshoz. 

A tantervet a nemzeti iskolák tanfelügyelői budai 
tanácskozásán hozták meg 1778. május 1-jén. Ez a 
budai tanterv voltaképpen kiegészítette a Ratio edu-
cationist Az iskolalátogatás tartamát azonban sem a 
Ratio, sem a budai tanterv nem rendezte. Az volt az 
elv, hogy a falusPgyereknek addig kell iskolába járnia, 
míg el nem sajátítja a tantervben előírt anyagot, ami 
eltarthat négy, sőt nyolc évig is. 
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Bács vármegyében a Ratio educationist 1777. 
november 10-én hirdették ki az Újvidéken megtartott 
megyegyűlésen. 

A hegyesi iskolát ennek a rendeletnek a szellemé
ben szervezik újjá. Az előkészületek befejeztével, 1778 
novemberében kezdte meg működését a hegyesi 
triviális (elemi) iskola. A tanítást a budai tanterv szerint 
szervezték meg. Az iskola egytanítós falusi normális
kola volt. Tanterve - amely kisebb változtatásokkal 
1806-ig volt érvényben - a következőkből állt: 

I. osztály 
Hittan, iskolai szabályok, olvasás anyanyelven, né

met és latin nyelven, írás. 
II. osztály 
Hittan, iskolai rendszabályok, olvasás (olvasmányok 

a tisztességes polgári élettel és gazdálkodással kap
csolatban), írás, számolás a gyakorlati élettel kapcso
latban. 

Mindkét osztályban a hittan áll első helyen. Ezt 
vasár- és ünnepnapokon tanították a szülők jelenlété
ben, hogy az ott előadott anyagot azok is megtanulják, 
és otthon a gyerekeikkel ismételhessék. A többi 
tantárgyat két csoportra osztották: a betűismeret 
(silabizálás), nyomtatott és írott betűk olvasása; a 
helyesírás, a szépírás, számtan és a német nyelv 
minden tanuló számára kötelező, míg a latin nyelv 
elemeit csak a nemesi származásúaknak és a latin 
iskolában továbbtanulni szándékozóknak tanították. 

1780-ban kerül Hegyesre Dévai Imre iskolamester. 
1752-ben született a baranyai Kiskőszegen (Batinán). 
Korábban Veresmarton tanított. Hegyesről 1782-ben 
átmegy Topolyára. A topolyai egyházlátogatási jegy
zőkönyvben olvashatjuk a következő jellemzését: 
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„Rendszerető és becsületes. Magaviselete kifogástalan, nem 
részeges, egyetlen megróható cselekedete sincs. 

A papot tiszteli, hallgat reá, engedelmes. 
Jól orgonál. 
Az egyház szolgálatában szorgalmas. Gondosan és pontosan 

tanítja a gyerekeket; továbbá a tanító a szentírásra és a keresztényi 
erkölcsre érthető módon oktat." 1 5 

1782. november 1 -jétől Vargái József tanít a hegyesi 
iskolában. A Zala megyei Kiskomáromban született 
1760-ban, „aki a falu minden szolgálatában igen 
dicséretre méltó, jó híre van, a papra mindenben 
hallgat és pontosan végzi a munkáját".16 Anyanyelvén 
kívül tudott horvátul és valamennyire a latint is 
beszélte. Ismerjük javadalmazását is: házaspáronként 
15 kr és egy fél pozsonyi mérő búza, 1 mázsa 
marhahús (56 kg), 40 font só, 30 font faggyú, 10 icce 
ömlesztett vaj, 3 öl tűzifa és 4 öl szalma; fél telek úrbéri 
terhektől szabad föld, mely az úrbérrendezéskor e 
célra kihasítatott, amit a község tartozik elmunkálni.17 

A budai tanterv magán viseli kora jegyeit, legfőkép
pen Basedow pedagógiai realizmusát és racionaliz
musát: nem kell a gyermeknek sokat adni, de amit ad 
az iskola, az legyen célszerű, hasznos és a gyakorlati 
élettel kapcsolatos. A számtan tanítását a falusi 
iskolában a mezőgazdasági tevékenységekkel kap
csolta össze. 

A tanítás nyáron reggel 7 órától 10 óráig, délután 
2-től 4-ig tartott, télen pedig 8-tól 11-ig, délután 2-től 
4-ig. 

A gyerek addig járt iskolába, míg el nem jutott a 
mezei munkákra alkalmas életkorig. Ezt csak kevés 
szülő várta ki, mivel legtöbbjük már az 5-6 éves kort 
elért gyermeket is igénybe vette a szántóföldi és a 
ház körüli munkák során. „Ennek ellenére meg kell 
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tűrni a szokásokat, amelyet régi hagyomány tett 
elfogadottá." A köz szempontjából ez a gyakorlat 
egyébként nagyon hasznos, mert fontos, hogy a falusi 
fiatalok már „első körmöcskéjük megjelenésétől kezd
ve" edződjenek, és az egész életük folyamán végzen
dő nagyon nehéz munkához idejekorán hozzászokja
nak - hangsúlyozta a rendelet. 

Tekintettel azokra a tanulókra, akik rendszertelenül 
járnak iskolába, hogy el ne felejtsék a tanultakat, „téli 
fáradozásuk összegyűjtött gyümölcseit nyáron szét ne 
szórják", a szabályrendelet előírja, hogy „a tanító az 
ünnepnapokon és vasárnapokon, a plébános által 
tartott hitoktatás előtt vagy után, összefoglalva átis
mételteti mindazt, amit télen tanított". 

Ez tulajdonképpen az ismétlő- vagy vasárnapi iskola 
csírája. 

Az iskolába - láthattuk a korábbi jelentésekből is -
fiúk és lányok vegyesen jártak. Számuk arányáról nem 
szól az írás, elképzelhető, hogy a lányok arányszáma 
jóval a fiúké alatt maradt. 

Az iskola tankönyv- és tanszerellátottságáról nin
csenek adataink. Közvetve tudjuk, a szükséges tan
szerekben nagy volt a hiány, ezért Bács vármegye az 
1780. június 10-én Újvidéken tartott közgyűlésén 
intézkedett, hogy „azokat Rudics altanfelügyelő a 
megye költségén szerezze be s ossza szét az egyes 
községek iskolái között. Rudics be is szerezte a 
tanszereket és a könyveket s kezelés végett a zombori 
kereskedőnek adta át, mivel azonban a községek a 
tanszerek árát nem igen siettek visszatéríteni, Rudics 
a községek elöljáróit 1782. szept. havában kelt jelen
tésével büntetés terhe mellett kérte a megtérítésre 
köteleztetni".18 

Az új iskolai szervezet életbe léptetésével szükség 
mutatkozott a tanítói javadalmak megállapítására vo-
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natkozó szerződések újbóli megkötésére. A királyi 
helytartótanács az 1783. május 19-én Pozsonyban kelt 
rendeletével ezt meghagyja a megyéknek. Az 1789. 
július 19-én tartott közgyűlésen ezeket a szerződése
ket bemutatták, így a hegyesit is. 

„Hegyes kamarai község nemzeti iskolájának szerződése 
Hegyes kamarai község alulírott bírája, esküdtjei és egész 

közönsége, római katolikusok, tudatjuk minden érdekelttel, hogy a 
nemzeti iskola pénzelését és fenntartását szabályozó királyi rendelet 
alapján aláírásunkkal bizonyítjuk és elfogadjuk a megegyezést 
miszerint: 

1. A község nem választja szét a kántori és a tanítói hivatalt, így 
ezután is összetartozik a két tisztség, de a nemzeti iskola tanítói 
állására vizsgát kell tenni; az évenkénti 70 forinton kívül ingyen 
lakást és terményjárandóságot ezután is megkapja. 

2. A hivatallal járó korábban szokásos házaspáronként 25 kr-t 
és fél pozsonyi méró búzát megkapja a tanítói munkáért, mint kántor 
pedig a községtől ezután évente kap: 

készpénzben 80 Ft Kr 
kétszeres búzából 
160 pozsonyi mérővel, á. 4 kr 106 40 
1 mázsa marhahúst, á. 3 kr 5 
40 font só, á 3 kr 2 
30 font faggyút, á. 6 kr 3 
10 icce olvasztott vajat, á 15 kr 2 10 
3 öl tűzifát, á 3 Ft 9 
4 öl szalmát, á 1 Ft 30 kr 6 
a korábban szokásos papibért 
12 pozsonyi méró gabonának ingyenes őrlését 49 54 

3. Az 1780. dec. 18-iki kegyes királyi rendelet 
szerint - a földesuraság által kihasított féltelek úrbéri 
terhektől mentes főidet, amit a község köteles évente 
megművelni, beleértve a vetést, kaszálást, cséplést, 
behordást, ennek 
értéke 50 Ft 

Összessen 314 Ft 41(7 
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4. A tanító a községi legelőn annyi nagy- és aprójószágot 
legeltethet, amennyi az úrbéri szerződés 4. pontja szerint a fél telek 
után megilleti. 

5. A község gondoskodik a tanító lakásának és az iskolaépü
letnek a karbantartásáról, télen pedig - tűzifa híján - gondoskodik 
a fűtésről. 

A nagyobb biztonság okáért adjuk ezen írást, pecsétünkkel 
hitelesítjük és megerősítjük, hogy a szerződést a lakosság nyelvén 
tolmácsolták nekünk, amit a jelenlevő urak megerősítenek. 
Kelt Hegyes kamarai községben 
1784. június 30. 

R H. 
Vitész Mátyás, bíró 

Kotsis József, 
Kováts Ferenc, 
Sípos Ádám, 

Lukács György, 
Sípos Márton, 

Gubanits Márton, 
Baross László, jegyző 

(R H.) Dániel Mitterpacher, a pécsi tankerület nemzeti iskoláinak 
királyi felügyelője, 
(R H.) Frank Gábor, a zombori királyi adminisztráció elnöke, kikül
dött, 
(R H.) Ódry András, Bács vm. főszolgabírója, 
(R H.) Antun Stepanović, megyei esküdt." 

Mint ismeretes, Mária Terézia reformjait fia, II. József 
folytatta. Reformintézkedései közül - a hegyesi isko
lára vonatkozólag is - a legfontosabb az anyanyelvű 
iskolák felügyelői számára készült utasításnak a tan
évre és tankötelezettségre vonatkozó része: 

„Minden gyermek - fiú és lány - 6 éves kortól 12 éves koráig 
tartozik iskolába járni és miután tanítási díjat nem kell fizetni, ez 
okból a szülők szegénysége nem szolgálhat okul arra nézve, hogy 
gyermekeiket az iskolalátogatástól visszatartsák; ahol pedig ez 
mégis előfordulna, az ily szülők, ha vagyonosak, pénzbírsággal, ha 
pedig szegények, közmunkateljesítésére kényszerítendók lehetőleg 
az iskola körül." 2 0 
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Az utasítás a továbbiakban megszabja a bírság 
összegét: ha a gyermek egy hónapot mulaszt, a 
vagyonos szülők 20 krajcárt fizetnek, a szegények 
egynapi kényszermunkát végeznek. A beszedett pénz 
könyvek vagy tanszerek vásárlására, télen pedig a 
szegény gyerekek felruházására fordítható. 

II. József uralkodása idején az alsó fokú iskolák 
irányítása erősen szabályozott keretek között folyt. A 
hitfelekezetek a vallást illetően szabad kezet kaptak, 
de a tanítás módjának és menetének rendszere csak 
adminisztratív normák szerint működhetett. Az iskolá
ban még a könyörgés szövegét is kidolgozott forma 
szerint taníthatta az iskolamester. íme két példa az 
„intézményesen" kidolgozott imára: 

„Könyörgés az Oskolai Tanítás előtt 
Uram, mi a te teremtett-állataid, könyörgünk tenéked, világosítsd 

meg a' mi elménket, hogy azt a' mi igaz, jól megfoghassuk; 
erósítsd-meg a' mi emlékezetünket, hogy azt a' jót, a' mellyet mostan 
tanulni fogunk, megtarthassuk, és oda-hajtsad a' mi akaratunk, hogy 
azon oktatásokat is véghez vihessük, mind pediglen más embereket 
szerentsésekké tehessünk. 

Könyörgés az Oskolai Tanítás után. 
Hálaadással hozzád emeljük a' mi lelkeinket, oh minden jónak 

megadója! a te vélünk közlött jó téteményedért. Ajad, oh Uram, 
hogy azok oktatás, a' mellyet mostan vettünk, minékünk javunkra, 
és tenéked ditséretedre szolgálhasson. E' mellett azt is kérjük te 
tőled, töltsed ki a' te áldásodat a' mi Fejedelmünkre, Haszánkra, 
Szüléinkre, Tanítóinkra és Jól-tevóinkre. Tegyed, oh Uram őket és 
minden embereket Szerentsésekké."2 1 

Az 1791-es iskolalátogatás jegyzőkönyve szerint az 
iskolaépület állapota aggasztó. Ez olvasható a jelen
tésben: 

Az iskola vert falú, a kemence, az épület teteje valamint a falai 
annyira omladoznak, hogy kiváltképpen télen veszedelmes az 
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egészségre; bármely pillanatban összedőlhet. Az épületben való 
tartózkodás nem ajánlatos. Az épülettel sem a földesuraság sem a 
község nem törődik, a tanító javítgatja." 2 2 

Ebben a jelentésben a tanítóra nézve még egy 
kellemetlen dologról olvashatunk: 

„1790. április 24-én az elöljáróság új szerződést köt a tanítóval, 
ebben újraértékeli a kántori ténykedéséért kapott papibért, azt 
csökkenti, úgyhogy az iskolamesteri javadalom a korábbi 266 helyett 
csak 212 forint lesz." 2 3 

1795-ben szétválasztják a kántori és tanítói állást. 
Vargái József addigi iskolamester marad a kántor, a 
tanítást pedig átengedi Farkas Jánosnak. Ugyanakkor 
a megroggyant épület helyett, ismét csak vert falút, 
de újat építtet a község, természetesen tanítói lakkal 
együtt. 

Ekkor állítják fel a hegyesiek az első önálló tanítói 
állomást. Az új tanító, Farkas János „szófogadó, 
jóhírben álló". 2 4 

A „triviális" iskola igazgató tisztét a helyi lelkész 
töltötte be. A tanító kiszolgáltatottsága legjobban a 
katolikus iskolákban jutott kifejezésre, mivel a plébá
nos mellett nem volt olyan egyházközösségi testület, 
amely a döntéseit korlátozhatta volna. 

Az iskola tanítójának kinevezésében, erkölcsi minő
sítésében és oktatási módjának ellenőrzésében jelen
tős szerepet kapott a helyi pap. íme Vargái József 
hegyesi tanító minősítése: 

„Életmódja és magaviselete dicséretes, nem iszákos, egyetlen 
megróható cselekedete nincs. 

A papot tiszteli és szófogadó. 
Jól orgonál. 
Az egyház szolgálatában szorgalmas. Gondosan és pontosan 

tanítja a gyerekeket a Szentírásra és keresztényi tanokra." 2 5 
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III. A TANÜGY MÁSODIK, ORSZÁGOS 
RENDEZÉSE 

1806-ban az udvar kiadta a második Ratio educa-
tionist, ennek szellemében történt a tanügy újabb 
országos rendezése. 

A tananyag oktatása megoszlik a plébános és a 
tanító között. A hittant az előírásoknak megfelelően a 
pap tanítja, azt a tanító csak begyakoroltatja és 
ismételteti. Az oktatás lényege azonban az iskolames
terre hárult. Az olvasást, írást és a falusi élet körülmé
nyeit figyelembe vevő számolást a tanító oktatta. 
Ezenkívül ismertette a gyerekekkel az állampolgári 
kötelezettségeiket, amelyekkel az uralkodónak, tiszt
viselőknek, a földesuraknak, valamint a haza alkotmá
nyának (amelynek saját boldogulásukat, szerencsés 
helyzetüket köszönhetik) és a törvényeknek tartoztak. 
Az iskola - lévén falusi - a mezőgazdasági életre 
készítette elő a tanulókat. 

A kezdőknek a kötelező heti óraszám 10 volt, a 
haladóknak 20. 

• 

írtam volt, hogy 1795-ben szétválasztják a kántor
ságot és a tanítóságot. A tanítói hivatalra Farkas Jánost 
választották. Róla kevés adat van. Annyi bizonyos, 
hogy Topolyáról jött Hegyesre. Előkelő származású, 
amit több tény is igazol. 

Felesége a nagyszombati származású nemes Baros 
László hegyesi jegyző leánya, Julianna. Az akkori 
topolyai és hegyesi előkelőségekkel forog egy társa
ságban, velük lép komaságra, és végül az 1810-es 
egyházlátogatási jegyzőkönyvben szó szerint ez áll: 
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„...Docens Regius adsit D. Joannes Farkas Úr laude 
dignus." 2 6 

Farkas János az 1821. február 7-én bekövetkezett 
haláláig tanít falunkban. Őt fia, Antal követi. 

Farkas Antal az első hegyesi születésű tanítónk. 
1795. július 7-én született, keresztanyja Vargái József-
né Gyönkei Anna. 1842. december 9-én hal meg 
Hegyesen. Tíz gyermek apja. Közülük kettő érdekel 
bennünket: Zsigmond, aki az apja halála után követi 
őt a tanítóságban, és Eleonóra/Lóri, aki Bódy György 
hegyesi tanító felesége lesz. 

Farkas Antalról, munka- és életkörülményeiről, ja
vadalmáról az 1829-es látogatási jegyzőkönyv tájékoz
tat bennünket bővebben: 

„A tanítói lak az iskolától elkülönített, szoba, konyhás épület, 
istállóval és óllal, amit a község 1795-ben emelt. 

Az iskola karbantartása a kamarai uradalom és a község feladata 
volna, amelyek azonban nem gondoskodnak róla. A tanító fiatalos 
lelkesedéssel végzi munkáját, jóllehet ebben jeleskedik, előrehala
dás mégsem tapasztalható; remélhető, az iskola hamarosan szem
léltető eszközöket szerez be, ami után javulás várható. 

A javadalma 80 forint pénzben, 40 pozsonyi mérő kétszeres búza, 
4 öl szalma, 3 öl kemény tűzifa és a kamarai uradalom által 
adományozott fél telek szabad föld." 2 7 

Sokkal részletesebb az 1839/40-es iskolaév első 
félévéből származó jelentés, amelyet Babay József 
hegyesi káplán állított össze: 

„Az iskolának egyetlen tanítója van. Az előírt módszer szerint 
folyik a tanítás magyar és illír nyelven. A tanító 18 és fél éve dolgozik 
(Farkas Antal, V. G.). Az iskolakötelesek száma: 339 fiú és 240 leány, 
gyakorlatilag azonban csak 126 fiú és 71 leány jár úgyahogy 
iskolába. Ezek között 4 nemesi származású, 193 a pór. Ebből 170 
a szorgalmas, 23 hanyagoló. 

Az iskola népiskola. 
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Az előadott tárgyak és órák: 
Katekizmus h< 
írás 
Silabizálás (olvasás) 
Olvasmányok (a tisztességes polgári élettel 
és gazdálkodással kapcsolatban) h< 
Számtan 
Helyesírás 

heti 5 óra 

heti 4 óra 
3 " 
1 / 2 " 

22 1/2 " 

4 1/2 " 
4 1/2 " 

Összesen: 
Az eredmény nincs összhangban az iskolára fordítottakkal. 
Az iskola igazgatójának észrevételei: Kívánatos lenne egy másik 

iskolát nyitni és még egy tanítót felvenni." 2 8 

Farkas Antallal kapcsolatban szólni kell a tanítódi
nasztiákról. 

A tanítóság biztos állást, életfogytiglani munkát 
jelentett, hacsak betöltője nem tett valamilyen rossz 
fát a tűzre, amiért menesztették. A hegyesi tanítók 
hosszú szolgálati ideje arról is tanúskodik, hogy jól 
képzett, jó képességű, megbecsült pedagógusok 
voltak. Ennek tulajdonítható, hogy itt is alakult tanító
dinasztia, nevezetesen a Farkas dinasztia. 

A nagyapa, János 1795-től az 1821-ben bekövet
kezett haláláig, fia, Antal pedig 1821-1842 között tanít. 
Valószínűleg apja mellett előzetesen segédtanítósko
dott is, a kor szokásaihoz híven. Az unoka, Farkas 
Zsigmond 1821. okt. 16-án született Hegyesen. Iskolai 
képzettségét, sajnos, nem ismerjük. Apja halála után, 
1842 decemberében kezdett tanítani. 1846. december 
3-án, fiatalon meghalt, feltehetőleg tüdőbajban. 

A reformokban feltörekvő polgárság és a liberális 
felfogású magyar köznemesség, valamint a népi 
származású értelmiség egy korszerűbb népoktatást 

Magyarország elemi tanodáinak 
szabályzata" (1845) 
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követelt. Ezek nyomására a helytartótanács 1845-ben 
kiadott egy rendelkezést, amelynek nyomán megje
lentették az új népiskolai rendtartást Magyarország 
elemi tanodáinak szabályzata címmel. A szabályzat az 
iskolákat alsó és felső iskolákra osztotta. Az első két 
osztály képezte az alsó elemi iskolát. Ilyen iskola volt 
a hegyesi is. 

A népiskola az alsó két osztályban a mindenki 
számára szükséges műveltség átadására törekedett. 
A szabályzat 3. pontja kimondja: „a két első osztály 
mindenütt egyenlően a nevelés és oktatás első és 
legfőbb kellékeire és szükségeire szorítván a mellőz
hetetlen mívelődés első fokára akármily sorsú és állású 
legyen elkerülhetetlen szükséges".29 

A falusi iskola feladata a mezei nép célszerű 
kiművelése, a városié a polgári élet kifejtése; ez az 
iskolatípus tehát a mindenki számára szükséges 
műveltség megalapozására törekedett. 

Miből állt ez a műveltség? Mely tantárgyakat hall
gatták a hegyesi gyerekek? 

Az első osztály tantárgyai: a) a keresztény hitvallás; 
b) Szentírás: Ószövetség érdekes kivonatban; c) 
erkölcstan rövid példákban (ezt a három tantárgyat a 
pap tanította); d) olvasás elemei; e) írás, betűképzés, 
szóbafoglalás; f) számtan elemei; g) az első két osztály 
számára készített olvasókönyvből kérdezgető magya
rázat olvasás közben. 

A második osztályban: a) a keresztény hitvallás 
bővebben; b) Szentírás: Újszövetség alkalmas kivo
natban; c) erkölcstan buzdító példákban és az evan
gélium könnyű magyarázata (a pap tanította); d) 
folytonos olvasás; e) folytonos írás; f) számtan, a négy 
alapművelet, pénz- és mértékismeret; g) olvasás, az 
olvasókönyv közbevetőleges magyarázgatása; h) áhí-
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tatos éneklet szerény, illő, kellemes és buzgóhangoni 
gyakorlata.30 

Az iskolában vakáció nem volt. A helybeli igazga
tónak - papnak - kötelessége odafigyelni a mezei 
munkára és ezért az év folyamán több ízben néhány 
napra beszüntetni a tanítást, de úgy, „hogy ezen 
részletes szünetek úgymint tavaszi szántás, kapálás, 
aratás és szüret idejében összesen hat hetet felül ne 
haladjanak".31 

A beiskoláztatott gyerekek számát illetően az 
1839/40-es évi kimutatást irányadónak tekinthetjük. 
Akkor az 579 iskolakötelesből csupán 193 járt iskolába. 

A tanodái szabályzat szerint: „Ha a tanulók száma 
százat fölülhalad és a községben erő és tehetség van, 
a tanító mellé egy, vagy ha a tanulók száma kétszázra 
is felmén, két segédtanító rendeltetik."32 

Bizonyosnak vehetjük, hogy Farkas Antalnak volt 
segédtanítója. A házassági anyakönyvben 1839. áp
rilis 8-i bejegyzéssel a következőket olvashatjuk: „A 
násznagyok nevei Farkas Antal és Horváth Albert 
hegyesi Tanítók."33 Az utóbbi, Horváth Albert segéd
tanító lehetett, hiszen egyetlen tanítói állomás van még 
ekkor a faluban, és nevét sehol sem jegyzik az 
egyházlátogatási jegyzőkönyvek. 

A szabályzat már megköveteli a tanítótól a megfelelő 
szakmai végzettséget is: 

„Az első elemi tanodák tanítói a képzőintézetekben ezen hivatalra 
kimívelt és rendes próbatételről nyert bizonyítvány és igazgatói 
oklevél által följogosított leginkább segédi érdemekkel kitűnő 
egyénekből, a község vagy különös cím alatt följogosítva a kegyúr 
(patrónus) vagy pártfogó (protector), jótevő s földesúr általi hármas 
kijelölés útján a kerületi felügyelő ajánlatára a főigazgató helyben
hagyásával neveztetnek ki. A segédeket a kerületi felügyelő, a 
község, kegyúr, pártfogó és a lelkésszel egyetértésben tüstént a 
kiképzett feljogosítottakból alkalmazhatja." 3 4 
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A szabályzat szól a tanítók fizetéséről is: 

„Az alsó tanodái tanítók fizetése a község népességéhez, 
erejéhez, a jótevői pártfogók, kegy- s földesurak adakozásához, 
vagy magányos alapítványokhoz s egyéb körülményekhez képest 
különféle s ünnepélyes és felsőbb helyen, helyben hagyandó 
szerződés által biztosítandó."3 5 

A Magyarország elemi tanodáinak szabályzata ren
delkezik elsőízben a tanítói nyugdíjakról. Harmincévi 
„hív és buzgó szolgálat" után nyugdíj járt a tanítónak. 
Ezt a nyugdíjhatárt az 1857. évi cs. és k. helytartóta
nácsi leirat is megerősíti. 

Az 1845-ben kiadott Magyarország elemi tanodáinak 
szabályzata igen nagy jelentőségű, hisz az átmeneti 
korszak állapotát tükrözi: körvonalaiban már a polgári 
korszak népiskolatípusait tartalmazza, a polgári társa
dalom igényeit igyekszik kielégíteni, legalábbis kezdeti 
szinten. Ez a szabályzat lényegében 1868-ig érvény
ben maradt. 

A tanítók státusában is fontos dátum az 1845-ös 
esztendő. A helytartótanács rendeletével 

„az ország lakosainak azon osztálya is, mely az isteni tisztelet 
szent foglalkozásai körüli szolgálatra alkalmaztatik és a fiatalság 
tanításával s nevelésével megbízatik, úgy mint a kántorok, egyház-
fiak és iskolamesterek, a tisztesek előjogaival bírjon, miszerint ez 
által felbuzdítva a böcsület érzést mind magában mind másokban 
is felserkenteni és a míveltebb viseletre minél jobban törekedni 
igyekezzék, ennélfogva múlt évi mindszent hava (november) 17-iki 
leirata által Kegyelmesen elhatároztatni méltóztatott, hogy az ország
ban minden törvényesen bevett vallási felekezetek kántorai, egyház 
szolgái és tanítói a tisztesek sorához számítassanak s vétségük 
esetében a tisztesekben bánásmód alá vettessenek."3 6 

Mai nyelvre lefordítva ez azt jelenti, hogy többé nem 
volt szabad deresre húzni és elfenekelni a tanítót. 
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1846. december 10-én jön Hegyesre Blázek József, 
akit már az 1845-ös szabályzat szellemében iktatnak 
tanítói hivatásába. 

Blázek József a Somogy megyei Toponáron szüle
tett 1822. február 2-án. 1842. szeptember 5-én elvégzi 
a pécsi képezdét, 1858. okt. 5-én pedig képesítést is 
nyer ugyanott. Anyanyelvén kívül tudott németül és 
latinul. 34 évig dolgozik. Miután Hegyesre kerül, a 
község 80 forinttal megjavította fizetését, azon kötele
zettséggel, hogy önálló osztályvezetésre képes segé
det tartson. Mint ilyen, Bódy György lett megválasztva, 
így már bizonyosan 2 tanterem is volt. 3 7 

Botka Mihály Alapítványa 

A hegyesi iskola történetében első eset, hogy a 
vagyonosabbak közül valaki alapítványt tesz a sze
gény gyerekek tanulmányainak megsegítésére; Botka 
Mihály hegyesi plébános volt az, aki 1846-ban erre 
szánta magát. Az alapítvány tőkéjének kamatjából 
azután az első világháború végéig segítik az iskola 
szegény sorsú diákjait. íme az alapító dokumentum 
teljes szövege: 

„Alapítványi irat 
Híveimet - kiknek lelkük fölötti őrködést az Úr Isten véghetetlen 

irgalmából csekély és méltatlan személyemre bízni méltóztatott -
szeretvén és éltem szűnte után is mindenkor anyagi és szellemileg 
boldogítani kívánván, különösen a serdülő ifiuságnak, jó polgárokká, 
's buzgó keresztény Katholikusokká képezését, erényben jámbor
ságban, és isteni félelembeni neveltetését szivemen hordozván, 
elhatároztam az Isten kegyelméből nékem adatott javaimból öt száz 
az az 500. váltó forintot, mint örök időre fenálló, és maradandó tökét 
allapítványúl letenni, és 6. száztóli kamatra kiadni, olly feltétel alatt, 
hogy annak egész kamatján melly harmincz váltó forintot teend, a' 
helybeli plébános iskolai könyveket vásárolván az iskolába járó férfi 
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és leány gyermekek között a' szegényekre elsőbbségre tekintvén 
ingyen ossza ki, szegényebb híveim könnyebbségére; és az 
alapítványok sorába igtatván, szíveskedjék a' kamat hova fordítá
sáról, az illető egyházi Főnökségnek számot adni. - A' tőkét felvevő 
pedig a' Kamati járandóságot évenként pontosan fizesse le, és ha 
vissza adandja a' tőkét, a' forgó pénznek akár melly változása 
történnék is az alapítványnak hatszáz darab ezüst húszasból kell 
állani és szüntelen Kamatra kiadva lenni, mi fölött a' Hegyesi 
Elöljárók szives őrködése megkéretik. 

Mellynek nagyobb erejére nézve ezen alapító iratomat két 
példányban, melyek egyike a* helység levél tárában, másik a' 
templom pénztára ládájában tartassák nevem aláírásával, és élő 
pecsétemmel megerősítem. 

Kelt Hegyesen Karácsony hó 18^ napján 1846. 
Előttünk a' fentebbi ötszáz váltó frtokat az alapító Úr lefizett -

bizonyítjuk előttünk 
(R H.) Papp István bíró Botka Mihály 

Süli György esküitek hegyesi plébános s. k. 
Péter Mihály (R H.) 

Milletin (olvashatatlan)"3 8 

Az 1848-as forradalom idején tervezett iskolarende
zés - bár Eötvös József vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az országgyűlés elé terjesztette a népoktatás 
átalakítására vonatkozó törvényjavaslatot - nem való
sult meg. 

A szabadságharc után 

A szabadságharc bukását követően a magyar 
iskolák az Organisationsentwurf (az ausztriai gimnázi
umok és reáliskolák szervezetének tervezete) szelle
mében az osztrák iskolákkal közös szervezeteket 
kaptak. 

Az Entwurf 5. szakasza vonatkozott a népiskolákra: 
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„A néptanoda leginkább az ifjúság nevelésére szolgáljon, ezért 
túlnyomó jelentőségű benne a vallásoktatás, következőleg szoros 
kapcsolatban kell állnia az egyházzal; evégre ahol csak lehető, mint 
egyházközösségi ügy tárgyaltassék, minek nem lesznek nehézségei 
ott, hol az egyházi község ugyanegy a politikával, vagy ahol emez 
több egyházi községből áll, melyek mindnyájan ugyanazon egyház
hoz tartoznak. - Ha a politikai község különféle egyházak (hitfele
kezetek) egyházi községeiből áll, s ha a tanodákat nem lehetne 
elvenni a politikai községtől és az egyháznak átadni, akkor oda kell 
munkálkodni, hogy a politikai község a tanodának gazdasági 
viszonyaival foglalkozzék csak, a belső tanodái ügyek pedig az 
egyházi községekre bízassanak. - A tanoda látogatást más hitfele
kezet, mint melynek számára a tanoda megalapítatott, gyermekeinek 
meg nem tilthatják az állami hatóságok. A néptanodák gyámolítása, 
fölötti felügyelés és annak vezérlete az álladalomnak és az 
egyháznak közös ügye, azért fognak az egyházi mellé, melyek 
néptanodát eddig vezérlették, az álladalom részéről tapasztalt 
tanoda férfiak rendeltetni, akik különösen a tanügy oktatási oldalára 
felügyelni s azt gyámolítani kötelesek."3 9 

Az Entwurf lényege, hogy a nevelés és oktatás 
alapja, iránya és törekvéseinek célja a vallás és 
vallástanítás, amit e tervezet kizárólag az egyházra 
bíz: 

„Minél nehezebb nyilvános tanodákban nevelve hatni, annál 
lelkiismeretesben kell az ily hatás minden lehetőségét használni, s 
minél nagyobb politikai szabadság, mely a fiatal embert életbe 
léptekor várja, annál szükségesb, hogy ő, meddig gyámság alatt 
áll, önmagán uralkodni, úgy a bel- mint a kültörvénynek engedel
meskedni megtanuljon. Minden tárgyaknak a vallás s erkölcsiség 
eszméi mint közös pontjuk felé való irányoztatása és egy jó fegyelem 
azon eszközök, melyek e célt illetőleg a tanodák rendelkezésére 
állnak." 3 9 / 1 

A fenti alapelvek értelmében a népiskolák az egyház 
és az állam közös felügyelete alá lettek ugyan helyez
ve, de a vallásos nevelés volt a főirány, ezért a 
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használatba szándékolt tankönyveket előbb az illeté
kes megyés püspök cenzúrázta. A kormány, miután 
elfogadta a püspöki észrevételeket, azok figyelembe 
vételével a szerzőkkel átdolgoztatta az addig csak 
néhány példányban kinyomtatott tankönyveiket. 

A népiskolában a tanítás anyanyelven folyt, de 
minden oktatási fokon - láttuk már - elsősorban 
hitbuzgóságra, ezenkívül dinasztiahűségre és a fenn
álló társadalmi és politikai rendszer tiszteletére nevel
ték az ifjúságot: 

„A községek voltak hivatva felállítani és fenntartani az iskolákat, 
a tanügy irányítását pedig az egyházra bízták. A tankötelezettség 
betartását igen szigorúan megkövetelték és ellenőrizték. Szigorúsá
gukban odáig jutottak, hogy a gyerekeket sok esetben csendőrkí
sérettel vitték az iskolába. Nem volt éppen népszerű eljárás, nem 
is maradt következmények nélkül. A gyermekek szüleikkel együtt 
megutálták az iskolát, egyszerűen bujkáltak előle, ami viszont oda 
vezetett, hogy az iskolába járó gyermekek száma szemmel láthatóan 
apadt az általános közművelődés rovására. 1 , 3 9 / 2 

1855. április 25-én a közoktatásügyi miniszter új 
iskolai tervezetet adott ki. Az iskolákat alsó- és 
felsőelemikre osztotta. Mindkét típus négyosztályos 
volt. 

A hegyesi iskola négyosztályos, kéttanítós alsóelemi 
lett. Az iskola fenntartása a polgári községet terhelte. 
Minden tanköteles tartozott iskolába járni. A tanköte
lezettség 6-tól 12 éves korig terjedt. 

A forradalom bukása után Bácska és Hegyes is a 
Szerb Vajdaság néven alkotott közigazgatási egység
hez tartozott. A közoktatást azonban 1855-ig a bécsi 
közoktatásügyi minisztérium alá tartozó, ideiglenesen 
felállított tanügyi hatóság irányította. Ekkor vette át az 
iskolaügyek intézését a temesvári helytartóság mint 
politikai hatóság. Az ország az új tanügyi rendszer 
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értelmében iskolakerületekre oszlott, ezek élén álltak 
a kerületi hatóságok, amelyek intézték az iskolaügye
ket. Mellettük iskolai bizottmányokat állítottak fel. A 
bizottmányokba főleg papokat neveztek ki. 

1855. november 5-én megszületett Bécs és Róma 
között a konkordátum, amely meghatározta az állam
nak az egyházhoz való viszonyát. Az egyezmény 
értelmében a közoktatás ismét visszatért az egyház 
jogkörébe. 

A konkordátum kihirdetése után az egyháznak a 
népiskolára nézve a már korábban ismertetettől is 
nagyobb befolyási joga lett, mert a „tisztán lelkieket a 
lelki hatalom körébe, hova eredetileg tartoztak, helyezé 
vissza..."3 9 7 3 

1857. október 27-én a közoktatásügyi miniszter 
rendeletben szabályozza a népiskoláknál alkalmazan
dó tanítók kinevezését. Ezzel a rendeletével a tanítók 
kinevezését az egyházmegyei hatóságokra ruházta. 

1858-ban a katolikus egyház kibocsátja az Ideigle
nes utasítás katolikus lelkészek számára népiskolaházi 
viszonyuk tekintetében c. rendeletét. Ebben kimondja, 
hogy a lelkész a plébánia kerületében lévő katolikus 
iskolával kettős viszonyban áll. Egyrészt vallásoktató, 
másrészt: 

„Minthogy azonban az ifjúság szellemi erejének fejlesztésére és 
irányára, következőleg annak erkölcsi képzésére is, a többi iskolai 
oktatás is lényeges befolyással van; ez okból a lelkész az állam és 
az egyház által egyszersmind a plébániájához tartozó népiskolák 
közvetlen felvigyázását és elöljárói tisztével is megbízatik." 

Magyarán, ideiglenes iskolaigazgatóvá nevezték ki. 
Igazgatói feladatává tették meg: 

- a fennálló vagy kibocsátandó törvények és 
rendeletek végrehajtását; 
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- „arra figyelni, hogy az alatta álló tanítók ne csupán 
erkölcsileg vallásos életet vigyenek, hanem kötelessé
güket az iskolában is pontosan teljesítsék, névszerint 
az oktatási órákat rendesen megtartsák, jó módszert 
kövessenek, az ifjúsággal célszerűleg bánjanak, isteni 
félelemre és erkölcsiségre célzó iskolai fegyelmet 
tartsanak, a szegény gyermekeket a szükséges iskolai 
könyvekkel ellássák és a hivatalos irományokat kellő
leg vezessék"; 

- az iskolalátogatást előmozdítani, az iskolai va
gyont célszerűen kezelni, a tanítók egymás és szülők 
közti nézeteltéréseit elsimítani, az iskolaügy iránt 
részvétet ébreszteni. 

Továbbá feladata volt az ismétlőiskolák szorgalma
zása is. 

Külön kihangsúlyozta az Ideiglenes utasítás: 

„Uralgásvágy és gyöngédtelen magaviselet az egyházi elöljáró 
hivatalával teljességgel össze nem fér; ennélfogva a lelkész 
iparkodjék jelesül az iskolaközségek elöljáróival a jó egyetértést 
fönntartani, a tanítókkal mindenkor azon figyelemmel bánni, mely 
hivatalukat illeti; társalgásban irántuk illemmel és barátsággal 
viseltetni, s óket hibáiknál is papi méltósággal és szeretettel, 
nyilvános lealázás nélkül útbaigazítani. A tanítókkal sértő szóvitába 
soha ne ereszkedjék, hanem hol konokság és nyakasság szegül 
ellene, azt haladék nélkül felsőbb helyen jelentse. A lelkész mind 
a tanítókkal mind a tanulókkal egész életében és működésében 
erkölcsi példányképül szolgáljon." 

Ugyanabban az évben adja ki a püspöki kar az 
Ideiglenes utasítás a katolikus kerületi tanoda-felügye
lők számára c. rendelkezését, amelyben az esperes
kerületek, más szóval az egyházmegyei tankerületek 
tanfelügyelőinek feladatait vázolta. Mivel ezt a felügye
letet a későbbiekben még érinteni fogom, most az 
utasításnak csak egyetlen pontját idézem: 
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„Nem kevésbé gondja lesz a ker. tanfelügyelőnek az iskolai 
gyümölcstenyésztésre s a többi mezőgazdasági ágakra, úgyszintén 
tanodái könyvtárak s a tanítói tanácskozmányok megtartására. Ez 
utóbbiban ó fog rendesen elnökölni s megragad minden eszközt, 
hogy kerülete tanállapotait a kitűnőség fokára emelje." 

Az 1860. október 20-án kelt királyi diploma a 
vármegyéket és az országgyűlést is új életre kelti. 
Összeomlott tehát a Bach-rendszer. 

1861-ben ismét a budai helytartótanács tanügyi 
bizottsága vette át a népoktatás irányítását. Igyekezett 
minél teljesebben megvalósítani saját korábbi, 1845-i 
népoktatási rendtartását és az azóta közreadott bécsi 
rendelkezéseket. Ez azonban egy újabb átmeneti 
időszakot jelentett, ami bizonyos „rendetlenséghez" 
vezetett. A szigorú iskolai fegyelem is meglazult. A 
helytartótanács ezért kéri az érseki hatóságokat -
többek között a kalocsai érseket is -, hogy utasítsák 
a kerületi tanfelügyelőket: 

„...a nagyon elterjedt rendetlenséget kiirtani igyekezzenek, és ha 
tapasztalnák, hogy a tanuló ifjúság közt netalán állam- és társada
lomellenes elvek hintegettetnének, vagy vallástalan és felforgató 
irányú könyvek terjesztetnének, ezeknek terjesztését minden célsze
rű és eszélyesnek látszó módon akadályozzák, s ha, mit ezen kir. 
helytartótanács feltenni nem akar, maga a tanítói személyzet soraiban 
találkoznék olyan, ki ily elvek hintegetése és könyvek terjesztése 
által a haza és egyház ellen a legborzasztóbb, mert egy egész 
nemzedék erkölcsiségét s boldogulását feldúló és megmérgező 
bűntényt követne el, az olyat, szigorúan megfeddeni, kellő felügyelet 
alá vetni, s ha visszaesés bűnében elmarasztaltatnék, elbocsátás 
végett kérlelhetetlen szigorral szabályszerű módon ide javaslatba 
hozni bármi tekintetek miatt el ne mulasszák." 3 9 7 4 

A helytartótanács 1863-ban Utasítást ad ki az elemi 
iskolai világi gondnokok számára. Ez az utasítás az 
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1845. évi Magyarország elemi tanodáinak szabályzatá
ra és az utána kijött rendeletekre épült. 

Ezen utasítás szerint a gondnoknak legfőbb felada
ta: 

„Az oktatás szorgalmas teljesítésére s egyszersmind az ifjúsággali 
bánásmód szabályszerűsége felett őrködik; azért 

a) a tanoda látogatása alkalmával arra is figyel, vajon a tanító 
és segédtanító a tanórák alatt folyvást jelen van-e, a tanítás nem 
kezdődik-e későn, és nem fejeztetik-e be az arra kiszabott idő előtt. 

b) vajon a tanító az oktatás ideje alatt nem küldi-e el az iskolából 
a gyerekeket harangozni, vagy házi vagy egyéb foglalatosságok 
teljesítésére, a gyermekekkel nyájasan bánik-e, kellő tekintettel van-e 
a csend és figyelemre, a hibázókat tiltott fenyítéssel nem fenyíti-e, 
az iskolát és annak bútorzatát tisztán tartja-e, maga is tisztán és 
rendesen öltözködve jelenik-e meg a tanodában? 

Az e részben tapasztalt hibák- és hiányoknál a helybeli lelkész 
azonnal tudósítandó. 

3. Kötelességévé tétetik, hogy a lelkész - a tanítóval együtt - a 
gyermekek erkölcsi magaviselete felett őrködjék. Azért 

I. arra kell ügyelnie, hogy a gyerekek az isteni tiszteletre 
szorgalmatosan és rendesen járjanak. A templomban - ahol az 
iskolatanító részint a karzaton részint a sekrestyében el van foglalva 
- a gyermekek illő magaviseletére vigyáznia, és ésszerű eszközök 
által fegyelmet és rendet fenntartania, nem különben 

II. az utcákon és nyilvános helyeken a gyermekek rendetlen 
magaviseletét gátolnia kell. 

(...) Oly helyeken, hol az iskolának fekvő birtoka vagy alaptőkéje 
van, az iskolai gondnok mindkettőnek kezelésére felügyel; hogy a 
birtok ugyan lehető leggyümölcsözőbben miveltessék, vagy bérbe-
adassék: a tőke pedig teljes biztossággal kamatra elhelyeztessék. 
Nehogy pedig ezen tiszti eljárásában bárki által is gátoltassék, ezen 
utasítás erejénél fogva felhatalmaztatik, és köteleztetik az iskola évi 
kiadásairól és bevételeiről szóló számadást a többi erre hivatottakkal 
együtt aláírni: mely alkalommal netaláni észrevételeit érvénye
sítheti." 

Az utasítás meghatározza a gondnok státusát is: 
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„6. A helybeli tanoda világi gondnoka a község nevében 
gyakorlandó felügyelői hivatal erejénél fogva, az iskolai ügyeket 
illetőleg, a község képviselői-tanácsában közvetlenül a községi 
elöljáróság, úgymint a bíró, esküdtek, illetőleg tanácsnokok után 
hellyel és sorozattal bir. 

7. Ily széles, és a község jövendőbeli boldogságára messze 
kiható befolyása lévén, az iskola-gondnoksági tiszt, elváratik, hogy 
annak elnyerésében az illető községi polgárok legjelesbjei méltán 
vetélkedni, kellő betöltésében pedig azon igyekezettel, buzgósággal 
és körültekintéssel eljárni fognak, melyet ily úgy községöknek, 
valamint az egész hon tekintetéből valóban fontos állomás elenged
hetetlenül megkívánván. Ugyanezért szemök előtt tartván az igaz 
kath. hívőnek és hű honpolgárnak kötelmeit, ne feledjék soha, 
miszerint ha valaki, úgy a serdülő nemzedék lelki testi kiképzésére 
befolyással biró iskolai gondnokok vannak hivatva: miszerint úgy a 
kath. egyház iránti tisztelet- és ragaszkodásban, valamint a trón 
iránti törhetetlen hűségben, és hódolati engedelmességben, polgár
társaink mindig elóvilágító példányul szolgáljanak, a lelkipásztor 
urakat a népnevelés és oktatás körüli nehéz kötelmök teljesítésében 
telhetőleg gyámolítsák, a fensóbb rendeleteket pedig mindig 
tisztelettel fogadják, s amennyiben az rajok tartozandik, pontosan 
és lelkiismeretesen végrehajtsák." 3 9 7 5 

Ugyancsak az 1845. évi szabályzat alapján intézke
dett a helytartótanács az őszi szünidőről. Az elemi 
iskoláknál annak kezdetét és tartamát a kerületi 
tanfelügyelőre (esperesre) és a helybeli iskola igazga
tójára bízta azzal, „miszerint figyelve a legszorosabb 
mezei munkára és más fontos körülményekre az őszi 
nagy szünidő helyett az évfolyamban néhány napra 
a tanodába járást megszüntethessék, ú.m. tavaszi 
szántás, kaszálás, aratás és szüret idejében összesen 
hat hetet felül ne haladjanak..."3976 

• 

Az 1854. szeptember 25-én kelt, 1320. sz. leiratával 
a cs. kir. szerbvajdasági iskolahatóság Bódy Györ-
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gyöt , az addigi segédtanítót rendes tanítóvá nevezi 
ki, azzal, hogy megfelelő képesítést kell nyernie. 

1854/55-ből való az a jelentés, amely pontos 
keresztmetszetét adja a falu iskolaügyének, az oktatás 
hatékonyságának. A korábbi évek jelentéseiben is 
felpanaszolják, hogy az oktatás nem eredményes, 
mindezt azonban csak burkoltan teszik. Ez a jelentés 
viszont már a számok tükrében szól a problémáról. 

1854-ben a falu 12 évtől idősebb lakosai közül 2129 
járt iskolába. Ezek között azonban csak 649 olyan 
egyén volt, aki a követelményeknek megfelelően tud 
írni, olvasni és számolni. Hozzá kell tenni ehhez, hogy 
a falunak ebben az évben kb. 4184 lakosa van 
(1850-ben 3804, 1857-ben 4366 4 1). 517 iskolaköteles 
volt, ebből csak 300 járt rendszeresen iskolába. 

Blázek József főtanító fizetése ekkor: terményben 
50 pozsonyi mérő kétszeres búza (2328 kg), 3 öl tűzifa, 
2/4 telek szabad föld és 100 forint készpénz.42 

Az iskola jellegét és szervezetét az Ormozs-gyűjte-
mény is megemlíti: 

„1788, a templom fennállása óta van a falunak községi jellegű 
fiú- és leányiskolája, amelyet 1833-ban felújítottak, most 2 tanító 
foglalkozik a gyerekekkel, az iskola magyar tannyelvű." 4 3 

Az 1856. augusztus 10-én kelt, 17521/1396 számú 
cs. és kir. bel- és igazságügyi rendeletre a kamarai 
földesuradalom „Barátságos úrbéri Egyességet" köt 
a faluval: 

„... jelen egyesség által az úrbéri kapocsnak volt jobbágyaivali 
végrendezése örök emlékéül a vallás és népnevelés czéljaira, 
következő örök alapítványokat adományoz a községnek u.m. 

a) A rom. kath. iskola alapjára jelesül a két altanítók élelem 
könnyítésére 30 hold 
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c) Az izraelita iskola alapjára 4 hold 

e) A tanuló gyermekeknek a gyümölcsfa oltásbani oktatására 
egy faiskolát 2 hold 

Ezen örök alapítványok a helységnek közelében a czélhoz 
megfelelóleg kihasítatni fognak." 4 4 

Fennmaradt két jelentés az 1866/67-es iskolaév 
beiskolázott tanulóiról. Az egyik jelentés a fiúk, a másik 
a leányok névsorát tartalmazza. A tanulókat ekkor 
három csoportra osztották: nagyolvasók, kisolvasók 
és kezdők. 

Nagyolvasó: leány 32, fiú 76, 
Kisolvasó: leány 131, fiú 113, 
„Bötűzők": leány 65, fiú 90. 
A leányosztályt Bódy György altanító vezette, 228 

tanulója volt a névsor szerint, valójában azonban 
csizma-, ruhahiány, betegség, hanyagság és egyéb 
miatt jóval kevesebben jártak iskolába. 

A fitanító, Blázek József osztálya névlegesen 279 
tanulót számlált, az osztályba azonban ettől jóval 
kevesebben jártak.4 5 

IV. AZ ISKOLA TÖRTÉNETE 
A NÉPOKTATÁSI TÖRVÉNY 

MEGHOZATALA UTÁN 

Az 1867-es kiegyezéskor megalakult Andrássy-kor-
mány vallás- és közoktatásügyi minisztere ismét Eöt
vös József lett. Eötvös 1868. június 23-án benyújtotta 
a képviselőháznak a népoktatási törvénytervezetet. 

A törvényjavaslatot egy módosító bizottság megrö
vidítette, majd a felekezetek jogkörét biztosító változ-
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tatásokat eszközölt benne. A kormány is és a feleke
zetek is azt nézték, minél kevésbé terheljék meg saját 
kasszájukat. Az egyház, különösen a katolikus, ellene 
volt, a reformátusok viszont teljesen feleslegesnek 
tartották a törvényjavaslatot, ha községi iskolák nem 
alapíttatnak. Hosszú vita után aztán december 5-én 
elfogadták a népoktatási törvényt. 

Az elemi népiskolai oktatás eszerint két tanfolyamot 
foglalt magában: 

1. a 6 évig tartó mindennapi, és 
2. a 3 évre terjedő ismétlő iskolai tanítást. 
A népiskolai törvény bevezette a tankötelezettséget. 

A mindennapi iskolába tartoztak járni a 6. évüket 
betöltött gyerekek a 12. évük betöltéséig. Kivételt 
csupán azok a gyerekek képeztek, akik négyévi elemi 
oktatás után felsőbb tanintézetbe (polgári iskola, 
középiskola) léptek, s ott legalább két évig tanultak. 

A 12. évet betöltött, s általában mindazok a gyer
mekek, kik a mindennapi iskola egész tanfolyamát 
bevégezték, kötelesek voltak az ismétlő iskolába járni. 

A heti tanórák számát a törvény így határozta meg: 
a mindennapi iskolában legalább 20, legfeljebb 25 óra 
- a hit- és erkölcstant is beleértve; ebben az óraszám
ban azonban nem voltak benne a testnevelés és a 
mezőgazdasági vagy kertészeti gyakorlatok. Az ismét
lőiskolában viszont hetenkint télen 5, nyáron 2 órát 
kellett tartani. 

A mindennapi iskolába járó növendékek 10 éves 
korukig - a szünidő kivételével - télen-nyáron egyfor
mán tartoztak iskolába járni; a 10 évesnél idősebb 
gyermekekre nézve azonban a földműveléssel foglal
kozó községekben az iskolaszék megengedhette, 
hogy a legnagyobb munkaidőben a szünidőn kívül 
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még két hónapig csak a vasárnapi (ismétlő-) iskolába 
járjanak. 

A szorgalmi idő faluhelyen évente legalább nyolc 
hónapig tartott. 

A népiskolai törvény tartalmazta azokat az intézke
déseket is, amelyeket a szülőkkel vagy gyámokkal 
szemben kell alkalmazni a rendszertelen iskolába 
járatás esetén. 

A törvény hatályba lépése után a minisztérium 
azonnal hozzálátott a népiskolai oktatás közigazgatási 
szervezete és a szükséges hatóságok megalakításá
hoz. Az országot tankerületekre osztotta, amelyek élén 
egy-egy népiskolai tanfelügyelő állt, akik mellé megyei 
iskolatanácsot nevezett ki, az egyes községekben 
pedig elrendelte az iskolaszékek megalakítását. 

A 491/1869. számú miniszteri rendelet utasította a 
községet, határozza meg az iskola jellegét és vá
lasszon iskolaszéket. 

Harc az iskola jellegéért 

A hegyesi községi képviselő-testület 1869 júliusá
ban tárgyalt először az iskola jellegéről. A hitfelekezeti 
jelleg mellett foglalt állást. 

Az 1870. január 28-i ülésén hozott határozatát a 
képviselő-testület megküldi a helyi plébánosnak, Ba-
lassy Endrének, hivatkozva a népiskolai törvény alábbi, 
116-117. paragrafusára: 

„Mindennemű községi népoktatási intézet közvetlenül a község 
hatósága alatt áll. A község e hatóságot az általa választott iskolai 
szék által gyakorolja." 

Továbbá: 
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„E végből minden községben legalább 9 tagból álló iskolai szék 
alakíttatik, melynek tagjait a kebelbéli lakosok közöl, lehetőleg az 
oktatásügyhöz értő egyénekből, képviselő-testülettel biró községek
ben és városokban a képviselő-testület, egyéb községekben a 
községi lakosok közgyűlése választja. A választott tagokon kívül a 
helybeli lelkészek és a községi népiskola tanítója, vagy ahol több 
tanító van, a tanítói testület választott képviselője is tanácskozási és 
szavazati joggal biró tagjai az iskolai széknek." 4 6 

A hegyesi iskolaszékbe 11 tagot választottak: Né-
medy Imre, Csernik Gergely, Hermecz József, Fabó 
Ábel, Kirchner Antal, Gálik József, Varga Gergely, Papp 
János, Kiss Benjámin, Lénárd Ignácz és Cziráky József 
személyében. 

Balassy Endre plébános azonban még aznap, 
január 30-án a délelőtti istentisztelet utánra összehívja 
a híveket az iskolába. Hiába figyelmezteti őt a képvi
selő-testület a gyűlés esetleges káros következményé
re: 

„Az e mai napon a fent idézett 135. sz. főtisztelendőséged által 
a község képviselete által megválasztott oskolai szék és községi 
képviselő gyűlési végzés képtelenségét nyilvánító e mai napon 14. 
számú levele tiszteletteljesen értesítjük fótisztelendőségedet, hogy 
addig miglen a felsőbbség e tárgyban határozata nem dönt a 
népösszehívásától magát visszatartani szíveskedjék mert ellenesetre 
a felelőséget magunktol elhárítva netán előfordulható kellemetlen
ségeket egyenesen az azt okozóra hárítandjuk."4 8 

A figyelmeztetés ellenére Balassy plébános is 
megtartja az iskolaszék alakuló közgyűlését: 

„Tekintve azt, hogy községünk iskoláit a hozzátartozókkal együtt 
a kath. hitfelekezet birtoka és mint illyen van a telekkönyvbe 
bevezetve; és így a dolog természete szerint mint sajátja felett csak 
is a hitfelekezet határozhat, vajon akarja e azokat ezután is mint 
illyeneket megtartani vagy pedig közösekké átváltoztatni; tekintve 
továbbá az oktatásügyi törvények III. fejezet 11. paragrafusa szavait 
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»A hitfelekezetek mindazon községekben, ahol híveik laknak, saját 
erejükből tarthatnak fenn és állíthatnak föl nyilvános népoktatási 
tanintézeteket; az illy tanintézetek felállítására és fenntartására híveik 
anyagi hozzájárulását a saját képviselő által, meghatározandó 
módon és arányban a mint eddig szokásban volt, ezentúl is igénybe 
vehetik...« mely szavak erejénél fogva a hitfelekezetek nem csak 
fenntarthatják saját iskoláikat, de még állíthatnak is föl illyeneket, 
és azokat saját képviseletök által kezelhetik. 

tekintve azt is, hogy a Nm oktatásügyi Miniszter, mint az iskola 
törvények legilletékesebb magyarázója az egri interpellatiora a 
képviselőház 1869. okt. 28-ki ülésében az országgyűlés helyeslése 
közt tett nyilatkozata szerint: »Ott hol azonban a telekkönyvben 
valamely tanoda, mint felekezeti intézet van bevezetve, azon intézet 
felekezeti intézetnek tekindendó, és arra nézve máskép mint a 
törvény értelmében, a felekezetek beleegyezésével változtatás nem 
lehet.« a felekezetek saját érdekében nyilatkozni nemcsak hogy 
szabad, de az ó beleegyezése nélkül saját javairól senki sem 
rendelkezhetik. 

tekintve végre az országban számtalan városok és községek 
példáját, mellyekben egyedül a hitfelekezetek ismertetnek el mint 
illetékes tulajdonosok; sőt ott is, hol a polgári képviselet a 
hitfelekezetek tulajdonát közösökké nyilvánította, a hitfelekezet azt, 
mint illetéktelent megsemmisítette. 

mindezeket tekintetbe véve közgyűlésünk plébánosa nt. Balassy 
Endre ur, hogy a kath. hitfelekezet ebbeli jogát biztosítsa Jan. 23 
és 3 0 a n a szószékről a híveket kath. gyűlésre ugyancsak Jan 3 0 a r a , 
a délelőtti istentisztelet utánra az iskola termekbe meghívta. 

A hivek közül a gyűlésen megjelentek 148-an. 
A gyűlés kezdetén Nt. Pl. úr először is minden eshetőségek 

megelőzése végett felkérte a gyülekezetet, hogy tudják-e s akarják-e 
bárhol és bármikor bevallani, hogy csakugyan kath. és nem 
népgyűlés hívatott egybe! Mire a jelenlévők általános igen-nel 
válaszoltak. 

Az ügyre áttérvén kérdést intézett a kath. gyülekezethez váljon: 
kath. felekezeti iskolát ohajt-e továbbra is fenntartani, vagy pedig 
közösre kívánja átváltoztatni. A katholikus gyülekezet egyhangúlag 
a felekezeti vagyis kath. iskolának megtartása mellett nyilatkozott, 
és mint illyenre az iskola széket azonnal meg is választotta. 
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Az iskola szék tagjaiul - a helybeli lelkész és egy tanítón kívül, 
kik már a törvény erejénél fogva tagjai - megválasztattak a 
következők: Bene Antal, Csabai József, Czékus Jakab, Cziráky 
József, Fodor Ferencz, Fontányi Vince, Hirka Mihály, Kiss Boldizsár, 
Némedy Imre, Papp János, Papp József, Pecze Illés, Rezsnyák 
János, Süli Gábor, Zsolnai Mihály. 

Ezek közül elnöknek Nt. Balassy Endre esp-Plébános, alelnöknek 
Bene Antal jegyző; jegyzőnek Cziráky József postamester; pénztár
noknak Kiss Boldizsár; gondnoknak Pecze Illés és Papp János 
választattak meg." 4 9 

Az iskolaszék megválasztásának illetékessége miatt 
a falu tehát két pártra szakadt: a felekezeti és községi 
iskola híveire. Az előbbiek erősen Balassy plébános 
hatása alatt álltak, aki valójában Haynold Lajos kalo
csai érsek elveit követte a népoktatási törvény foga
natosításában. Az érsek ugyanis a népoktatási törvény 
megszavazását a felsőházban a leghatározottabban 
visszautasította. Amikor azt ennek ellenére is megsza
vazták, saját egyházmegyéjében igyekezett meggátol
ni végrehajtását. 

Az iskola községi jellegűvé tételének híveit az a 
gondolat vezérelte, hogy általa olcsóbb és szellemé
ben szabadabb oktatási intézményt nyerne a falu. 
Ennek a tábornak Varga Gergely, a képviselő-testület 
által megválasztott iskolaszék elnöke volt a vezére. 

A viszály további éleződésének elhárítása céljából 
1870. április 3-án összeül a két tábor: 

„Hogy a viszály mely azon két külömböző felfogásból eredt, hogy 
polgári képviselő testület az iskolák jellege fölött határozni és az 
iskola szék megalakítására önmagát hitte jogosultnak és az iskola 
széket megalakította, a helybeli kath. lelkész pedig mint hitfelekezet 
feje, minthogy az iskolák a hozzá tartozókkal egy a hitfelekezet 
birtoka (mint ilyen lévén a telekkönyvbe bevezettve) a jogot a 
felekezet részére védelmezte és a híveket egybehíva külön iskola 
széket alakított, hogy az abból származó viszály, mely némelyek 
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közösítő törekvése által még inkább fokozódna és községünket két 
pártra osztotta s mely a tanügynek eddig is a legnagyobb hátrányára 
szolgált megszüntettessék és az annyira szükséges egyetértés 
eléressék, községünk plébánosa nt. Balassy Endre úr, miután a 
hitfelekezetnek részéről védett joga az e tekintetben illetékes 
felsőbbségtől is elismertetett (lásd B.B. megyei tanfelügyelő úrnak 
a hegyesi Elöljáróknak 34. sz. a. küldött levelét) a községi 
Elöljárókkal egyetértve a kath. hitfelekezetet újólag egybehívta. A 
gyűlés ideje mint egyházilag mint polgárilag kihirdettetett. Ez évi 
April hó 3 a n a községházán egybegyűlvén elnöklő plébános 
hivatkozván arra, hogy: miután már mint a Képviselő testület (1869 
év Július havában) mint különössen a hitfelekezet 1870 év Január 
hó 3 0 a n az iskola jellege fölött határozott még pedig, hogy: iskoláit 
most és mindenkoron hitfelekezetieknek akarja tehát ezt mint már 
legyőzött álláspontot tekinti és így jelenleg a kath. iskola szék 
egyetértő megalakítására hívja fel a jelenlevő híveket. Mire a kath. 
iskolaszékbe egyhangúlag beválasztattak a következők: Papp 
János, Varga Gergely, Cziráky József, Némedy Imre, Pecze Illés, 
Varga Károly, Kiss Boldizsár, Hirka Mihály, Bene Antal, Zsolnai 
Mihály, Paróczy János, Resnyák János - továbbá Balassy Endre 
esperes plébános és Blázek József a törvény értelmeként szinte az 
iskola szék tagjai. 

Az iskola szék szinte ezúttal megalakulván elnök: Balassy Endre 
esperes plébános, alelnök: Bene Antal. Jegyző: Blázek József, 
Gondnokok: Pecze Illés, Némedy Imre. Faiskola gondnok és 
pénztárnok: Cziráky József." 5 0 

A nézetkülönbségek tehát elsimulni, az ellentétek 
csendesedni látszanak. Az iskolaszék 1873-as meg
újításakor azonban ismét fellángolnak az ellentétek, 
mivel a képviselő-testület július 5-i ülésén a követke
zőket döntik el: 

„3. sz. 
a községi iskolaszék újjászervezése és az iskolák jellegének 

megállapítására több oldalról indítványozván, húsz szavazattal 
három ellenében 
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határoztatott 
a helybéli iskolák községiekké átalakítani fognak, s az 
oktatás ügy élén álló iskolaszék tagjaivá Kiss Benjámin, 
Némedy Imre, Varga Gergely, Hermetz János, Csernik 
Gergely, Fabó Ábel, Kirchner Antal, Balassy Endre és Nagy 
Pál megválasztatnak. Az elöljáróság megbízatik, hogy az 
iskola jellegének ilyetén megváltoztatása foganatba tétes
sék. 
Balassy Endre esperes plébános azon észrevétele hogy 
ezen határozattal nincs megelégedve, mert a jelleg változ
tatás nem a képviselettől hanem az egész felekezettől függ, 
és óvása imitt megjegyeztetik."5 1 

Balassy plébános azonnal jelentést tesz felettesé
nek, a kalocsai érseknek. A válaszlevélből világosan 
kiolvasható Haynold érsek már korábban is tanúsított, 
a népiskolai törvénnyel szembeni magatartása: 

„Ha a határozatot hozott gyűlés meghirdetése alkalmával, mint 
tárgy előre ki nem tűzetett, hogy az iskola jellegének változtatása 
is kérdésben forog, úgy az 1871-ik 18-ik t. czikk 58. par-a szerint, 
semmisségi vádat kell a Bácsmegyei törvényhatóság előtt beadnia. 

A telekkönyveket az illetők megperelése nélkül nem változtathat
ják meg. De azt tudni kell, hogy nem történt-e egy ujabb telek-
könyvezés, melyben tán már nem úgy áll: »Róm. kath. Schulfond« 
- hanem valami általánosabb kitételben. 

E főszentszék el van határozva, hogy az iskolák jellegét lehetőleg 
föntartsa. S e czélra a templom birtokát igénybe hajlandó venni... 

Békés uton élessze a képviselő polgárokban a hitet. Lón idő, 
midőn a hitetlen népvezéreket az útból távoztatja a gondviselés. 
Addig is minden törvényes és eszélyes eszközöket föl kell használnia 
e czélra. 

Innét a támogatás hiányozni nem fog. S midőn a Nt. Esperes úr 
a népértekezlet gyümölcsös idejét eljöttnek gondolandja, vezető 
elnökről szívesen gondoskodunk." 5 2 

Dimitrievits Milos, Bács Bodrog vármegye ekkori 
tanfelügyelője is értesül az ügyről, és a következő 
rendeletet küldi a hegyesi elöljáróságnak: 
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„f. évi július 5-kén az ottani iskolák jellege ügyében hozott 
határozatukat egyelőre nem hagyhatom jóvá, éspedig a miatt mert 
a felterjesztett jegyzőkönyvből nem derül ki, hogy a kérdéses tárgy 
a községi törvénynek 58 par-a szerént napirendre kitűzve volt, miért 
is felhívom a tisztelt elöljárókat és képviselőtestületet, hogy a 
kérdéses ügy tárgyalásánál az említett törvénynek intézkedései 
szerént járjanak el - és az érdemben hozandó határozatukat annak 
idejében hozzám terjesszék fel, megjegyezvén, hogy az ottani 
hitfelekezeti iskolának a népnevelés érdekében és jelezett minden 
zavarok kikerülése miatt az eddigi hitf. iskolai hatóság kezelése és 
igazgatása alatt mindaddig maradniok kell, míg az iskolák jellege 
ügyében hozandó határozatuk általam megerősíttetni és jóváhagyat
ni nem fog." 5 3 

Balassy Endre a vármegyénél is panaszt tesz a 
képviselő-testület határozata ellen. A vármegye köz
igazgatási bizottsága 1873. dec. 16-án foglalkozik az 
üggyel. Azonban korábban már megbízta Hoffmann 
Mihály szolgabírót, vizsgálja meg az ügyet ő is. Ennek 
felterjesztett jelentése alapján dönt a közigazgatási 
bizottság: 

„Tekintettel arra hogy a megejtett vizsgálat szerint a községi 
közgyűlés tagjai avval, hogy az eddigi felekezeti iskolának községivé 
leendő nyilvánítása folyó évi Július hó 5-én tartott közgyűlésen 
tárgyalás alá fog vétetni, községi törvény 58 par-a ellenére 24 óránál 
előbb értesítve nem lettek és arról csakis magában a közgyűlésen 
nyertek tudomást. Hegyes községnek f. évi július hó 5-én 3. szám 
alatt hozott határozata, melylyel az ottani romai cath. felekezeti iskolát 
községinek nyilvánította - ezennel feloldatik, és erről felfolyamodó 
Balassy Endre ugy Hegyes községe, valamint a megyei tanfelügyelő 
úr is értesíttetni rendeltetik."5 4 

Az érseki hatóság részben belenyugodni látszik az 
iskola községi jellegébe, de keresi a lehetőséget, hogy 
mégis legyen katolikus felekezeti iskola is Hegyesen. 
Kubinszky Mihály, az érseki megye főtanfelügyelője 
Balassyhoz írott levelében a következőket fejtegeti: 
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„Legutóbbi levelének tartalmát közölve a főszentszékkel, azon 
nézet merült föl, miszerint tekintettel arra hogy Hegyesen a kath. 
iskola bizonyos épületek és ingatlanokra nézve a telekkönyvbe mint 
tulajdonos találtatik bejegyezve, továbbá tekintettel arra, hogy a 
hegyesi hívek egy része határozottan ragaszkodik a felekezeti 
állásponthoz; tekintettel végre arra, hogy a tanügyet egészen a 
közösítő törekvéseknek átadni annyit tenne, mint azt egyáltalán 
erejetői megfosztani, 's így a kath. gyermekekre nézve is erőtlenné 
tenni: Hegyesen a kath. jelleg az iskolának egy részére mindenesetre 
fentartandó lenne. (Kiemelte V. G.) Ezen nézetet Ő Exellentiájával 
közölvén azt helybenhagyni méltóztatott. Az eddigi ide beterjesztett 
iratok pedig ttes Horváth Urnák véleményezés végett kiadattak. Most 
tehát azon kérdést intézem nagyt. Uraságodhoz: mely osztályt, mily 
módon véli fentartandónak? - Ezen osztályba a kath. jellegnek 
épentartása mellett, ugyan bizonyos feltételek mellett minden szülő 
küldhetné gyermekét, sőt izraelitának sem kellene szükségképp 
kizárva lenni: de mégis első rendben csak azon szülők gyermekei 
lennének felveendők, kik a katholikus jelleg tekintetében határozot
tan nyilatkoztak."5 5 

Kubinszky a nyomaték kedvéért mellékeli Dimitrie-
vits Milos vármegyei tanfelügyelő hozzája intézett 
magánlevelét: 

„A hegyesi iskolák ügyében intézkedtem, azt reménylvén, hogy 
a felizgatott kedélyek lecsillapulván, a szereplők jobb belátásra jutni 
fognak; gondom lesz azonban arról, mihelyest tavaszkor lemegyek 
(Pestről, V. G.), hogy az ottani örvendetes fejlődésnek indult 
hitfelekezeti iskolák, a szenvedélyek próbájává ne legyenek. 

Nagyon sajnálom hogy Hegyesen a kérdéses izgatások ismételve 
merülnek fel, és sajnálkozásom annál nagyobb, mert többszöri 
látogatások alkalmával arról győződtem meg, hogy az ottani 
plébános és esperes ur, buzgalmas és szakavatott tevékenysége 
által az iskolák ügyében igen jó és hasznos szolgálatokat tett a 
haladásban és tévútra vezetett községnek, é̂s hogy e szerént e 
sajnos fordulatra okot és alkalmat nem szolgáltatott."56 

Egyetlen, de biztos támpontja volt az egyháznak a 
felekezeti jelleg ügyében: az iskola és a tanítói föld 
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tulajdonjoga. Erre lehetett építeni, és vagy visszakö
vetelni az iskola felekezeti jellegét, vagy pedig keve
sebb osztállyal - a községi jellegű iskola mellett - egy 
római katolikus népiskolát szervezni: 

„A fószentszék tudomást vett a hegyesi iskolák szomorú állapo
táról és ha az lenne várható, miszerint a hegyesi katholikus nép a 
kath. egyháztanácsnak oly határozatát, mely szerint a kath. cimen 
betáblázott iskolaház és föld erejéig egy önálló kath. osztályt kivan 
berendezni, egész erejével támogatja, a fószentszék nagyon helye
selné a nevezett egyháztanácsnak jelzett eligazodását, és ebben 
siker reményének esetében támogatást is nyújtana: tekintettel 
azonban a bizonytalan helyzetre, a fószentszék ft. Uraságodat 
jelenleg csak abbeli igyekezetében és buzgóságában kitartásra 
serkenti, mely szerint irányadó híveit alkalmilag jobb meggyőződésre 
vezetni és a katholikus iskolák jellegét újból mielőbb sikeresen 
helyreállítani törkeszik, egyúttal meghagyván, miszerint a katholikus 
egyháztanács arra felügyeljen, hogy a kath. iskola címen betelek-
könyvezett tulajdon továbbra is e jogos címen meghagyassák, mert 
ha bármely részről a telekkönyvnek másítása a nevezett tulajdonra 
nézve szándékoltatnék, ezen szándoknak és kísérletnek ellene 
nyilatkozni a tisztelt egyháztanács kötelessége lesz." 5 7 

Ezt az áldatlan állapotot nem lehetett tovább 
fenntartani, ezért a községi képviselő-testület egy 
korábbi határozata alapján 1875. október 8-án újra 
terítékre kerül az iskola jellege. Az ülésen 34 képviselő 
közül 18-an a katolikus, 14-en a községi jellegű iskolára 
szavaztak. Ketten - Kriszháber Lipót és Stern Jakab 
- tartózkodtak a szavazástól. így az október 8-án tartott 
képviselői gyűlés 47. sz./a. határozata szerint - négy 
szavazattöbbséggel - az iskola jellege „római katho-
likusnak mondatott k i " . 5 8 

Ezzel a határozattal azonban még nem zárult le az 
ügy. Balassy plébános biztos akart lenni a dolgában 
és 1876. július 16-ára összehívta a hitfelekezetet az 
iskola jellege felett való végmegállapodás céljából: 
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vagyis hogy mondja ki az összegyűlt felekezet, mint e tárgyban 
illetékes határozó - annál is inkább, minthogy az iskolának minden 
vagyona és alapítványai ezen czím alatt tulajdonai - ; vájjon rom. 
kath. felekezeti vagy közös jellegű iskolákat óhajt fenntartani; említett 
czél, hogy elérnék, a tanácskozmánynak rendes úton való vezetése 
igényeltetik miért is a jelen tanácskozmány tartamára jegyző 
választására szólítja fel az össze gyülteket. Cziráky József jegyzővé 
történt megválasztása után a tanácskozmány megkezdetett az 
iskolák jellege kérdésének szóbahozatalával. Miután a néhány 
felszólalás és ellenvetésekre a felvilágosítás megadatott és a tárgy 
kellőleg megvitattatott, az elnöklő ftdő feltette a kérdést: vájjon az 
összes kath. népgyűlés a hegyesi iskolák jellegét a jövőben Kath. 
felekezetinek avagy közösnek akarja-e fenntartani? Zajos felkiáltás
ra: ró/77, kath. felekezetinek mondatik ki az iskolák jellege. Hogy 
azonban semmiféle kétely v. félreértésnek helye ne legyen a ftdő 
elnök úr felállással való szavazásra szólítja fel a felekezetet, mire 
az össze gyűlt hitfelekezet nagy többsége felállott. Azon felhívásra 
pedig, hogy azok, kik közös jellegű iskolát akarnak emeljék fel 
kezöket, alig látszott valaki: ugy egy kettő. Eszerint a határozat 
kimondatott, hogy az iskola jellege Kath. felekezeti legyen. 

Továbbá felkéretett a hitfelekezet: határozatilag mondja ki, hogy 
a hegyesi iskolának tulajdonát, birtokát mint kath. felekezeti iskola 
vagyont akarja-e fenntartani mindenkorra és a felett rendelkezni? 
Mely kérdésre a felekezet nagytöbbsége szintén zajos igennel 
válaszolt, mire határozatba ment: a hegyesi iskolák kath. felekezeti 
vagyona, mint ilyen fenntartatik és felőle hatásköréhez képest a 
felekezet intézkedik." 5 9 

A vármegye közigazgatási bizottsága az 1876. 
november 6-i ülésén meghallgatja Czirfusz Ferenc 
megyei tanfelügyelő összefoglalóját a történtekről: 

„...azon kérdés vájjon a kis-hegyesi iskolák községi vagy 
felekezetieké nyilvánítassanak-e? a nevezett község lakóit még 1870 
évben két pártra osztotta, kitűnik, — 

Hogy ily állapotban a kis-hegyesi képviselőtestület többsége 
1873 Július 5. illetőleg November 25-én a községi iskolát a törvényes 
formák figyelembe vételével megalkotta, s azt a fenállótt megyei 
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iskolatanács 1874 évi Mártius 16-án tartott ülésében megerősítette, 
kitűnik; -

Hogy ugyanazon községi képviselő testület az 1875 évben az 
iskola felekezeti jellegének visszaállítását hozta határozatba, kitűnik: 
továbbá 

Hogy a kis-hegyesi iskolát minden időben a politicai és felekezeti 
község együttesen tartották fenn, s ennek fenntartása és fejlesztése 
jövőre is csak a politicai s egyházi község közös hozzájárulásával 
biztosítható, kitűnik: végre 

Hogy a tisztán magyar ajkú és róm. kath. álló Kis-Hegyes községe, 
melyben a politicai és egyházi közösség egy és ugyanaz, jelenleg 
is az iskolai jelleg felekezetiségéhez ragaszkodik és hogy a községi 
iskolát csak néhány tagból álló kis töredék, melynek élén Varga 
Gergely ottani lakos és községi iskolaszék elnöke áll, kívánja. 

Ugyanazért tekintettel a közbékére, — 
Tekintettel azon igen fontos körülményre, hogy az iskolát illető 

fekvőségek egy jórésze a rom. kath. egyházközség tulajdonát 
képezvén, ezek az iskolának községi jellege fentartásával a községi 
iskolától elvonathatnának, miáltal az amúgy is zilált pénzviszonyok 
közt lévő politikai községre tetemes és talán nem pótolható terhek 
rovatnának, -

Tekintettel azon igen figyelemre méltó körülményre, hogy a 
község jelenlegi derék elöljárósága és képviselőtestülete majd 
egyhangúlag a felekezeti iskola mellett nyilatkozik -

Tekintve, hogy Hegyes községben nincs 30, tanköteles más 
vallású gyermek, kiknek szülői a községi iskola felállítását kívánhat
nák, -

Tekintve legvégül a két pártnak azon barátságos megegyezését, 
melynél fogva a megválasztott felekezeti iskolaszék a felsőbbség 
további intézkedéséig, mint ezt a NB alatti jegyzőkönyv mutatja, 
már formaszerűleg működését megkezdette, a közigazgatási bizott
ság az iskola községi jellegének elejtését és felekezetivé való 
átváltozását a községi iskolánál alkalmazott tanítók megtartása 
mellett elhatározta, fentartván a politikai községnek a rendelkezési 
jogát a népiskolai törvény 44. par.-ban jövőre felmerülő esetekre 
nézve, — 

Miről is Kis-Hegyes község elöljárósága, valamint Varga Gergely 
a volt községi és Balassy Endre cz. kanonok úr a mostani felekezeti 
iskolaszék elnökei értesítettnek. - , , 6 ° 
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Az ügyben a végszót a közoktatásügyi miniszter 
mondta ki: 

a vallás és közoktatási minister ur a kishegyesi községi 
iskolának bezárását a községi iskolaszék volt elnöke által közbevetett 
felfolyamodvány elutasítása mellett oly hozzáadással rendelte el, 
mikép a volt községi iskola tanítóinak jogai a fenebbi határozat 
értelmében tiszteletben és épségben fentartandók, továbbá a 
községi iskolai alapvagyon az 1868. évi 38. t.c. 41. par-ban foglaltak 
fentartásával továbbra is mint ilyen kezelendő, s végül a felállított 
r.k. felekezeti iskola az 1868. évi 38. t.c. 11. par-ban megszabott 
módon anyival is inkább rendezendő, mivel ellenesetben a bezárt 
községi iskolának megnyitása iránt a szükséges intézkedések 
megfognak tétetni." 6 1 

A népoktatási törvény igen fontos szerepet szánt a 
hitfelekezeti iskoláknak, hiszen a III. fejezetben hatá
rozza meg helyüket. Valójában a korábbi állapotokat 
szentesíti, elismerve a hitfelekezetek jogát, hogy saját 
erejükből népoktatási tanintézeteket tarthatnak fönn 
és állíthatnak föl mindazokban a községekben, ahol 
híveik laknak. Az iskolák fenntartására és felállítására 
híveik anyagi hozzájárulását a saját képviselőik által 
meghatározandó módon és arányban, amint addig 
szokásban volt, továbbra is igénybe vehetik. Az iskola 
tanítóit a hitfelekezet választhatta, azok fizetését maga 
határozta meg, a tankönyveket, a tanítási rendszert 
és módszert maga szabta meg. A hitfelekezeti iskola 
fenntartóinak intézkedéseikor azonban figyelembe kel
lett venni e törvény néhány megszigorítását: 

- ha a községben voltak más felekezetűek is, de 
gyermekeik száma nem érte el a harmincat - és ezen 
szülők nem gondoskodtak más úton gyermekeik 
oktatásáról -, akkor azok a létező felekezeti iskolába 
voltak kötelesek járni. A szülők az iskola fenntartásá
nak költségeihez ugyanazon a módon és arányban 
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járultak hozzá, mint azon hitfelekezet tagjai, amely az 
iskolát fenntartotta; 

- az iskolaépületek építésére és átalakítására nézve 
a törvény kényszerítette a fenntartót, hogy az újonnan 
építendő iskolaépületek egészséges helyen álljanak, 
s a gyermekek létszámához mérten (egy tanteremre 
60 gyermeket, s minden gyermekre legalább 8-12 
négyzetlábnyi helyet számítva) elegendő számú tágas, 
világos és könnyen szellőztethető tantermekkel legye
nek ellátva; 

- a már fennálló iskolaépületeket is - amennyiben 
a fent felsoroltaknak nem feleltek meg -, a hitfelekezet 
köteles volt a törvénynek megfelelően átalakítani; 

- a fiúk és leányok elkülönítve, ha lehet, külön 
tantermekbe kerüljenek; 

- egy tanító 80 gyermeknél többet nem taníthat; 
- tanítóvá ettől kezdve csak azokat választhatták, 

akik képezdét végeztek és tanítói oklevelet nyertek, 
vagy ha nem végeztek is tanítóképzőt, sikeres elméleti 
és gyakorlati vizsgát tettek. A nem okleveles tanítókat, 
akik a törvény hatályba lépésekor állásban voltak, 
abban meghagyták, de kötelességük volt „az iskolákat 
vizsgáló főhatóság előtt tanításbeli jártasságukat és 
ügyességüket igazolni".62 

A tanító lehetett ugyan országos, vármegyei, városi, 
községi és egyházi képviselő, valamint esküdtszéki 
tag is, de semminemű hivatalt a tanítóság mellett nem 
vállalhatott; olyan teendőket azonban, melyeket hely
ben és a tanórákon kívül végezhetett, az iskolai 
felsőség engedelmével elvállalhatott. 

A felekezeti tanító segédkezhetett az istentiszteleten 
és temetéseken. 

A hitfelekezeti népiskolában az alábbi tantárgyakat 
tanították: 

a) hit- és erkölcstan, 
b) olvasás és írás, 
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c) fejbeli és jegyekkel való számolás, és a hazai 
mértékek ismerete, 

d) nyelvtan, 
e) természettan és természetrajz elemei, figyelem

mel az életmódra és vidékre, melyhez a gyermekek 
nagyobb részének szülei tartoztak, 

f) hazai földírás és történet, 
g) gyakorlati útmutatások a mezei gazdaság és 

különösen a kertészet köréből, 
h) a polgári jogok és kötelességek rövid ismertetése, 
i) ének, 
j) testgyakorlat, tekintettel a katonai gyakorlatra. 
A népiskolai törvény megszabta a minimális felsze

reltséget: iskolatábla, földgömb, térképek, természet
rajzi ábrák, „s általában a legszükségesebb tanesz
közökkel fel legyen szerelve". 

A hitfelekezeti iskola az állam felügyelete alatt állt. 
A kormánynak joga és tiszte volt az iskolákat időnként 
meglátogatni, szigorúan őrködni a felsorolt rendelke
zések teljesítésén, meggyőződni az iskola vagyonának 
rendeltetési célra fordításáról, és statisztikai adatokat 
is kérhetett az iskolától. Ha a hitfelekezetek főhatóságai 
a fentiekben leírt feltételeket a kormány által féléven
ként történt, három ízbeni intés után sem teljesítet
ték, akkor közös községi iskola felállítását rendelhették 
el. 

A népiskolai törvény értelmében a hegyesiek az 
iskola átszervezésére 1869 júliusában tették meg az 
első lépéseket. Fentebb láttuk, a községi képviselő
testület ekkor tárgyalt először az iskola jellegéről, amit 
a következő év januárjában határozott meg. A szep
temberben kezdődő új iskolaévben pedig több tantár
gyat - magyar történelem, föld- és természetrajz - már 
az új tantervnek megfelelően adtak elő. 6 4 
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Időközben - 1869. december 6-án - Zomborban 
megalakult, a „megyei tankerületi iskola Tanácsa,"65 

amelynek első rendelete úgy hangzott, hogy a helyi 
iskolaszékek írják össze a mindennapi és ismétlőisko-
lai tanköteleseket, s „a mulasztási naplóból kivonatokat 
a városi és községi hatóságoknak időszakonként 
szolgáltassák át azon célból, hogy az imént említett 
hatóságok a kötelesség mulasztó szülék, gyámok és 
gazdák ellen a 4. paragrafus értelmében fenyítőleg 
járulhassanak e l " . 6 6 

Az intézkedésnek azonban elmaradt a kívánt sikere, 
„egyrészt avégett, mivel a szülők jelentékeny része 
gyermekeik nevelésének hasznosságáról és szüksé
gességéről áthatva nincsenek, és másrészt amiatt, 
mert az említett iskolai, városi és községi iskolai 
hatóságok törvényszabta kötelességüket nem teljesí
tették, nem gondolván meg, a mostani viszonyok közt 
e mulasztásért mily nagy felelőséget könnyelműleg 
válalnak e l " . 6 7 

Az iskolakerülés hegyesi probléma is volt. A vallás
o s közoktatásügyi miniszter - a törvény erejénél fogva 
- az 1870. aug. 16-án kelt, 16850 sz. alatti intézkedé
sével a hegyesi róm. kat. iskolát első hivatalos intésben 
részesítette „a kath. gyermekeknek hanyag iskolába
járása és az iskoláknak az 1868 38. t.c. követelte 
rendezetlensége miatt":6 8 

„Hegyesen rom. kath. tanköteles van 670, iskolába 
jár 350, nem jár 320, a meglévő két tanterem közül 
az egyik szűk, a felszerelés hiányos, köteles tantárgyak 
nem adatnak elő, még 6 tanteremre és 6 tanítóra van 
szükség."6 9 A miniszter felhívja a főegyházmegyei 
hatóságot, hogy az intésben részesített iskolának a 
törvény értelmébeni rendezéséről gondoskodjék, s ez 
irányban tett intézkedéseiről a minisztériumot értesítse. 
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Balassy Endre esperesplébános furcsállja a minisz
teri intést, ezért részletes jelentést küld Kalocsára. 
Érdemes bővebben idézni e jelentésből, hiszen a 
helyzetleírás után megdöbbentő képet fest az iskola
kerülés szociális okairól: 

„A hegyesi r.k. iskolák 1870-k évben újra rendeztetvén és az 
iskolatermek átalakíttatván, van most a kezdő fiúk s leányok vegyes 
osztályának 5 öles, a haladó fiúk osztályának 6 - a haladó leányok 
osztályának szintén 6 öles iskola-terem, mely 3 iskolában már az 
egész 1870/1 iskolai évben 3. tanító működött és 407 tanonczot 
oktatott s nevelt, ide nem számítva azon kezdőket, kik már csak 
május hó közepén iratkoztak be. Nem áll tehát többé, hogy 
Hegyesen csak két tanterem van. - A mi a felszerelést illeti: vannak 
fali - és számoló táblák; szemléleti és természetrajzi, - ó és új 
szövetségi bibliai képek; földgömb meridionálal; magyar birodalom, 
europa és lapgömb térképek; ez új évre ismét másfélék rendeltettek. 

A tőrvény követelte tantárgyak a tornászatot kivéve, mely ezen 
iskolai évben fog megkezdetni, mind előadattak. 

A hanyag iskolába járásnak fő oka a nagy szegénység, a 900. 
házaspár között csak 300 a földes; a határtagosítás következtében 
kivált nyáron nagy rész a tanyákon kin lakik; a téli járhatatlan sarak 
- a mult télen 40 ház összedőlt, - bár 100 megrongálódott a folytonos 
nedvesség miatt. De a 670 tankötelesek száma is igen bizonytalan, 
1871-ben csak 598. találtatott, a mint a lakosok költözködnek, vagy 
a szomszéd szent-tamási, óbecsei és moholyi határokra szállási 
szolgacselédekül elszegődnek. Szintén a szegénység okozza, hogy 
kevés 11-12 éves fiú és leány van, kit szülői épen szükségből kis 
kanász és dajkának el ne állítanának. 

Végre alázatosan jelentem: hogy van reményem miszerint 
1872-ben ismét egy új iskola fog megnyittatni. 

Mindezeket tekintetbe véve, hiszem, hogy a nm m.k. oktatásügyi 
Ministerium a hegyesi rk. iskolára tett első hivatalos intést vissza-
vonandja és megsemmisitendi." 7 0 

Haynold Lajos érsek Mócsy Antalt, a kalocsai 
tanítóképző tanárát bízza meg, egyben felkéri, adjon 
szakértői véleményt, amelynek alapján az érsekség 
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erélyesen tiltakozhat a minisztériumnál a szóban forgó 
megintés ellen. 

Tanulságos Mócsy szakvéleménye, hiszen a kora
beli országos állapotokat is tükrözi: 

„Ha a magas kormány a törvény holt betűjét tekintve halad, akkor 
az országban másfél év alatt alig maradhat felekezeti iskola, mert 
nem három félév - mennyi alatt a 38. tc. értelmében nem szervezett 
iskolák háromszor meginthetök s elközösíthetők - hanem harminc 
év alatt sem leend egészen elérhető, hogy az iskolák általában véve 
az új tőrvény értelmében legyenek szervezve. A kormány azonban 
méltányosan - lehet mondani: okosan kutatja, hogy az isoklák 
hamarjában minden tekintetben az idézett törvény értelmében 
alakítassanak, mert ez lehetetlenség, még ha a legfőbb akadályozó 
októl - a pénzügyitől - el is tekintünk. A bold. közoktatásügyér 
maga bevallotta az országgyűlés előtt az 1870-iki népiskolai 
közoktatási állapotokról tett jelentésében, hogy »Feladatunk tulaj
donkép jelenleg nem más, mint: hogy minden iskolánkat azon fokra 
emeljük, melyen a nép számára létező jobb tanintézeteinket már 
találjuk, s hogy azokban is a tantárgyak körét azon arányban 
bővítsük, melyben az a politikai jogok kiterjedése és megváltozott 
viszonyaink által szükségessé vált, és egyszersmind oda töreked
jünk, hogy ezen (bár a haladott nemzetek neveléséhez mérve 
korlátolt) oktatásban e hon minden lakója részesüljön.« - mert a 
»létező 17.792 tanítón fölül az egész országban még 10.767 tanítóra 
bizonyosan szükség volna, hogy a hiányzó iskolákat (hogy minden 
80 iskolakötelesre jusson egy) mindenütt felállíthassuk, és mindenütt 
kellő számú tanerőkkel ellathassuk;« mert továbbá »kedvezo körül
mények között sem számíthatunk átlag 1000 új tanítónál (a létező 
s az állam által még ez után felállítandó tanítóképezdék együttvéve) 
többre, mennyi kevés a létező összes létszámban támadni szokott 
évi üresedések betöltésére«; - mert végre »a működő tanítók nagy 
része kepzetlen.« - Ezek után világos, hogy az épen nem volna 
elég, ha föltéve, hogy a községek ereje megengedi - az iskolák 
mindenütt kellő számban fölállítatnának s fölszereltetnének; mert 
képzetlen egyéneket kellene alkalmazni, már pedig bizonyosan, 
hogy szakavatott tanító több sikerrel képes 160 tanítványt oktatni, 
mint szakavatatlan 80-at vagy akár 8-at. A hegyesi iskoláknál tehát 
haladás történt, bár még mindig több iskolaköteles esik s még a 
negyedik osztály felállítása után is esni fog 80-nál egy osztályra s 
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bár a fölszerelés is hagy még kívánni valót (természettani eszközök 
nincsenek); a jelen pillanatra azonban kétség kívül eleget tettek a 
hegyesiek s azon az uton vannak, melyen pár évig haladva, oda 
jutandnak, hova a népnevelésügy általában véve az egész ország
ban, jó, ha pár évtized múlva jut el s így nem megintést, hanem 
elismerést érdemeltek volna."7^ 

Úgy látszik, sem Balassy jelentése, sem Mócsy 
szakvéleménye nem elégítette ki az illetékeseket, ezért 
az érsek újabb körrendeletet bocsát ki. Erre a hegyesi 
plébános egy alaposan dokumentált jelentést küld: 

„Hegyesen 
1 s z o r 1869 | K évben azon elóhaladás történt, hogy már ezen évben 

több tantárgy adatott elő, különösen: magyar történelem, föld- és 
természetrajz. 1870 l k évben elhatároztatott: hogy a kezdő tanoncok 
a haladók és nagyobbaktól elkülönítessenek, és e végre egy új 
vegyes osztály nyittassék, és új tanítói állomás szerveztessék ezen 
évi járadékkel: 200 frt kész pénz; 15 pozsonyi kétszeres buza; 15 
hold szántóföld adóteherrel; 2 öl kemény tűzi fa; 3 öl futó szalma 
és szabad lakás. Ezen állomás 1870 l k évi september hóban rendes 
pályázat utján betöltetett a tanterem elkészítetett, és így az új tanító 
1870/1 teljes iskolai évben már működött. 

2 o r A régi két tanterem, a nagyobb fiúk és leányok külön osztályai 
1870 k évi augustus és september havakban átalakítattak, miáltal 
tetemesen nagyobbíttattak és czélszerűbben rendeztettek. 

3 o r A kezdő tanonczok osztályában van: falitáblák, szemléltető 
képek számolótábla. A haladó fiúk és leányok iskolájában van: 
kisebb, nagyobb fatábla; ó- és új szövetségi biblia képek, termé
szetrajzi ábrák; földgömb meridionálal; - lapgömbeuropa - magyar 
birodalom térképek; a jelen iskolai évben kapják a világ öt része 
térképet. 

4 e rTantárgyak előadatnak: Hittan bibliai történelem, olvasás, irás, 
nyelvtan fejbeli és jegyekkel való számolás; általános történelem 
rövidebben, a hazai történelem bővebben, így a földrajz is; 
természettan és természetrajz; gazdaságtan; polgári jogok és 
kötelességek; ének; írásbeli gyakorlatok különösen az üzleti életre 
vonatkozólag. - Mindezek ahhoz képest, hogy kezdet, jó sikerrel 
adatnak elő. 

63 



Történt haladás a hegyesi népiskolánál, van három osztály mely 
összesen 500 tanonczot képes befogadni és ennél tekintve azt, hogy 
a hegyesi lakosok jó része tagosított földjeiken épített tanyákon 
künn laknak, és igen sokan szálasokon szolgálnak, a középszámítás 
szerint 600 iskolakötelesek közül egyszerre többen soha meg nem 
jelenhetnek. De azért Hegyes itt nem akar megállapodni, hanem 
1872 k évi tavasszal biztos remény van a 4k osztály építéséhez is, 
mely elkészülvén, leend 4. osztálya és 4 tanítója. A szükséghez 
képest folyton fog haladni. 

A hanyag iskolalátogatás is nagy részben meg fog szűnni csak 
ne legyen oly nagy sár, mint ez évi télen és most öszel, midőn már 
majd arról kellett intézkedni, hogy az iskolák legalább egy időre 
szüneteltessenek: mert a szegény szülők, kik pedig Hegyesen túl 
számmal vannak nem képesek gyermekeiknek egy télre két pár 
lábbelit is venni, az egy pedig mielőbb leázott, lerongyolt lábaikról. 
De szükség továbbá, hogy a hanyagok kényszerítésében a végre
hajtó közegek is pontosan és eréllyel járjanak e l . " 7 2 

Tanítói állomások 

1870 őszén immár három tanítóval indul be a tanítás. 
A kor szaknyelvén: három tanítói állomása van He
gyesnek. Az elsőt még 1770-ben, a második ideigle
nest 1847-ben szervezték meg. Ezt az állomást 
1854-ben rendes állomási rangra emelik. A harmadik 
állomást 1870-ben állítja a község, ígéretet téve, hogy 
hamarosan újabbat is szervez. 

A szóban forgó harmadik tanító Szalay György, őt 
Felföldy György követi, majd hosszú időn át Szőrffy 
Ödön vezeti ezt az állomást. 

1875-ben szervezi meg a községi iskolaszék a 
negyedik állomást. Erre az állásra 1875. október 5-én 
Bene Rozália hegyesi születésű tanítónőt választják 
meg, aki majd a nyugdíjaztatásáig tanít. 

Közben a községi képviselő-testület az 1875. októ
ber 8-i ülésén újra felveti az iskola jellegének kérdését. 
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A képviselői gyűlés 47. számú határozata szerint -
négy szavazattöbbséggel - az iskola jellege ismét 
„római katholikusnak mondatott k i " . 7 3 A vármegyei 
közigazgatási bizottság, valamint a vallás- és közok
tatásügyi miniszter megerősíti az iskola felekezeti 
jellegét, azzal, hogy a községi iskolánál alkalmazott 
tanítókat állásukban a felekezeti iskolaszék megtart-
ja . 7 4 

1879. július 25-én Kubinszky Mihály főmegyei tan
felügyelőtől új körrendelet érkezett az iskolaszékhez: 

„Miután a nm. vallás és közoktatásügyi m.k. minister úrnak 
104/878 sz. alatti kibocsájtványa a törvény értelmében megkívánja, 
hogy a nevelésügy fejlesztésére hátrányos akadályok elhárítassanak 
s a hol szükséges új iskolák szerveztessenek, s miután ez érdemben 
a Bács-Bodrogh megyei közigazgatási bizotság folyó év június hó 
13-án tartott üléséből 1762/k.b. 879 sz. alatt újra felhívást intézett 
arra nézve, hogy a nm. minister úrnak fent tisztelt magas rendelete 
foganatosítassék: a főszentszéknek július 24-én tartott üléséből adott 
utasítás folytán meghagyatik hegyesi kath. iskolaszéknek, hogy a 
tanköteles gyermekek számához arányított törvényes mód szerint 
új iskola felállításáról gondoskodni el ne mulassza. Legközelebbi 
gyűlésében, vegye figyelembe az összeírás és az anyakönyvek 
alapján a tankötelesek kimutatását és ahhoz mérten állapodjék meg 
arra nézve, hogy a fentálló nehézségeken miként fog segíteni. 
Felhívását és határozatát tegye át az iskolaszék a község képvise
lőtestületéhez és hívja fel ezt határozat tételre. Bármily eredményű 
legyen ezen határozat, azt idd hovahamarabb felterjeszteni el ne 
mulassza. Ha az ily határozat kedvező minőségben megtörtént, azt 
hiteles másolatban legott a tankerületi felügyelő útján ide terjessze 
be. Ha kedvezőtlenül történt, vagy éppen nem történt volna, minden 
esetben vegye e kérdést tárgyalás alá az iskolaszék, és a 
képviselő-testületet határozatra újból szólítsa fel, s ezen alapon 
hozandó határozat f.é. september 15-éig okvetlenül terjesztessék 
ide. Ezen új tanítói állomások felállításakor figyelembe veendők azon 
felsőbb rendeletek, melyek a leányosztályok érdekében főleg női 
kézi munkák tanítása tekintetéből tanítónők alkalmazását kívánják. 1 , 7 5 
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Az iskolaszék augusztus 21-én napirendre tűzi a 
fenti körrendeletet és a következőket határozza: 

„Az iskolaszék beismerve a jelzettek szükségességét t.i. hogy 
egy új tanterem és állomás szerveztessék annál is inkább mert a 
tanterem felállításával a tanfolyamok czélszerűen vezettethetnének 
és a nemek is elkülöníthetők volnának, azt határozza: miszerint 
kerestessék meg a polgári képviselet hogy a jelen ügyet szíveskedjék 
tárgyalás alá venni és az e tárgyban hozandott határozatokról az 
iskolaszéket értesíteni."7 6 

A képviselő-testület megtárgyalja az ügyet és elveti 
az ötödik tanítói állomás felállításának kérelmét: 

„A községi képviselőtestület azon ügyet, mit bácsbodrogh 
vármegye indított meg a ftdó főegyház megyei tanfelügyelőség 
sürgős tárgyalás alá vette, a fölött határozott: ezen határozat 
olvastatott fel az iskolaszéki gyűlésen melyből megértettük a 
jóakaratot, de mert a silány termés és a zilált községi helyzet 
épenséggel lehetetlenné teszi a kívánt új tanterem felállítását és egy 
új tanítói állomás szervezését a kivánt dolog boldogabb időkig és 
kedvezőbb körülményig függőben tartatik. 

Az iskolaszék a képviselőtestület indokait teljesen elfogadja, de 
mert óhajtana a ftdő főegyházmegyei tanfelügyelőség felhívásának 
eleget tenni a Hegyes község iskola ügyén lendíteni, a képviselő
testület határozatával egy idejűleg egy alázatos folyamodványt 
terjeszt föl az iskolaszék, a fómagasságú Bibornok Érsek úrhoz, a 
melyben esdekel, hogy a hegyesi rom. kath. templom pénztárából 
2000 frt egy új tanterem és tanítói lak, és évenkinti 400 frt pedig 
egy új tanítói állomás szervezésére a legkegyesebben kiutalványozni 
méltóztassék."77 

Balassy ez ügyben felterjeszti szeptember 25-én 
kelt, 145. szám alatti folyamodványát. A kalocsai 
főszentszék véleményezte azt, de a kérelmet nem tartja 
teljesíthetőnek: 

komoly megfontolás után templompénztár eredetére és valódi 
rendeltetésére való tekintettel, különösen figyelembe vévén azon 
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körülményeket is, hogy a 8%-ra fölemelt (de már a nagy pénzösszeg 
miatt máshol is visszament vagy menni indult) kamatok fejében 
állandó és biztosnak lenni kellő fizetéseket a templompénztárra 
venni nem lehet: az előadott kérelmet annál kevésbé véli teljesíthe
tőnek, mivel a templomkörüli esetleges jövendőbeli költekezések 
tekintetéből a patronátus az ily nagy állandó terheknek egy az eredeti 
czéltól elütő czímre való elvállalását méltán nehezségelheti, a mivel 
a templompénztár az ottani iskolára a közel múltban is már tetemes 
áldozatokat hozott. 

Ezen fontos indítékkal támogatott véleményt magam is teljesen 
méltányolván, sajnálom, hogy az előadott kérelmet nem teljesíthe-
tem." 7 8 

Kubinszky Mihály főmegyei tanfelügyelő a kérelem 
visszautasítása ellenére a következőket ajánlja Ba-
lassynak: 

„Az új tanítói állomás felállításának kérdését tehát újból kell, kellő 
módon, megindítani. A tankötelesek szorosan egybeírandók, kitün
tetendő, hogy mennyi gyerek esik el az által, hogy nem laknak 
szüleik bent a községben. Továbbá sommásan kimutatandó, hogy 
a közel múltban mily áldozattal létesített az új derék épületet a 
hitközség. Azon felül újból tanácskozás alá veendő azon módoknak 
megbeszélése, melyek szerint az új iskola felállítható lesz. Ebbeli 
nyilatkozata az iskolaszéknek határozat alakjában jegyzőkönyvbe 
foglalandó. A határozat előleges megbeszélés után a községi 
képviselettel közlendő, s ennek szintén jegyzőkönyvbe foglalt 
határozata kikérendő. Mindkét jegyzőkönyvi határozat hivatalomhoz 
deczember 8-áig beterjesztendő. 

Hogy mind ennek zaj nélkül kell megtörténni mondanom sem 
szükséges." 7 9 

Az igazgató-plébános megfogadja a tanácsot, és 
1879. november 29-én az iskolaszék újból terítékre 
teszi az ügyet: 

„A mult gyűlés határozatához hűen egy folyamodvány menesz
tetett őeminentiája a kalocsai érsekhez, amely folyamodványra való 
magas leirat olvastatott fel az iskolaszék előtt az ugyan e tárgyban 
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érkezett főmegyei tanfelügyelőségtói való levél is fölolvastatik, 
amelyre mivelhogy válasz kéretik az ügy újból tanácskozás alá 
veendő s a módok megbeszélendők melyek szerint az új iskola 
felállítható lehetne, több rendbeli eszmecserék után a végmegálla
podás határozatba megy: Az iskolaszék a tankötelesek számát 491 
ben tüntetik ki így belátja, hogy nem volna felesleges egy új 
iskola-tanterem felállíttatása de mert a közel múltban tavai 5000 
frtnyi költséggel két tanterem és egy tanító lak állíttatott így 4 díszes 
tanteremmel bírunk, tehát fölötte égető szükség nem merül fel az 
5-ik tanterem azonnali létesítése iránt, de mert továbbá a zilált 
községi helyzet, rossz termés, sok adó hátralék váltság díjak nem 
engedik, hogy a szegény község legnagyobb megerőltetés s legjobb 
akarat mellett is új tantermet építtessen és egy tanítói állomást 
szervezzen tehát mivelhogy az ügy az iskolaszék véleménye szerint 
ki nem vihető, a boldogabb időkig függőben tartatik; mely határozat 
jegyzőkönyvi kivonatban a községi t. képviselő testülethez tétetik 
át ugyan e tárgyban való határozat hozatal czéljából." 8 0 

Balassy Endre az 1880 októberében kelt felterjesz
tésében vázolja az érseknek, hogyan képzeli el az 
ötödik tanítói állomás felállítását: 

„Az épület tanítói lak és egy tanteremmel létesíthető lenne legtöbb 
2000 frtal; az állomás évi javadéka 300 frtban állapítatnék meg. Ezen 
költségek fedezésére a következő tervet bátorkodom legalázatosab
ban bemutatni. 

Van ugyanis a hegyesi templomnak az itteni temetőkből évenkint 
bizonyos jövedelme, mely bevételeztetik árverés útján eladatni 
szokott fűért és haszonbérbe kiadott részért, mely jövedelemnek tíz 
évi összegét a felszámított kamatokkal tekintve valóban jelentékeny, 
íme: 1871-1880... Összesen 1.976 fr 20 kr évi 6%-os kamat 553, 15 
fr. ... tehát a tőkék csak az egyszerű kamattal kitesznek 2.529 frt 35 
krt. Minthogy pedig ezen jövedelme a templomnak ugy is mint 
mellékes foglalkozásból származottnak tekinthető, Kegyeskedjék 
Eminentiád főpásztori joga és hatalmánál fogva engedélyezni: 
miszerint ebből 2000 forint a tanítói lak és tanterem építésére 
fordítassák, a többi pedig a szervezendő tanítói állomás javadékának 
kiegészítésére nézve mint alapítvány tókésítessék. A tanító évi 
fizetésére pedig fordítassák a temetőkből befolyó jövedelem, mely 
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a fennebbi tíz évi átlagot tekintve évi 150 forintra biztosan tehető, 
a többi 150 forintot pedig kegyeskedjék Eminentiád pótoltatni, a 
templom jelenleg 20 000 forintot meghaladó tőkének 6% kamatot 
2% kamattal fölöző bevételeiből, mert 20 000 frt tőkénél 8% kamattal 
évenkint 400 frtbol levonva a tanító fizetésre 150 forintot, a 
megmaradt 250 frt évenként tőkésíthetnék, mig a kamatokkal együtt 
5000 frt tőkét alapítana, mely egy 300 frtos tanítói állomás 
alapítványául elég lenne. Ez a templom jövedelmeit semmiben sem 
kevesbítené, a felekezeti ügyet pedig biztosítaná annál inkább, mert 
az épület az egyház tulajdona maradna, a tanító fizetése pedig 
történhető elközösítés esetére mindenkor fenntartható és beszüntet
hető lenne." 8 1 

Az igazgató-plébános, egyben iskolaszéki elnök 
felterjesztése kapcsán végül is dönt a kalocsai érsek: 

„Mult évi octóber hóban kelt s nekem csak mai napon bemutatott 
előterjesztése kapcsán tekintettel a községnek jelen mostoha 
viszonyaira és azon körülményre, hogy a vármegyei tanfelügyelő 
már évek óta sürgeti az ötödik tanítónak beállítását, hajlandó vagyok 
a temető tíz évi jövedelmeiből befolyt és a kamatokkal együtt 2529 
forintra szaporodott összegből az iskolaház építésére szükséges 
költségeket kirendelni, úgy szintén megengedni, hogy jövőre a 
temető évi jövedelmei a beállítandó tanító fizetésének födözésére 
fordítassanak. 

Mi azonban kérésének második részét illeti: hogy t.i. a templom
pénztár tetemes tőkéi után a rendes hat kamaton felül befolyó két 
százalék is a beállítandó tanító évi fizetésére fordíttatni engedtessék: 
ezt a nagyon is hullámzó kamatláb bizonytalanságára való tekintet
ből egy állandó és bizonyos fizetés megállapítására alkalmasnak, 
s épen azért nem kérni, sem megadni czélhoz vezetőnek nem tartom. 

Miért is igyekezzék ft. Uraságod módot találni, hogy a beállítandó 
ötödik tanítói fizetésnek azon része, mely a temető évi jövedelmeiből 
ki nem telik, más biztos forrásból födöztessék." 8 2 

Az érsek 1881. június 18-án keltezett, 1453. sz. 
leirata az ötödik állomásra nézve „az alapot megha
tározza és kirendeli". Az iskolaszék ugyanaz év 
augusztusi ülésén „határoztatott: az V-ik tanítói állomás 
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felállíttatik, és évi járadéka megállapíttatik: készpénz 
fizetés 300 frt.- Szabadlakás és iskolafűtésre 24 frt. A 
fizetéseket az egyházi gondnokság a kijelölt alapból 
teljesítendi".83 

Ugyanezen az ülésen döntöttek az ötödik állomás 
helyéről is: 

„...minthogy a kiszemelt ház megvétele egyenesen és tisztán 
némely nehézségek elhárítása előtt végleg nem történhet meg -
sem az új tanterem építtetése eszközölhető nem lett, - a jelen 
évszakban nevezetesen költségesebbé vált volna, - tehát kerestes
sék meg a polgári község, hogy erre alkalmas épülete lévén, ebben 
indeiglenesen a kívánt czélra helyt engedjen." 8 4 

Az iskolaszék kiírta a pályázatot, október 5-i ülésén 
a korábbi vármegyei rendelettel összhangban tanító
nőt választott. „Az iskolaszék egyhangúlag Köröskényi 
Ilona okleveles tanítónőt kiáltotta ki az V-ik állomás
ra." 8 5 A tanítónőt az érseki hatóság december 1-jén 
nevezte ki és erősítette meg állásában.86 Köröskényi 
Ilona a korszak végéig, 1918-ig, ezt követően nyugdí
jaztatásáig megmarad állásában. 

A lakosság számának gyarapodása miatt a kilenc
venes évek elején sürgetővé válik egy újabb, vagyis 
a hatodik tanítói állomás felállítása. Az iskolaszék 1893. 
április 29-i ülésén elhatározta, hogy „ezen ügy meg
beszélése céljából legközelebb a községi képviselő
testülettel közös ülést fog tartani, illetve a képviselő
testület e közös ülés megtartása végett Elnök útján 
meg fogja keresni".8 7 

A két testület az együttes ülését május 27-én meg 
is tartja, de elutasító álláspontra helyezkedik: 

„Elnöklő kanonok Úr megnyitván az ülést jelzi, hogy a 6-ik 
tanterem felállítására fel lett szólítva a község, felhívja egyúttal 
jelenlevőket, hogy a tárgyhoz szóljanak hozzá s esetleges indítvá-
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nyaikat tegyék meg. Fratricsevics János tag úr hivatkozva a rossz 
termésre, melynek elébe nézünk, azon óhaját fejezi ki, hogy ha 
lehet, halasztassék el az építkezés, nehogy a lakosságra alig 
elviselhető teher háromoljék. Az iskolaterem felállítását a gyűlés 
szükségesnek látja ugyan, hanem elhalasztandónak mondja a jelzett 
okból, de kimondja, hogy az elöljáróság az iskolaszéki elnökkel 
egyetértve egy terem s egy egy személynek szükséges lakószoba 
tervét készítesse el, hogy kéznél legyen, ha a körülmények 
változásával az építést jónak fogja látni. Az állomás rendszeresítését 
illetőleg Greiner József kántor urat óhajtja megválasztani tanítónak 
azon kötelezettséggel az ő részéről, hogy folytonosan tartson egy 
a kántori teendőkben járatos segédtanítót s ezért megajánl az ülés 
kántor úr kérésére 430 forint készpénzfizetést; egyúttal felmenti őt 
a segédtanító szobájának fűtésétől annyiban amennyiben az a 
tanteremmel együtt fog fűtetni a község által. Ha a tanterem nem 
füttetik a szükséghez képest kántor úr fog a szoba melegítéséről 
gondoskodni." 8 8 

A megyei királyi tanfelügyelőt nem elégíti ki a 
határozat, ezért elrendeli a hatodik állomás felállítását. 
Az iskolaszék októberi ülésén felolvassák a leiratot és 
módosítják a korábbi álláspontot: 

„Ezen ügyben az iskolaszék elhatározza, hogy mindenkép oda 
fog hatni, hogy a tanterem felépüljön s benne az előadások az 
1894/95-iki tanévben megkezdhetők legyenek. A tanítói állomást 
pedig folyó évi május hó 27-én tartott ülésen elfogadott módon fogja 
rendszeresíteni."8 9 

Az állomás ügyében csak 1894 augusztusában hoz 
végleges döntést az iskolaszék: 

(Az elnök) „felhozza, hogy már a mult 1893-ik évben az iskolaszék 
azon megállapításra jött, hogy a felállítandó VI ik osztály tanítói 
állását 430 forint évi fizetés mellett Greiner József helybeli rk. kántor 
által fogja betölteni azzal a kijelentéssel, - miszerint nevezett kántor 
köteles maga mellé oly segédet alkalmazni, ki őt a kántori 
teendőkben segíteni, az első osztályt vezetni és egyes osztályokba, 
az énektanítást eszközölni képes leend. - A segéd részére a község 
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által adandó egy szobából álló lakás nem lévén készen, indítvá-
nyoztatott, hogy míg az el nem készül annak kárpótlásul a község 
fizessen évi 20 forintot".9 0 

A jelenlévő iskolaszéki tagok a hatodik tanítói 
állomás betöltésére egyhangúlag Greiner Józsefet 
választották. 

1906-ban újra nagy a helyszűke az iskolában. A 
megyei tanfelügyelő intézkedésre szólítja fel az isko
laszéket. Egyes tagok nem lelkesedtek a gondolatért, 
hiszen újabb tetemes kiadás hárulna ezzel a községre: 

„Többen szeretnék ezt még odázni, de Ns. Elnök úr kijelenti, 
hogy ennek meg kell lennie s így az Iskolaszék abban állapodott 
meg, hogyha új tantermet építeni nem bír, ideiglenesen bérel s 
ideiglenesen tanerőt fog beállítani mindaddig míg Kishegyesre 
apáczák vagy iskolatestvérek nem jönnek." 9 1 

A megyei tanfelügyelőséget azonban nem nyugtatja 
meg a határozat, követeli a hetedik állomás szervezé
sét. Augusztusi ülésén az iskolaszék újra tárgyal erről 
a kérdésről: 

(Az elnök) „Fölemlíti u.i. miként már június 3-án megtartott 
iskolaszéki gyűlésben elhatároztatott egy új iskolaosztálynak meg
nyitása t.i. a II. osztálynak kettészakítása, mert ezen osztály tultomött, 
múlt évben 1905/6 210 tanuló iratkozott ezen osztályba, azért Tek. 
Bács-Bodrogh megyei Tanfelügyelőség is kinyilvánította, hogy ezen 
így fen nem tartható, azért egy tanteremnek megnyitását sürgette. 
Ennek folytán az Iskolaszék a június 3-án hozott határozatát ezennel 
végrehajtani óhajtja s ezennel szervezte. Az újonnan szervezett 
tanítói állomás javadalmazása pedig a másik tanítóéhoz hasonló 
lenne, t.i. rendes fizetés 800 K és 100 K lakbér, a melynek egy részét 
t.i. 400 Koronát az iskolát fentartó község, 500 Koronát pedig az 
egyháznál fenlevó iskolaalap fedezné. Ezt az iskolaszék örömmel 
fogadta s határozta, hogy ezen értelemben megkeresi az érdemes 
községi képviselőtestületet, hogy az Iskolaszéknek ezen határozatát 
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a magáévá tegye és az új tanítónak évi 400 Koronát megszavazni 
s azt 1906 szept. 15-től folyósítani szíveskedjék." 9 2 

Az állomásból egyelőre mégsem lett semmi, mert 
a községi képviselő-testület megtagadta a reá eső 400 
korona fizetését. 

Az anyagi nehézségek miatt ekkor újra felmerül az 
állami iskola gondolata. A káplán az indítvány ellen 
foglal állást, „mert veszélyeztetve látja a vallástaní
tást". 9 3 Maga Balassy Endre sem lelkesedik a gondo
latért: 

„...kijelenti, hogy ebben a dologba semmi úton módon nem 
egyezik, mert a jó lelkiismerettel s mint pap olyan ügyet elő nem 
mozdíttat és nem pártfogolhat, mely vallásellenes. E helyett azonban 
aj álja, hogy hozassék be a községbe az apáczák által vezetett iskola 
azon sok szép előnyénél fogva, melyet az apáczák elő tudnak 
mutatni. Az Iskolaszék több tagja ezt is költségesnek találja. Erre 
Elnök úr kijelenti, hogy csak legyenek nyugodtak, azon fog lenni, 
hogy ezen hiányon is segítve legyen." 9 4 

Az iskolaszék októberi ülésén Balassy jelentést tett 
a hetedik állomás ügyében: 

„Sok olyasmi jött közbe - úgymond - a mi megakadályozta azt, 
hogy egészen új iskolatermet építessen, de ezért a megszavazott 
iskola még sem marad el, mert gondoskodott arról, hogy a határozat 
értelmében a II. vegyes osztály ketté választassák. Az új iskolaterem 
addig míg építtethetünk a kishegyesi Kath. Kör helyiségében 
rendeztetik be. Ezt az Iskolaszék tudomásul vette. Majd kérdi az 
Elnök úr, vájjon az iskolaszéknek van-e határozott jelöltje s hogy 
hirdessünk pályázatot vagy ne? Továbbá, ha igen pályázhatnak 
egyformán nők és férfiak. Iskolaszék kijelenti, hogy eddig nincs 
jelöltje s legyen pályázat, de csupán férfiak pályázhatnak." 9 5 

Az iskolaszék ezzel ideiglenesen megszervezi az új, 
a hetedik állomást. Tanítóvá pályázat kiírása nélkül 
Vígh Jánost választották. A szóban forgó, túlzsúfolt II. 
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osztályt kettéválasztották. A leányokat Köröskényi 
Ilona, a fiúkat Bódy Máté vezette. Vígh Jánosra az I. 
leányosztályt bízták. 

Az érseki hatóság azonban nem fogadja el Vígh 
János pályázat nélküli megválasztását: 

ellenkezik az iskolaszéknek adott püspöki Utasítások 21-ik 
paragrafusával, a pályázathirdetés pedig oly csekély költséget 
igényelt, hogy e miatt nem tekinthet el a főszentszék a törvényes 
előírástól. Pályázathirdetés után is módjában lesz az iskolaszéknek 
Vígh Jánost az újonnan rendszeresített állomásra megválasztani. 
Addig pedig mint helyettes tölti be Vígh János ezt az állást." 9 6 

1908-ban az érseki hatóság végre elfogadja az 
iskolaszék VII. tanítói állomásról szóló, 1906. VI. 25-én 
kelt határozatát és engedélyezi a pályázat kiírását a 
tanítói állásra. Újra csak Vígh Jánost választja meg az 
iskdaszék.9 7 

Új tanterem építésére azonban pénz nincs, így 
továbbra is a Katolikus Kör helyiségében marad az 
osztály, melynek használatáért 100 korona lakbért kér 
a községtől az egyház. 

Csakhamar a hét tanító és tanterem is kevésnek 
bizonyul. Különösen a III. vegyes osztály volt túlzsú
folva, ezért szükség mutatkozott még egy állomás 
szervezésére és egy újabb tanító munkába állítására. 
Ezt a munkahelyet azonban csak ideiglenes megol
dásnak tekintették, mert tervbe vették az iskolanénék 
(tanítónői rend) Kishegyesre telepítését.98 

A képviselő-testület a 3/1909. számú közgyűlési 
határozatával megerősíti az ideiglenes állás szervezé
sét. 9 9 Az iskolaszék 1910. aug. 7-i ülésén jóváhagyja 
a pályázati feltételeket: „Egyúttal ajánlja, hogy nő tanító 
is pályázhasson, miután a tanterem a leányok részére 
fog lenni." 1 0 0 
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A vármegye törvényhatósága a 27.229/1910. számú 
határozatával tévesnek minősítette a község fenti 
határozatát, mert „a község képviselőtestülete tör
vénnyel ellenkező határozatot nem hozhat, továbbá 
az 1868. évi 38. t.cz. 11. par-a szerint felekezeti tanítói 
állás szervezése ügyében hozott határozatával hatás
körét túllépte". 1 0 1 Ezért felhívta az iskolaszéket, hozzon 
újabb határozatot és az ideiglenes állást rendes tanítói 
állásra minősítse át, és erről értesítse a községet. 

Az iskolaszék ennek szellemében dönt a VIII. 
állásról, a községi képviselő-testület pedig az 1911. 
november 21-én hozott, VII-6. számú véghatározatával 
ezt tudomásul veszi és az új tanítói állás javadalma
zásához 100 korona segélyt szavaz meg. 

Balassy Endre az iskolaszék nevében a VIII. állomás 
fenntartásához államsegélyért folyamodik a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumhoz: 

„Ugyanis Kishegyes községe nem gazdag, közköltségi adója 
nagy; már - maga a tisztogatás és évi javítások az iskolánál sokba 
kerülnek, mert nemcsak az anyagok drágák, de a munkadíjak is 
igen magasak, azért a községnek az, állami kegyes segély igen is 
szükséges. Innét, az iskolaszék a nm. vallás és közokt. m.k. 
Minisztériumot legalázatosabban kéri, miszerint a kishegyesi rk. 
elemi iskolánál az új VIII. tanítói állomás javadalmát 800 korona 
államsegéllyel kiegészíteni kegyeskedjék, majd utalván a topolyai 
kir. Adóhivatalt annak rendszeres kifizetésére." 1 0 3 

A minisztériumból nemleges válasz érkezik a kére
lemre: 

„...mivel a folyó évi állami költségvetésben a községi és felekezeti 
elemi iskolák fejlesztése cimén előirányozott összeg az eddigi 
engedélyezések által immár teljesen kimerhetett a kishegyesi rom. 
kath. iskolaszéknek a szervezendő VIII. tanítói állás és államsegé
lyére irányuló kérelmét ez idő szerint nem áll módomban teljesíte-
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Az érseki hatóság 1913. április 24-én beleegyezését 
adja a VIII. állomás szervezésére, és megengedi, hogy 
ezen állomás részére törzsfizetés és korpótlék címén 
államsegélyt kérhessen az iskolaszék.1 

Balassy Endre iskolaszéki elnök 1913. április 26-án 
újra a minisztériumhoz fordul államsegélyért.106 Most 
végre pozitív választ ad a minisztérium: 

„A kishegyesi rkath. elemi népiskolánál a VIII. tanítói állás 
szervezéséhez kért beleegyezésemet az 1907. évi XXVII. t.c. 12. par. 
alapján 1913. szeptember hó 1-től kezdődő hatállyal megadom és 
az ezen állásra alkalmazandó tanító(nő) fizetésének az 1913. évi 
XVI. t.c. 4. par-ában megállapított összegig való kiegészítéséhez 
szükséges összeget a fentjelzett időponttól kezdve, államsegélyként 
engedélyezem, a következő feltételek mellett: Az iskolafenntartó a 
tanítói állás javára természetbeni tisztes lakást, törvényszerű lakpénzt 
és kertilletményt, továbbá évi Kettőszáz (200) Kor. fizetést szabály
szerű díjlevélben és javadalmi jegyzőkönyvben biztosítani tartozik, 
mely iratok az államsegély kiutalásának kérelmezésekor hozzám 
felterjesztendők. 

Az iskolafentartó a tanítói állás betöltések előtt az uj tanterem 
törvényszerű elhelyezését, bebútorozását és a tanszerbeli felszere
lését biztosítani s az ezt igazoló helyhatósági bizonyítványt az 
államsegély kérelmezésekor hozzám szintén bemutatni tartozik. 

Erről a bizottságot (vármegyei közigazgatásit) 1913. évi május 
hó 10-én 2281 sz. a. kelt jelentésére, az iratok visszazárása mellett 
további eljárás végett oly felhívással értesítem, hogy ezen tanítói 
állásnak okleveles egyénnel való szabályszerű betöltése után az 
alkalmazott tanító(nő) díjlevelét, képesítését és magyar honosságát 
igazoló okmányait, valamint választási jegyzőkönyvet az állomás 
elfoglalása napjának megjelölésével a választás jóváhagyása s az 
államsegély folyósítása végett ide terjessze f e l . " 1 0 7 

A kért iratokat Balassy annak rendje-módja szerint 
felterjeszti, az iskolaszék pedig a kiírt pályázatra 
beérkezett 11 jelentkező közül Rózsa Gizella, szabad
kai származású tanítónőt választja, aki nyugdíjazá-
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sáig, az ötvenes évek elejéig tanít a kishegyesi 
iskolában. 

Balassy a jelentéseiben többször hivatkozik a nagy
számú tanyasi gyerekre és azok mulasztásaira.10 A 
határtagosítás következtében - kivált nyáron - a 
lakosok egy része kint lakott a tanyákon, télen pe
dig a járhatatlan utak akadályozzák a gyerekeket a 
rendszeres iskolába járásban. Az iskolaszéki jegy
zőkönyvek erről a kérdésről sehol sem tesznek emlí
tést. 

A tanyai iskolák létezéséről csak közvetett bizonyí
tékaink vannak. A levéltári dokumentumok között 
található egy 1899-ből származó községi kimutatás a 
közoktatási személyzet fizetéséről. Ennek hetedik 
tétele négy tanyai iskolát említ, és egyenként 50 
forintban szabja meg az ott dolgozó „tanügyi munkás" 
fizetését. Összesen 200 forintot fordított a község ezek 
fenntartására. Ugyanakkor Bene Rozáliának 400, He
inz Bálintnak 450 forint a fizetése. 1 0 9 Ebből messze
menő következtetés vonható le. Ezek a tanyai iskolák 
ún. zugiskolák lehettek. 

A zugiskolák sajátos oktatási intézmények voltak: 

„A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1891. évi 40584. sz. 
rendelete szerint a zugiskola azon nevelő- vagy tanintézet, melyben 
több gyermek a népiskolai tantárgyakra együttesen taníttatik anélkül 
azonban, hogy a fenntartók külön egyházi, vagy polgári községet 
vagy jóváhagyott alapszabályok mellett iskolai célra működő 
társulatot képeznének, vagy a fenntartó magán-egyénnek ily tanin
tézet fenntartására jogosultsága lenne. A zugiskola hatóságilag 
bezárandó." 1 1 0 

A zugiskola szerveződését és működését részlete
sen tárgyalta a topolyai iskolákról szóló monográfi
ám. 1 1 1 
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Noha az intézmény hatóságilag bezárandó volt, a 
község mégis megtűrte, hiszen ily módon még mindig 
olcsóbban megúszta a szerény anyagi támogatással, 
mintha négy tanyai iskolaépületet emelt volna. 

A hegyesi zugiskolák hosszú időn át működtek. 
Megőrződött két dokumentum, egy jelentés és egy 
iskolaszéki jegyzőkönyvi jelentés, ami megerősíti a 
fenti állítást. 1908-ban minisztériumi szakfelügyelő járt 
a hegyesi iskolákban, aki részletes jelentést küldött 
felettesének és az iskolaszéknek. Ebben Aradi Árpád 
megjegyezte: 

„A tanyai iskoláknál okleveles tanítók alkalmazására 
felkértem (az iskolafenntartót)." Az 1920. évi iskolaszé
ki jegyzőkönyvben pedig ez áll: „Lengyel Antal és 
Csabai Lajos tanyájára kivitt padokat visszahozzák, 
amit a háború alatt kivittek, mert 7 tantermet sem 
birnak bútorozni." 1 1 2 

* 

Talán ilyen zugiskolaként létesült a töviskei iskola 
is - népszerű nevén a Szőke-sori. 

1885-ben Balassy Endre Zenta város szolgabírói 
hivatalához fordul kérelemmel: 

„Hegyes mint anyaegyházhoz tartozó moholyi határban lévő 
Töviskes fiókegyházi hivek, különben Moholy illetőségű lakosok már 
többször folyamodtak Moholy mezőváros képviseletéhez, hogy 
nekik egy tanyai népiskolát szervezzen, illetőleg felállítana, és abba 
rendes tanítót alkalmazna kellő fizetéssel ellátva. Azonban mind 
eddig sikertelen. Minthogy pedig a tankötelesek száma évről-évre 
növekedik ugy hogy jelenleg a mindennapi és ismétlő tankötelesek... 
összes száma 39. mely elegendő arra, hogy egy szerény tanítói 
állomás ott felállíttassák annál inkább: mert a legközelebb eső tanyai 
iskola a tanonczoknak több mint egy órai távolságra esik; télen 
pedig a gyermekek gyalog oda nem mehetnek, továbbá a legelő 
felosztásával a töviskei lakosok szaporodása bizton várható és így 
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a tankötelesek száma is nagyobbodni fog; szükséges tehát, hogy 
már most iskolát kapjanak. 

Hivatalos tisztelettel megkerestetik a tk. szolgabírói hivatal, hogy 
ez ügyet figyelemre méltatni és hathatósan oda működni kegyes
kedjék: miszerint a derék töviskesiek kik gyermekeik iskoláztatása 
iránt buzgólkodnak ugy hogy kivált télen nem csak a tankötelesek, 
de a felnőttek is látogatják az iskolát; és kik a többi moholyi 
lakosokkal a terheket egyenlően viselik a többiekkel egyenlő 
jótéteményben is részesítessenek, iskolát nyerjenek." 1 1 3 

Nyomatékként Balassy csatolja e kérelemhez a 39 
gyermek névjegyzékét is, melyet Kovács István tanító 
állított össze. 

Tanító, gyerek van tehát, iskola azonban még nincs. 
Ez is megerősíti a feltételezésemet a zugiskolák 
létezéséről. 

Az idézett kérelemnek volt foganatja, hiszen Mohol 
község csakugyan létesít Töviske pusztán iskolát, ám 
az furcsa jogállapotba kerül: 

„Töviskes majorságban Moholy község által létesített rkath. iskola 
feletti joghatóság illetve ezen iskola igazgatása tárgyában Nt. 
Uraságodnak e hó 2-án 10 sz. a. kelt előterjesztése kapcsán a 
főszentszék következőleg határozott. Tekintettel a fenálló törvényekre 
s máshol (Kalocsa s a politikailag hozzátartozó de egyházilag 
különálló homokmégyi, szakmári plébánia területén levő iskolák) 
ezek alapján kifejlődött gyakorlatra a Töviskesen létesített rkath. 
iskola a hegyesi plébános igazgatása alá tartozik, mint amely 
plébánia területén ezen iskola létezik. Őt illetik tehát mindazon jogok 
és kötelezettségek, amelyek a plébános, mint a hitközségi népisko
lák igazgatója számára a magyar püspöki kar által ez ügyben adott 
utasítás II. fejezetében foglaltatnak. 

Minthogy azonban ezen iskola létesítője s fentartója Moholy 
politikai község, azért a töviskei rkath. iskola a moholyi iskolaszék 
alá tartozik, s az gyakorolja mindazon jogokat és kötelességeket 
amelyek az iskolaszék körébe tartoznak. Ebből folyólag a moholyi 
iskolaszék tiszte ezen tanítói állomás betöltéséről is most s a jövőben 
gondoskodni." 1 1 4 
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A fentiek ellenére, a hegyesi egyház is illetékes volt 
bizonyos ügyekben. 

1901-ben Szőke Péter az érsekségen panaszt tesz, 
„hogy a mostani tanítójuk nem felel meg kötelessé
gének, amennyiben a tanítást többnyire a saját 
leánygyermekeire bízza, míg ő a haszonbérlettel s 
mezei munkával foglalkozik". 1 5 

Mayer Béla főszentszéki elnök utasítja Balassyt, 
járjon utána a dolognak. 

A töviskei iskoláról utoljára 1915-ben esik szó. A 
moholi plébános értesíti a hegyesit, hogy Kormos 
Józsefné csak április 15-éig tanít ott, és felhívja Balassy 
figyelmét: „szíveskedjék e napon az évzáró vizsgálatot 
megtartani, mert Mohol község iskolafentartó csak 
ezen terminusig utalványozza a tiszteletdíjat".116 

Iskolaépületek 

Az első iskolát 1770-ben építették Hegyesen. 1 1 7 

1795-re azonban már annyira tönkremegy, hogy 
helyébe újat kell építeni. 1 1 8 Farkas Zsigmond halála 
után, 1846-ban Blázek Józsefet választják tanítóvá, 
akinek fizetését azért emelik 80 forinttal, hogy önálló 
osztályvezetésre képes segédet tartson. Valószínűleg 
ekkor építik a második tantermet. 1 1 9 

A népiskolai törvény nemcsak az iskolarendszer 
átszervezését tartotta szem előtt, hanem a kor szelle
mének megfelelően, a pedagógiai követelményeknek 
eleget tevő épületek emelését is szorgalmazta. 

Balassy Endre a jelentéseiben többször beszámolt, 
milyen átalakítások történtek a régi iskolaépületen, 
illetve szólt az ideiglenes tanterem felállításáról i s . 1 2 0 
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Ez utóbbi az eredetileg csendőrlaktanyának hasz
nált, ún. Zsandárkaszárnyában kapott elhelyezést. A 
hegyesi iskola tehát három tanteremmel indította be 
a népoktatási törvény szellemében átszervezett feleke
zeti iskoláját. 

A Zsandárkaszárnya (a mai Helyi Közösség melletti 
néhai épület) átrendezése csak szükségmegoldás 
volt, hogy enyhítsenek a helyszűkén, de ígéretet 
tesznek a hegyesiek, hogy 1872-ben majd egy negye
dik tantermet is építeni fognak. 1 2 1 

A plébános 1872 elején ez ügyben levélben fordul 
a kalocsai érsekhez és pénzügyi megoldást javasol 
az építésre: 

„A hegyesi r.k. iskolaszék belátván szükségét, hogy Hegyesen 
létező 3 tanterem mellé még egy negyedik is emeltessék, de a 
szükséges építési költségekre egyébb forrást nem találván, a 
legmélyebb tisztelettel ide mellékelt folyamodványai járul nmlgnak 
magas színe eleibe legalázatosabban esedezvén: hogy ezen 
folyamodást legkegyesebben meghallgatni és iskola építésre kért 
fedezési költséget 2000 frtot főpásztorilag a hegyesi templompénz
tártól engedélyezni méltóztassék. Hegyes község viselendi a többi 
költségeket, minthogy két tanterem mert a jelenlegi 3-ik tanterem 
csak szükségből alkalamztatott és egy tanítói lak volna építendő. 

A mi a hegyesi templom pénztárát illeti, ha a fennebb kért 2000 
frt kiadását nmlgd legkegyesebben engedélyezni méltóztatik is, folyó 
szükségeit hiány nélkül fedezhetendi, mert már 1871 -ik évi számadás 
bezárásával maradt kész pénz 2021 frt 77 kr. ehhez járul a folyó évi 
bevétel; de azután ama 2000 frt nem is lenne egyszerre kiadandó, 
folyó évben talán csak a fele az anyagok különösen tégla és fák 
beszerzése, az építés csak ha megkezdhető lenne, a bevégzés jövő 
évben, így tehát semmi fenakadás. 

Végre van egy jövedelem forrása a hegyesi templomnak, melytől 
az ily költségek fedezhetők, t.i. a temetők, ezekben termő fű, mi 
évenkint elárvereztetik és egy része szántóföld, mely 1868-ban a 
tagosítás alkalmával a kegyuraságtól ujabban kiadatott. A temetók
ból a jövedelem 5 éven által a mint jobb vagy silányabb termés 
volt így állott: 1867-ben 35 frt 85 - 1868-ban már az ujabb darabbal 
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133 frt 70 kr. 1869-ben 104 fr. 20 kr. - 1870-ben 136 fr 30 kr. 1871 -ben 
222 fr. 85. Összesen 632 fr 90 kr. tehát közép szám egy évre 126 
frt. 58. kr. 

E jövedelmi ágat azonban Hegyes községnek említeni nem 
tanácsos, mert a mily zavarban vagyunk és hogyan vannak hangolva 
a felekezeti iskolák iránt, kivált a szóvivők, könnyen még pereske
désre is indulnának csak nmlgnak bátorkodom egész fiúi bizada-
lommal ezen jövedelmi ágat jelezni, melyre vonatkozólag legaláza
tosabban esedezem, hogy a kért 2000 ttot iskolaépítésre a hegyesi 
templom pénztárából legkegyesebben engedélyezni méltóztassék 
minden visszafizetés terhe nélkül, egyedüli föltétel lenne: az iskolák 
kath. felekezeti jellegének biztosítása, mely nélkül az ősszeg 
visszafizetendő." 1 2 2 

Haynald Lajos - ismerve már a hegyesiek felekezet 
iránti magatartását és az elközösítés veszélyét -
feltételekhez köti a kért összeg kiutalását: 

kész vagyok a kath. iskolaépítésére kért kétezer forintot a 
hegyesi templom pénztárából oly föltétel alatt kirendelni, hogy a 
község ezen összeget azon esetre, ha az iskola bármikor is 
el közösítetvén kath. jellegéből megfosztatnék, a templom pénztárá
nak visszafizetni tartozzék", (ugyanakkor) „tudni kívánom, valljon 
maga a község is mennyire járuland az építési költségek födözésé-
hez? és hajlandó-e a mondott föltételt elfogadni?" 1 2 3 

A hegyesi képviselő-testület megtárgyalja az igaz
gató-plébános 48. sz. előterjesztését, melyben kéri, 
nyilatkozzanak, mekkora összeggel járulna a község 
az építés költségeihez, majd így határoz: 

„A községi képviselő testület a fentemlített ajánlatot elfogadni 
nem hajlandó, mert: a község vagyonának jelenlegi zilált viszonya 
bármi tekintetben is nagyobb kiadásokat eszközölni nem enged. A 
község szenvedő terheinek kitisztázása esetén azonban sietni fog 
a képviselet uj iskolaépület felállításáról gondoskodni; addig is -
ha a viszonyok úgy kívánnák - igyekezni fog a törvénynek - iskolák, 
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illetve osztályok szervezésére vonatkozó intézkedéseinek tőle telhe
tőleg megfelelni." 1 2 4 

Az előállt helyzetet csak bonyolította, hogy 1873-
ban a hegyesiek az iskola felekezeti jellegét községire 
változtatták. A kalocsai főegyházmegyei hatóság tu
domásul veszi a tényeket és két dologra hívja fel a 
plébános figyelmét: 

- az iskolaépület és a tanítói föld „Római katolikus 
iskolaalap" címén van betáblázva, igyekezzék hát a 
híveit és az egyháztanácsot meggyőzni, legalább 
egyosztályos felekezeti iskolát is állítsanak; 

- meghagyja az egyháztanácsnak, „arra felügyeljen, 
hogy a kat. iskola címen telekkönyvezet tulajdon 
továbbra is e jogos címen meghagyassák, mert ha 
bármely részről a telekkönyvnek másítása a nevezett 
tulajdonra nézve szándékoltatnék, ezen szándoknak 
és kisértetnek ellene nyilatkozni a tisztelt egyháztanács 
kötelessége lesz". 1 2 5 

Sem pénz, sem közös megegyezés nincs tehát a 
község és az egyháztanács között, tantermet biztosí
tani és tanítói állomást szervezni azonban mégis kell. 
Kompromisszumos megoldás születik. 1875-ben a 
törvény erejénél fogva megszervezik a negyedik tanítói 
állomást: a Zsandárkaszárnyában még egy ideiglenes 
tantermet rendeznek be. Ugyanebben az évben a 
képviselő-testület határozata értelmében visszaállítják 
az iskola felekezeti jellegét. 1 2 6 Az ebből eredő proce
dúra és a jogorvoslási határidők letelte után majd csak 
1877 elején kerül újra szóba az iskolaépítés. 

Az iskolaszék 1877. márc. 11 -én ülést tart, amelyen 
Balassy Endre emlékezteti a tagokat, hogy 1872-ben 
történtek némi lépések az iskolaépítés ügyében; 
felemlíti az érsek akkori feltételeit és a község elutasító 
döntését. Ekkor elhatározzák, hogy az iskolaszék 
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előbb megkeresi a községet, nyilatkozzék, mi módon 
akar az építéshez hozzájárulni. Ha a község kedvező
en nyilatkozik, remélik, az érsek sem gördít akadályt 
az építkezés pénzelése elé. 1 2 7 

A képviselő-testület meglepő gyorsasággal reagál 
a kérelemre és határozatot hoz: 

„18. sz. A napirendre kitűzött iskola építés lévén szőnyegen, az 
iskola széknek 1877 évi mart hó 11-én tartott gyűlésének kifolyása 
illetőleg határozata folytán a szükségből felállított úgynevezett 
zsandárkaszárnyás két osztály betelt a templom téren levő üres 
telekre leendő két osztály és egy tanítói lak építéséhez ó Excellen-
ciája a kalocsai érsek s főpásztor ur hajlandó 2000 frt-ot segélyképp 
a hegyesi templom pénztárából kiutalványozni, mely építéshez még 
megkívántató hogy a község mivel járul. 

- vita és szavazás 22 igen 2 nem 2 nem szavazott 
- az építés 20 szavazattöbbséggel elhatároztatott 
A második része a dolognak hogy a község mivel járul az 

építéshez kimondatott, hogy a templom hátulján lévő mintegy 
20 000 ezen célra égetett téglarakás és az építéshez megkívántatott 
fuvar és kézi napszámokkal hozzájárulni kész." 1 2 8 

Az iskolaszék tudomásul veszi a döntést és felha
talmazza Balassy Endrét, ismételje meg korábbi ké
relmét az érseknél. A jelenlevő tagok annyira fellelke
sülnek, hogy azonnal pénzbeli felajánlást tesznek az 
építkezésre: Kiss János földbirtokos száz, Balassy 
ötven és Tóth Mihály káplán 25 forintot ajánl fel. 

Balassy plébános - hivatkozva az érsek 1872. ápr. 
21-i, 626. sz. leiratára - megismétli a hegyesiek 
kérelmét, engedélyezze a korábban megígért pénz 
kiutalását. Kérését alaposan megindokolja: 

„A mi az egyház pénztárát illeti az ily kiadást minden fennakadás 
nélkül viselheti. Van ugyan is a topolyai takarékpénztárnál 600 frt 
elhelyezve; van 32 000 égetett tégla 514 frt értékben, ez egyelőre 
az építéshez elegendő lenne, a többi költség a templomnak a jövő 
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ősszel befolyandó jövedelméből lenne fedezendő. Az itteni szolgá
lathoz megkívántató évi kiadások, a perselypénz, harangozás s 
ruhák után való bevételekből fedezhetők. 

De az egyház pénztára, melynek 20 000 frt tőke pénze van az 
ily kiadásért hamar fog kártalanítatni is. A hegyesi hivek birván 
kölcsönképpen az egyház azon tőke-pénzét fizetik már most a 8% 
kamatot, számítva tehát a régi 6% kamatláb fölüli 2%-ot, vajmi hamar 
visszatéríti a 2000 frtot. Ehhez járul még hogy a temetőkből évenkint 
fűért és a felszántott részekért befolyó 120-200 frt is, szintén az ily 
kiadásokra fordítható. 

A község pedig kész magát lekötni arra: hogy ha valaki valaha 
- mit Isten ne engedjen - a jelleg ismét változzék, és a felekezeti 
megszűnnék, akkor a nyerendett segélypénzt visszafizetendi az 
egyháznak. Csak méltóztassék Nmlgd kijelölni a feltételeket s mily 
alakban parancsolja az elismervényt és illetőleg a kötelező levelet 
szerkesztetni és kiállíttatni. 1 , 1 2 9 

A kalocsai érsek engedélyezi a kért összeg kiuta
lását, de azt a képviselő-testület kötelező nyilatkoza
tától teszi függővé. 1 3 0 

A testület a július 3-i ülésén kötelezettséget is vállal 
a 2000 forintért: 

„s ezen alapítvány czéljához képest kötelezzük magunkat, 
utódainkat és Hegyes község mindenkori tagjait, hogy ezen összeg 
segélyével építendő helyiségekben kizárólag római kath. iskolát 
tartandunk s ennek bármikor is községi iskolává leendő átváltása 
esetére szintén kötelezzük magunkat és utódainkat, hogy ez 
alapítványul adott kétezer forintot, a községi iskolává átváltoztatás 
napjától járó 6% kamataival együtt a kalocsai érseki hatóságnak s 
illetőleg a hegyesi r. kath. templom pénztárának, minden felmondás 
vagy megintés nélkül visszafizetendjük s jogot adunk arra is hogy 
a visszafizetést az általa szabadon választandó bármely bíróság 
előtt az 1868, 54. t.cz. 93. par-a értelmében sommás uton 
eszközölhesse." 1 3 1 

A közgyűlés határozatát a vármegye közigazgatási 
bizottságának is jóvá kellett hagyni. Az október 2-án 
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tartott ülésén - 444/közig. 877. sz. alatt - engedélyezte 
a fenti nyilatkozatot.132 

Most már nincs semmi akadálya az építkezés 
megkezdésének; az iskolaszék decemberi ülése a terv 
elkészítésére 10 forintot ajánl fe l . 1 3 3 

A terv elkészülte és a községi nyilatkozat megtétele 
után az érsekség a pénzt kiutalta, egyben módosítást 
eszközölt a benyújtott terven, ami 560 forinttal csök
kentette a költségeket.134 

Balassy Endre iskolaszéki elnök és Cziráky József 
alelnök - amint az 1878. évi májusi jegyzőkönyvből 
kiolvasható - korábban már tárgyalt egy kúlai épí
tésszel, aki a jelzett ülésen jelen is volt és megegyez
tek, hogy 2450 forintért - ha a falu adja a fuvart -
felépíti az új kéttantermes iskolát és tanítólakot.1 3 5 

Az ülésen újabb pénzbeli felajánlást tettek: Fodor 
Mihály és Papp András 15-15, Kiss Boldizsár és Kovács 
György 10-10, Morvái Ferenc pedig 2 forinttal járult 
hozzá „az iskola építés szent czéljához". 

Az érsek a 2000 forint betáblázásához kötötte 
engedélyét. Ezzel újabb áthidalhatatlannak látszó 
akadály merült fel: a község minden birtoka már be 
volt táblázva: „mindezeken teher képen fekszik a 
tagosítás alkalmával a kincstári uradalomnak esett és 
tőle megvett földrészletért járó és az egész községet 
egyetemlegesen terhelő... vá l tságdí j " , továbbá az 
adóhátralék... Félve az esetleg újra fellángoló ellenté
tektől, az iskolaszék az alábbiakra kéri a főegyházha-
tóságot: 

„méltóztassék kegyesen megelégelni, ha az egyház telkére emelt 
épület önmagát biztosítja, annál is inkább mert a polgári község az 
építkezéshez 26.000 drb téglán kívül mivel sem járul s most nem 
képes járulni. A fuvarok önkénytes ajánlatra is inkább mint hitközségi 
szolgálatok teljesíttetnek, önkénytes pénzbeli adakozás is folytak 
be. Tehát a polgári község semmi igénnyel sem lehet az épületre 
vonatkozólag. 
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De kegyeskedjék azért megelégedni, mert a község képviselő
testülete csekély ajánlatát már nagy nehezen szavazta meg, azért 
ha most a kérdés újra fölmerül csak a pártoskodás eleveníttetik, a 
kedélyek izgatására és a szent ügy pótolhatatlan kárára. Ugyanis a 
felekezeti iskolák ellenei mindjárt alkalmat nyernének ez ellen ismét 
lázítani, a mi lecsendesített községünkre igen rontó hatással lenne. 
Végre nagy biztosítékot nyújt az egyháznak már maga a községet 
mint erkölcsi testületet kötelező elismervény melyet kiállított. 

Sőt ezek után teljes bizodalommal folyamodunk a ftdő főegy-
ház hatóság hoz, miszerint felekezeti iskolánk építésére még egy ezer 
forint segélyt az itthelyi templom pénztárából adományozni és 
illetőleg kiutalványozni legkegyelmesebben méltóztassék. Ezen 
segély képesítene, hogy a község által adott tégla ára is neki 
visszafizendvén, az új iskola építésében semmi része sem lenne. 
Továbbá az iskolát teljesen el lehetne készíteni, a tanítónak a 
legszükségesebb gazdasági épületeket fölépíttetni. Az eddig befolyt 
összeg mindezek födözésére kevés. A község kezdetben sem 
ajánlott pénzbeli segélyt, de nem is adhatott mert nagy kiadásai 
vannak ugy hogy a pótköltséget is kellett kivetni: az adóhátralék 
szigorúbban hajtatik, a kataszteri fölmérés egy új nem várt s emez 
ideig nem reménylett nagy kiadást tesz szükségessé. Mire nézve 
az újabb 1000 frt segélyért felekezeti ügyünk nagyobb biztosítása 
tekintetéből ezennel bátorkodunk ismétesen legalázatosabban kö
nyörögve esedezni." 1 3 7 

Az ülésen Balassy plébános végre jelentheti: „az 
alapkő május 23-án délután ünnepélyességgel letéte
tett valamint a fuvarokat sokan ajánlottak s hogy 
egyesektől pénz is jött össze". 1 3 8 

A főegyházhatóság a kért ezer forintnyi utólagos 
segélyt három feltételhez kötötte: 

,,a) A politikai község egy hivatalos okmányban kijelenti, hogy 
az iskola építéséhez adott 25 000 drb téglát adománynak tekinti, 
melyért soha semminemű kárpótlást nem követelhet 

b) A politikai község képviselő testülete adjon egy elismerő 
okiratot, hogy a kérdéses üres házhelyen a rom. kath. egyház 
pénztárából egy rom. kath. iskola építtethet 

c) Hegyes község elöljárósága állítson ki egy bizonyítványt, 
melyben ismerje el, hogy Kishegyes rom. kath. egyház saját 
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pénztárából a kishegyesi 113 sz. t.j. A 322 hr. sz. üres területen egy 
rom. kath. iskola építtetett s hogy ennek következtében ezen 322 
hr. számú birtok részletnél, az üres házhely helyett »rom. kath. iskola 
épület« kiigazítása szükségessé vált ." 1 3 9 

A sok huzavona miatt a kiadások fölszaporodtak, a 
drága napszám fölemésztette az építkezésre fordítható 
összeget, ezért felmerült annak gondolata, az építke
zést leállítják addig, amíg a napszámok olcsóbbak 
lesznek... Az iskolaszék már-már maga akarta folytatni 
a Schmidt Mihály, kúlai építkező által megkezdett 
épületet. Végül is úgy határoztak, hogy „Az építkezés 
folytattassék, Schmidt Mihály vállalkozó megbízottjai
val egyeszség kötessék. A mi meg is történt: Három
száz ötven forint és Kuláig való két ingyen fuvarért, az 
építkezést befejezni tartoznak".1 4 0 

Az 1878. október 22-én tartott iskolaszéki ülésen 
aztán Balassy Endre „meleg szavakban" üdvözölheti 
az összegyűlteket: 

„Köszönetet mond minden egyes tagnak az iskola építése körül 
tett fáradozásaiért. Örömmel útal a kivívott sikerre, hogy t.i. a nagy 
akadályokkal kezdődött iskolaépítkezés annyira befejeztetett, hogy 
azt ma reggel (október 22-én! V. G.) Isten kegyelméből beszentel
hette: adja az Ég, miszerint a mai napon beszentelt iskola a gyerekek 
örvendetes előmenetelében igazolja mind ama dús reményeket 
melyek hozzája köttettek." 1 4 1 

Az új iskolaépület és tanítólak ügyét az iskolaszék 
az 1879. évi januári ülésén zárja le végleg. Ezen 
Balassy Endre iskolaszéki elnök az iskolaépületre 
fordított pénzekről kiállított s még nem láttamoztatott 
nyugtákat mutatta be az iskolaszéknek aláírás végett. 
Egyszersmind az addig befolyt adakozásokat is látta
moztatta. Álljon itt azok névsora, akik adakoztak e 
nemes célra: „Kúthy Mihály jankováci ügyvéd (25), 
Varmuzsa János hegyesi lakos (5), Hermecz György 
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(10), Pecze Illés (100), Tríbusz Ferenc uradalmi ispány 
(4), Némedy Imréné (5), Kovács György (10), Morvái 
Ferenc (2), Szokolovits István ifjú (2), Cziráky József 
jegyző s posta mester (10), Papp András (15), Hirka 
Mihály (5), Lengyel Antal (5), Firmány János (15), Kiss 
Boldizsár (10), Tóth Mihály segéd lelkész (25), Kiss 
János B. (50), Schlagetter Tamás (25), Tóth Mihály és 
neje (15), ZsótérÁkos aljegyző (5), Pecze Illés padokra 
(15), Maimer Péter (5), Fratricsevits János (10), Zsolnai 
Mihály (2), Hirka Mihály padokra (1), Mendeiné pa
dokra (1), Kiss Ábel birtokos 5000 tégla (50) ftdő 
Balassy Endre plébános (486 fr 98 kr), egy eperfa 
eladásából (7). Mindez összesen 920 forint 98 kraj-

' 142 
car." ^ 

Még fel sem lélegeztek a hegyesiek, amikor hideg 
zuhanyként érhette őket a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter újabb rendelete: állítsanak új iskolát „a tankö
teles gyermekek számához arányított mód szerint". 1 4 3 

Augusztusi ülésén az iskolaszék megtárgyalja a 
miniszteri rendeletet, annak rendelkezéseit elfogadja 
és az egész ügyet átadja a polgári képviseletnek. 4 

A képviselő-testület a rendeletet „tárgyalás alá vette" 
és úgy határozott, „a kívánt dolog boldogabb időkig és 
kedvezőbb körülményig függőben tartatik". 1 4 5 

Ezt követően az iskolaszék is úgy dönt, most még 
nem szorgalmazza az építést. Az elnök a novemberi 
ülésen csak azt konstatálja, hogy „Két tanterem és 
egy tanítói lak állíttatott (1878-ban, V. G.), folyó évben 
pedig 107,45 fr költséggel a régi tantermek közül az 
egyik kipadlóztatott s a padok a kisded gyermekekhez 
alákítattak így 4 díszes tanteremmel birunk". 1 4 6 

1880 októberében Balassy Endre könyörgő hangú 
levélben keresi meg az érseket, járuljon hozzá, hogy 
Hegyesen „új iskolaosztály létesítessék", mert előbb 
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a vármegyei tanfelügyelő, most pedig a közigazgatási 
bizottság sürgeti, követeli azt. Tegye ezt azért is, mert 
a községi gyűlés a szeptember 1 -jén hozott kedvező 
határozatát 5-én és október 12-én módosította, vagyis 
elvetette az építkezés ügyét. Az iskolaszék elnöke 
figyelmezteti az érseket a veszélyre, hogy a község 
nem is akar építeni, éspedig célzatosan: 

„...a megbeszélés alkalmával előhozatott, hogy ha a község 
önkényesen építeni nem akar: majd rá parancsolnak és mégis kell 
iskolát építeni az 5-ik tanítói állomást szervezni; - vagy a község 
költségére eszközöltetni fog, avagy majd az állam fog segítséget 
illetőleg kölcsönt adni, melyet vissza kellene fizetni. A felekezeti 
iskola ellenei egész készséggel rámondták: had parancsoljanak, -
adjanak kölcsönt; és az utógondolat kész volt, t.i. azért nem akarunk 
iskolát építeni: mert nem kell felekezeti iskola. Amint a külhangulatból 
is ezt észrevenni lehet tehát... közöst óhajtanak, ezt hangoztatják." 1 4 7 

Az ötödik állomás felállításáról szólva nem idéztem 
Balassy fenti leveléből azt a részt, amely a temetői fű 
és haszonbér jövedelmét mutatja ki. Most idézem, 
hogy láthassuk, milyen nyomorúságos és lealázó 
helyzetbe került olykor-olykor a tanügy. 

bev. év. fűért hasz. bér összesen évig 6% kamat 
fr kr fr kr fr kr fr kr 

1871 134 75 88 10 222 85 9 120 31 
1872 111 88 10 199 10 8 95 56 
1873 66 10 88 10 154 20 7 73 76 
1874 36 190 226 6 81 36 
1875 61 20 190 251 20 5 775 30 
1876 19 75 190 209 75 4 50 34 
1877 41 55 108 149 55 3 26 91 
1878 58 15 108 15 166 15 2 19 93 
1879 53 40 108 161 40 1 9 68 
1880 51 185 236 

Összesen 1976 20 553 1 5 1 4 8 
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Ugyanekkor a templomnak több mint 20 000 forint 
tőkéje volt, amiből négy tantermet és tanítói lakot 
építtethetett volna. Sőt, 5 év alatt a tőke kamatjából 
is megtérült volna a kiadás. Ennek ellenére, az érsek 
elzárkózott a kéréstől. Csak a temető jövedelméből 
befolyt összeget volt hajlandó átengedni „iskolaház 
építésére."1 4 9 

Az az összeg azonban nem volt elég, így csak a 
regi épület tantermet padloztatta ki az iskolaszék. 

Az augusztusi ülésen az iskolaszék mégis elhatá
rozta az ötödik állomás megszervezését, az új osztályt 
pedig ideiglenesen ismét csak a Zsandárkaszárnyába 
telepítette. 5 1 

Októberig azonban történt némi előrehaladás: 

„az iskola helyiség megvásárlása megtörtént, de minthogy az 
átíratás bizonyos nehézségek elhárítása előtt nem történhetik meg, 
a volt tulajdonos fogja lakni az épületet mindaddig, míg az átírás 
meg nem történt. Ennek folytán a megválasztott tanítónő szabadla
kásra igényt nem tarthat, mig a megvásárolt épület teljesen át nem 
vétetik és lakhatóvá nem építtetik. Az átalakítási költségeket az 
iskolaszék saját pénztárából fedezendi." 1 5 2 

Az épület tulajdonjogának az átírása 1882-ben sem 
történt meg, így az ötödik tantermet nem lehetett 
felépíteni. Ezért az év júniusában az iskolaszék elha
tározta: 

„kerestessék meg a helybeli képviselő testület jegyzőkönyvi 
kivonattal: miszerint szíveskednék a múlt évben már használt 
tantermet a jövőre is átengedni, megjegyezve: ha ingyen nem 
hajlandó ezt megtenni, úgy az iskolaszék hajlandó mérsékelt 
haszonbért fölajánlani." 1 5 3 

Az indítványra kedvező döntés született: 
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„a polgári képviselő testület a múlt évben használt helyiséget az 
V. tanteremnek egy évre haszonbér nélkül átengedi, mit az iskolaszék 
köszönettel fogadott." 1 5 4 

A kiszemelt ház megvételéből azonban nem lett 
semmi, csak annyi történt, hogy a Zsandárkaszárnyá-
ban levő ideiglenes, még mindig padlózatlan, Körös
kényi Ilona-féle tantermet a faiskola földárendájából 
kipadlóztatták.155 

1884-ben - ismeretlen okok miatt - a tűz martaléka 
lett az 1795-ben épült, majd kibővített régi iskola. Ez 
újabb nehézség elé állította a községet. 

Az iskolaszék időközben tárgyalt ifjú Zwipp György 
topolyai vállalkozóval, aki elkészítette a leégett épület 
építési tervét és költségvetését. Az újjáépítendő iskola 
a terv szerint 5960 forint 50 krajcárba került volna. 1 5 6 

A decemberi ülésen bemutatták a tervet és elhatá
rozták, megkeresik a községet, mennyivel hajlandó az 
építkezéshez járulni. 1 5 7 

A hivatalos eljárás meggyorsítása céljából Balassy 
plébános-igazgató a Zwipp György által benyújtott 
költségvetést és tervet megküldte véleményezésre a 
Kalocsai Érsekségnek. Az mindkettőt megvizsgáltatta 
egy szakemberrel, aki néhány észrevételt tett a tervre; 
a költségelőirányzat utánszámítása és a szorgalmazott 
változtatások értékével együtt 5600 forintban elfogad
hatónak találta Zwipp ajánlatát.1 5 8 

Az érseki helynök a közölt észrevételekre felhívja 
Balassy figyelmét és elrendeli, hogy tartsanak árlejtést 
az építésre, mert pillanatnyilag e célra a templompénz
tárban csak 3461 forint van. 9 

Az árlejtést 1885. június 1-jén tartották Hegyesen. 

„Mielőtt az árlejtés megkezdetett volna kijelentetett, hogy árlejtési 
szándékozók kötelesek az általuk megtekintett tervrajz és költség-
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vetés szerint az iskolát és a hozzá számított melléképületeket a 
megállapítás szerint felépíteni, - a régi épületből megmaradt 
gerendák és padló deszkák rendelkezésére bocsájtatnak a vállal
kozónak, - megemlítek még hogy a költségvetésben kitett tégla 
földhordás szalma és pelyva ára a felsőbb hatóság által megállapított 
költségből levonatott ezt a község természetesen kiszolgáltatja. 

2. A vállalkozó tartozik két évi jótállást vállalni, és pedig az 
építkezési költségből a bánom pénzzel együtt 200 fr. o. á. vissza 
tartatik. 

3. Ha a vállalkozó nem a terv és a költségvetés készítője leend 
ennek ezen munkájért az a ki vállalkozó lett köteles 45 frtot kifizetni. 

4. Köteles vállalkozó az építkezést f.é. September ho utoljára de 
legfeljebb November ho 1 ére elkészíteni és befejezni." 1 6 0 

Az árlejtésen öten versengtek, végül is Zwipp 
György topolyai illetékességű vállalkozó 4459 Ft 50 
kr-ral nyerte el az építkezés jogát. 

Július 5-én megkötik az építkezési szerződést, 
amely szerint: 

„a vállalkozó építőmester Cvipp György kötelezi magát, mint az 
árlejtésen legkevesebbért vállalkozó... az árlejtési jegyzőkönyvben 
kitett feltételek szerint egy két tanteremből, és egy tanítói lakból álló 
iskola épületet a tervrajz és a költségvetés szerint felépítettni, ugy 
azonban hogy a főtisztelendő főegyházhatóság által f.é. május 9-én 
1174 sz. a. az eredeti építési tervre tett észrevételeket figyelembe 
venni illetőleg betartani köteles, s ez építkezést f.é. September ho 
utoljáig, de legfeljebb November ho 1-ig befejezni ugy hogy az 
előadások már akkorra a nevezett iskolaépületben megkezdődhes
senek." 1 6 1 

Az építtető római katolikus egyházgondnokság a 
szerződésben kötelezte magát, hogy a 4459 Ft 50 kr-t 
négy egyenlő részben - a székfal magasságának 
befejezése, az épületnek tető alá hozatala, a belső 
építkezés és asztalosmunka felállítása és az építkezés 
teljes befejezése után - készpénzben kifizeti. Ezenkívül 
köteles volt 50 000 téglát, a régi épületből fennmaradt 
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fákat a vállalkozó rendelkezésére bocsátani, továbbá 
a költségvetés szerint szükséges földhordást eszkö
zöltetni, szalmát és pelyvát kiszolgáltatni.162 

A részben még ma is meglevő iskolaépület idejében 
elkészült. Az iskolaszék megbízottja és egy szakértő 
részletesen és gondosan felülvizsgálta, s a bírálati 
jegyzőkönyvet megküldte az érseki hivatalnak. 

A falunak 1885-ben két iskolaépülete volt két-két 
tanteremmel és egy-egy tanítói lakkal. Az ötödik 
tanterem pedig ideiglenes elhelyezést nyert a sebté
ben átalakított Zsandárkaszárnyában. Ez utóbbi egyál
talán nem felelt meg a kor követelményeinek. Az 
iskolaszéket az egyház és a vármegyei tanfelügyelő 
egyaránt sürgeti az ötödik tanterem bővítésének 
igényével. Az iskolaszék 1887. aug. 28-án megtárgyal
ta a főegyházmegyei főtanfelügyelőnek ez ügyben 
küldött, 300. sz. leiratát, s az alábbiakat válaszolta: 

„Az iskolaszék Hegyes községet megkereste egy alkalmas épület 
mérsékelt áron való átengedése végett, ami meg is történvén az 
ügy helybenhagyás végett a vármegyei hatóságnak felterjesztetett; 
de mivel onnét eddig válasz nem érkezett az ügy függőben van, 
azonban kedvező válasz vétele után az iskolaszék intézkedni fog s 
a szükségen segítve leend, amennyiben egyazon épületben jelenleg 
is egy alkalmas tanterem van, mely annak idején meg bővíttetvén a 
követelésnek teljesen elég leend téve ." 1 6 3 

A kérdéses épületet, a Zsandárkaszárnyát Hegyes 
községtől végül 800 forintért megvette a római katoli
kus hitközség. Az adásvételt az illetékes vármegyei és 
érseki hatósági szervek jóváhagyták.1 6 4 

A főegyházmegyei tanfelügyelőség közben több
ször is sürgeti az iskolaszéket, bővíttesse ki a kérdéses 
tantermet. Az illetékesek elkészíttetik az erre vonatkozó 
tervet és költségvetést Zwipp György topolyai vállal-
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kozóval, és beterjesztik az érseki hivatalnak, amely 
jóváhagyja azokat. 

A hitközség a Zsandárkaszárnya megvásárlásával 
jó üzletet csinált, mert nemcsak az ötödik tanterem 
kérdését oldotta meg, hanem egy leendő hatodiknak 
is biztosított a telken helyet: 

„A ház telkével legalacsonyabb áron is mindenkor megér 1500 
frtot, és a községtől szavatosság mellett tehermentesen vétetett meg. 
Előnyös pedig e vétel nem csak azért, mivel a fenálló épületben a 
kívánalmaknak megfelelő tanterem alakítható kényelmes tanítói 
lakkal, hanem ugyanazon a területen még egy másik tanítói lak is 
építhető, ami jövőre a fennebb jelzett alapból mostani vétel és 
átalakítás költségeinek fedezése után megmaradandó összeggel, s 
némi hozzájárulással, eszközöltethetik i s . " 1 6 5 

Az érseki engedély kézhez vétele után az iskolaszék 
döntést hoz a Bene tanító kisasszony által használt 
iskola kibővítéséről.166 

A hegyesi tanulók száma azonban tovább nő, ismét 
szűknek bizonyul az iskolatér, s így már 1892-ben 
felmerül az iskolaszék ülésén egy újabb tanterem 
kérdése, amikor is e testület „a hatodik tanterem 
felállítását s egy új tanítói állomás rendszeresítését 
sürgősnek mondja k i " . 1 6 7 A következő év áprilisában 
az iskolaszék elhatározza, hogy ez ügyben a községi 
képviselő-testülettel együttes ülést tart . 1 6 8 A május 
27-én megtartott közös gyűlésen azonban a képvise
lőtestület csak elvi beleegyezését adja az építéshez, 
mivel a lakosság így is túl van terhelve; egyben kéri 
az iskolaszéket, halassza el az építkezést.1 A megyei 
tanfelügyelő sürgetésére az iskolaszék ígéretet tesz a 
tanterem építésére, illetve arra, hogy az 1894/95-ös 
iskolaévben megkezdődhet benne a tanítás.1 

Az építkezés tehát végül is elhatároztatott, amire az 
érseki hivatal is beleegyezését adja: 
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„Hogy a kath. iskolai czélra 1888. évben megvett s a hitközség 
tulajdonát képező iskolaház telkén legyen a VI. tanterem is 
felállítható, az erre való engedély megadása ellen nincsen elvi 
nehézség, ha ugyan kiköttetik, mint Ft. Uraságod f. hó 4-én 128. 
sz. a. előadja, miszerint az építkezés csakis a kath. hivek közkölt
ségén és csakis kath. iskolai czélra történhetik." 1 7 1 

Tizenkét év telik el csöndben, mígnem 1906-ban 
újabb utasítás érkezik a felsőbb tanügyi szervektől új 
tanterem építésére. A közsng ismét nem lelkendezik, 
hiszen újabb tetemes anyagi kiadás elé nézne az 
építkezéssel. Időközben azonban felmerül a zárda-épí
tés, illetve az iskolanővérek és iskolatestvérek telepí
tésének a gondolata, s így a megnyitandó hetedik 
osztályt ideiglenesen a Katolikus Kör helyiségében 
helyezik el, melynek használatáért a község bérletet 
fizet a hitközségnek.172 

Már a hetedik tanterem építésének tárgyalásakor 
felmerült az igény, hogy esetleg a nyolcadik tanterem 
kérdését is meg kellene vizsgálni, hiszen továbbra is 
túl nagy az osztályok zsúfoltsága. 1909 áprilisában 
azután konkrétan is tárgyalnak a nyolcadik tanterem 
dolgában. 1 7 3 

A nyolcadik - ideiglenes - tanítói állomás megnyi
tására az 1910/11-es iskolaévben kerül sor, miután az 
iskolaszék az 1910. augusztusi ülésén elhatározta, 
hogy a megnyitást jóváhagyás végett felterjeszti a 
felsőbb tanügyi hatóságokhoz.174 

Az új tanterem céljaira ekkor megvásárolták a 
későbbi Pásthy-féle iskolát. Az épületnek igen kedvező 
fekvése volt: a község központja közelében álló 
saroképületet minden irányból könnyen meg lehetett 
közelíteni.175 Az itt kialakított terem 9,58 m hosszú és 
7,7 m széles volt, magassága pedig 3,47 m. 1 7 6 A 

96 



csaknem 74 négyzetméternyi tanteremben elfért 20 
pad, melyben 100 gyerek kényelmesen tanulhatott.1 7 7 

A nyolcadik tanterem felállításával befejeződött a 
kishegyesi iskolaépítés egy szakasza. Már az első 
világháború idején csökken az iskolatér. A Zsandár-
kaszárnyából iskolává alakított épület, a Bene-féle 
iskola 1917-re annyira tönkremegy, hogy javítani sem 
érdemes. Ezért Petrovácz Gyula építészmérnök a 
hegyesi zárda elhelyezése ügyében a kalocsai érsek
hez írott levelében azt ajánlja, hogy az épületet legjobb 
volna eladni. A Bene-iskolát és az 1894-ben épült 
hatodik tantermet hamarosan el is adják lakóház
ként. 1 7 9 Mivel a férfitanítók bevonulása miatt át kellett 
szervezni az osztályokat és más tanítási rendet kellett 
kialakítani, az említett két tantermet átmenetileg nél
külözni tudta az iskola. 

V. A KISHEGYESI KATOLIKUS NÉPISKOLA 
SZERVEZETE ÉS HATÓSÁGAI 

Az 1868-as népiskolai törvény a tankötelezettség 
meghatározása közben nem tesz különbséget - mint 
korábban történt - a városi és falusi oktatás között: 
kimondja a hatosztályú mindennapi elemi és a három
osztályú ismétlőiskola látogatásának kötelezettségét 
a 6-15. életévet betöltő korig. 

Elvben a népoktatás a hatosztályú elemi népiskolán 
alapult, a széles rétegeket azonban valójában csak 
az első négy osztály érdekelte. A középiskola is a 
négy elemi osztályra épült, a hatosztályos mindennapi 
elemi iskola pedig négy osztályra zsugorodott; az 
utolsó három osztályt rendszerint össze is vonták. 

Az első osztályba kevés kivétellel minden szülő 
beíratta tanköteles gyermekét, hogy legalább írni-ol-
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vasni-számolni úgy-ahogy megtanuljon. A másodikba 
már kevesebben iratkoztak, a harmadikba még keve
sebben. A negyedik, ötödik és hatodik osztályosok 
száma jócskán megcsappant. A tanulók zöme a 
negyedik osztályra esett, és csak kis hányada az 
ötödik és hatodik osztályra. 

Vizsgáljuk meg és kísérjük nyomon a hegyesi iskola 
szervezeti fejlődését a népiskolai törvény meghozata
lától a korszak végéig, a világháború befejezéséig. 

Az 1870-ben újjászervezett népiskolában három 
osztályt létesítettek: 

1. a kezdő fiúk és leányok vegyes osztálya 
2. haladó fiúk osztálya 
3. haladó leányok osztálya 1 8 0 

1875-ben szervezik meg a negyedik tanítói állomást, 
az iskola így négyosztályosra bővül, mégpedig: 

1. vegyes osztály 
2. vegyes osztály 
3-6. nagyobb leányosztály 
3-6. nagyobb fiúosztály 1 8 1 

1881-ben állítják fel az ötödik állomást. Ennek 
szervezése után ismét módosul az osztályok beosz
tása: 

1. vegyes osztály 
2-3. fiúosztály 
2-3. leányosztály 
4-6. fiúosztály 
4-6. leány osztály 1 8 2 

A későbbiek során, az újabb három tanítói állomás 
felállításával, tovább módosul az iskola szervezete. Az 
1911/12-es iskolaévre már nyolctanítós népiskolává 
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alakul, akkor éri el a legteljesebb formáját. Nyolc tanító 
nyolc tanteremben 727 diákot oktat: 

1. fiúosztály 129 tanuló 
1. leányosztály 105 
2. fiúosztály 64 
2. leányosztály 70 
3-4. fiúosztály 76 
3-4. leányosztály 108 
4-5-6. fiúosztály 90 
4-5-6 . leányosztály 85 " 1 8 3 

Már a világháború első évében is nehézségek 
mutatkoznak a tanításban a férfi tanerő behívása és 
az iskolatér katonai célokra történő lefoglalása folytán. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter 3930/1914. 
számú körrendeletével elrendelte, hogy az oktatás 
szűkített keretekben folyjon azzal, hogy amennyiben 
a felsőbb osztályba utaltak között vannak önkéntesek, 
azok számára is meg lehet szervezni az oktatást, mert 
a mezőgazdasági népességű községekben a kötelező 
népiskolát három osztályra redukálták. 

Az iskolaszék 1914. augusztusi ülésén tárgyal a 
fenti rendeletről és úgy dönt, hogy a háborús állapo
tokat figyelembe véve szervezi meg a tanítást: 

„a kishegyesi iskolák közül egyik sincs katonai célra lefoglalva; 
a tantestület tagjai közül csak egy, Greiner Endre teljesít katonai 
szolgálatot és így Kishegyesen az iskolai tanításnak semmi különö
sebb akadálya nincsen. Mivel úgy a miniszteri rendelet, mint az 
érseki leirat a felsőbb (IV, V, VI) osztályokba járó tanköteles 
gyermekeket egyelőre kimenti az iskolába járás kötelezettsége alól, 
hogy otthon a gazdasági munkába szüleiknek segítségére lehesse
nek, javasolja, a többi, az iskolába való járás kötelezettsége alól föl 
nem mentett alsóbb osztályosokat 6 csoportba osszuk: I, II, III. fiú 
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osztályba és I, II, III. leányosztályba. A harmadik osztályba járhatnak 
aztán majd azok a felsőbb iskolások, akik önként beiratkoznak." 1 8 4 

Ezek után a következőképpen alakult az iskola 
szervezete: 

1. fiúosztály 
1. leányosztály 
2. fiúosztály 
2. leányosztály 
3. fiúosztály (és az önkéntes felsőbb iskolás fiúk), 
3. leányosztály (és az önkéntes felsőbb iskolás leányok). 

A háborús helyzet alakulása és a még otthon levő 
férfitanítók behívása miatt szinte hónaponként változik 
a helyzet: 

„A tanerőkben történt mindeme változások miatt az iskolai tanítást 
mindannyiszor új módon kellett beosztani. Közbejött, hogy decem
ber hó folyamán a községi elöljáróság felsőbb katonai parancsnok
ság megkeresésére 2 iskolatermet sebesült, illetve beteg katonák 
részére elkért, amely kérésnek az elnökség eleget is tett ." 1 8 5 

A tanteremszám csökkenése miatt korlátozni kellett 
az iskolalátogatás idejét. A tantestülettel megbeszélve, 
az iskolaszék a következő beosztást készítette el: 

1. fiúosztály d.e. fél nap tanítás 
1. leányosztály d.e. fél nap tanítás 
2. fiúosztály d.u. 3 órás oktatás 
2. leányosztály délelőtt és délután 
3-4. fiúosztály délelőtt és délután 
3. leányosztály délelőtt és délután 
5-6. vegyesosztály d.u. 3 órás oktatás 

A hét osztályt, illetve csoportot öt tanító vezette: 
Ambrus Júlia, Bene Rozália, Köröskényi Ilona, Rózsa 
Gizella és Dudás Szilveszter. 
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Az újabb, 7681/1915. sz. miniszteri körrendelet a 
szorgalmi időt is korlátozta: az 1-2. osztályban szep
tember 1-jétől június végéig, a harmadikban október 
1-jétől április 30-áig, a negyedik, ötödik, hatodik 
osztályban és a gazdasági ismétlő-tanfolyamokon a 
szorgalmi idő november 15-étől április 15-éig tartott. 

Az ismétlőiskola 

A vasárnapi ismétlőiskola a népoktatási törvény 
meghozatalakor már majd egy évszázados múltra 
tekintett vissza. A tanügy első országos rendezésekor 
honosították meg a célból, hogy az elemi iskolát 
elvégzett fiatalok a tananyagot ismételve ne felejtsék 
el az iskolában tanultakat. Hamarosan azonban kettős 
célt szolgált ez az iskolatípus. 1783-ban a mesterina
sok számára kötelezővé tették a vasárnapi rajziskolát, 
majd 1786-ban a helytartótanács elrendeli, addig nem 
szabadíthatják fel az inasokat, amíg bizonyítványt nem 
mutatnak fel arról, hogy vasár- és ünnepnapokon a 
rajztanfolyamokat egy esztendőn át látogatták. 

A kishegyesi ismétlőiskola - a fennmaradt doku
mentumok szerint - jórészt a tanoncoktatás céljait 
szolgálta, hiszen az iparostanonc iskolát csak 1933-
ban nyitották meg a faluban. 1 8 5 7 1 Az iskolalátogatás 
statisztikai adatai, amit később közlök, egyértelműen 
bizonyítják, az ismétlőiskola Hegyesen szoros össze
függésben állt a tanoncoktatással. 

Az ismétlőiskoláról az első fennmaradt adat 1854-
ből származik: 

„Bizonyítvány 

Melly szerint alul írottak Bélik Pétert fölkérdeztük ma egy hete s 
tanulságának némi jeleit adta, mit, de tekintve elhagyatottságát is 
őt irgalmasságból ugyan de azon igéret mellett, hogy mostani 
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csekély tanulságát szorgalma által tökéletesítendő, őt a mesterséget 
tanulók közé felveendőnek ítéljük. 

Költ Hegyesen 1854-dik December 24-én 
Botka Mihály kerületi esperes Blázek József 

hegyesi plébános tanító" 1 8 6 

Az első hegyesi tanonc, aki az iskolalátogatásról 
bizonyítványt kap Szokolovits Imre volt: 

„no 2. Hogy Szokolovits Imre 18 éves r. kath. hegyesi születésű 
szabó mesterséget tanuló ifiu afelsőbbségtől rendelt vasár és ünnep 
napi ismétlési tan órákra megjelent bizonyítom. Kelt Hegyesen, 
Február 18-án 1855. Blázek J . " 1 8 7 

Majd sorjáznak a nevek: 

„3. Kis Barna takács mesterséget tanuló márc 11. 1855. 
5. Kukái Mátyás asztalos mesterséget tanult márc. 25. 1855. 
6. Kern Ferenc 19 éves, takács, 1855. május 28. 
7. Tóth Dániel 18 éves bognár 1855. május 2 8 . " 1 8 8 

Az utolsó bejegyzés 1913. február 15-én kelt. 
Maronka Illés iparostanonc bizonyítványáról volt szó, 
aki asztalosnak tanult. 

Kik tanítsanak a vasárnapi iskolában? Igen érzékeny 
pontja volt ez a tantestületnek: 

„Végezetül elóhozatik a vasárnapi iskolaügy: kik tanítsák a 
vasárnapi iskolát? Erre nézve mivelhogy a két elsőbb tanító lévén 
jobb anyagi helyzettel ellátva a vasárnapi iskola terheit a község 
anyagiakban szegény lévén azt külön nem díjazhatja, a régi 
szokásnak megfelelóleg a nevezett két tanítót illesse." 1 8 9 

Az iskola fontossága ellenére voltak, akik nem vették 
komolyan az intézményt. Ezt bizonyítja az a nyilván
tartási könyv, amelyből már idéztem. Dobler Antal 
hegyesi születésű, 16 éves, kötelesmesterséget tanuló 
ifjú, aki „az ismétlési tanórákra igen hanyagul járt, 

102 



állításként mesteré volt oka hanyagságának azt mond
ván: Nem a tanító ád neked kenyeret sem a pap" . 1 9 0 

Nemcsak a mesterek, hanem a szülők egy részének 
szociális helyzete is kihatással volt az iskola látoga
tottságára: 

„A 20:4889 számú főszolgabírói rendelet a vasárnapi iskolák 
tanítási idejének megtartása ügyében, az iskolaszéki gyűlésen 
felolvastatott, s az iskolaszék ft. Elnöke által meg is magyaráztatott. 

Az iskolaszék, hogy a felsőbb hatóság szándékának megfelelőleg 
intézkedhessek, mindenekelőtt felkéri az érdemes községi elöljáró
ságot, hogy az ismétlő iskolakötelesek pontos összeírását eszközöl
je, annyival inkább mivel a községbeli viszonyok olyanok, hogy a 
szülők már az ismétlőiskolás fiú és leány gyermekeik egy részét, 
részint a szállásokon, részint a környékbeli városokba helységekbe 
szolgálatba adják, s ennek következtében az ismétlő iskolakötelesek 
nyilvántartása meg van nehezítve. A dolog érdemére nézve pedig 
határoztatott: 

Az ismétlő iskola tartassák vasárnap d.e. 8-10 óráig a nyári 
időszakban. 

A téli időszakban pedig vasárnap d.e. 8-10, szerdán és 
szombaton d.u. 5-6 1/2 óráig tartassák. 

Mind a fiú mind a leány ismétlő iskolakötelesek 2 csoportra 
osztandók: haladókra és kezdőkre. 

A fiúkat két fi- a leányokat két nőtanító vezetésére kívánja az 
iskolaszék bízni. 

Mivel pedig a két nőtanító az ismétlő iskolások oktatására 
díjlevelök szerint egyszerűen nem kötelezhetők, az iskolaszék 
felhívja a községi elöljáróságot, hogy hatáskörében kellő díjazásról 
gondoskodjék." 1 9 1 

Az előadások időpontja a későbbiekben is napi
rendre került: 

„Indítványok során Pecze András szólal fel, hogy az ismétlóiskola 
heti órái mely napokon tartassanak meg. 

A gyűlés elhatározta, hogy az előadások vasárnap délelőtt és 
szerdán délután fognak tartani." 1 9 2 
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1902-ben Kishegyes megalapítja az állami gazda
sági ismétlőiskolát. 3 Ekkor kettéválik a hegyesi 
vasárnapi iskola: a gazdasági ismétlő- és az ismétlő
iskolára; ez utóbbi kimondottan a tanoncoktatás céljait 
szolgálta. 

A jegyzőkönyvek meglehetősen szűkszavúak, ke
vés adatot közölnek az ismétlőiskoláról. Annyit azon
ban elárulnak, hogy 1914-1916 között ez az iskolatípus 
két évet nem működött: 

„Elnök jelenti, hogy az ismétlőiskolák 2 évi háborús szünet után 
az idén újra megkezdik működésüket s tudatja, miszerint a 
tanoncokat Dudás Szilveszter fogja az ismétlőiskolában taní-

A fegyelemmel is sok baj volt az ismétlőiskolában: 

„Az iparos tanonciskola ügye. Miután az iskolaszék tapasztalta, 
hogy már évek óta csak néhány tanonc látogatja az iskolát s azok 
is rakoncátlan viseletükkel folyton zavarják az előadást, Böde József 
indítványára egyhangúlag elhatározta az isksz., hogy csak azon 
esetben kezdi meg a tanonciskolát, ha legalább 15 rendes látogatója 
lesz, és ez esetben is felkéri az iparosokat, hogy közülük egy mester 
felváltva a rend fentartása végett jelen legyen." 1 9 5 

Iskolai felügyelet és az iskolaszék 

Fentebb már kimerítően tárgyaltam a kishegyesi 
iskola felekezeti jellege körül dúló csatát. Miután az 
1875. október 8-i ülésén a képviselő-testület 47. sz. 
határozata értelmében az iskola jellege „római katho-
likusnak mondatott k i " 1 9 6 az intézmény újra a katolikus 
iskolák közigazgatása alá került, hatósági szerve a 
kalocsai egyházmegyei tanfelügyelőség lett. Ennek 
élén az egyházmegyei tanfelügyelő állt. Az iskola a 
topolyai kerületi esperesnek volt közvetlenül aláren-
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delve. Ezt a tisztet 1866-tól 1910-ig Balassy Endre 
kishegyesi esperes plébános látta el. Őt Schadl Ignác 
moravicai esperes követte a tanfelügyelőségben. 

Az állami felügyelői szerv Bács Bodrog vármegye 
tanfelügyelője volt Zombor székhellyel. 

A népoktatási törvény rendelkezéseinek értelmé
ben, az 1855 körül szervezett tanügyi bizottmányt 
felváltotta az iskola jellegének megfelelő, 11 tagú római 
katolikus iskolaszék, amelyet a községi képviselő-tes
tület 1870. január 28-án választott meg. 1 9 7 

A Balassy Endre szorgalmazására egybegyűlt ka
tolikus gyűlés ugyancsak megválasztotta a maga 17 
tagú iskolaszékét.198 Néhány hegyesi polgárt mindkét 
iskolaszékbe beválasztottak. 

Mint emlékszünk, 1870. április 3-án a két tábor 
összeül, hogy elsimítsák a nézeteltéréseket, ami sike
rült is. így új iskolaszéket választottak, amely tizennégy 
tagot számlált.1 9 9 

Az iskolaszék 1873-as újításakor azonban újult 
erővel robban ki a viszály, s a képviselő-testület 
elközösíti az iskolát. 2 0 0 

A vita véglegesen 1875-ben dőlt el, a felekezeti 
iskolai jelleg javára. 2 0 1 Az ellentétek parazsa azonban 
nem hunyt ki. Balassy az érsekséghez küldött jelen
téseiben többször is óva inti az érseket a hegyesi 
iskolát érintő létfontosságú döntései előtt, nehogy 
felkavarja határozataival a kedélyeket. 

1876-ban a XXVIII. tc. hatályon kívül helyezi az 
1868-as népiskolai törvénynek a népiskolai hatósá
gokról szóló fejezetét (116-137. paragrafus). A neve
zett törvénycikk ezt a kérdést újra szabályozza. 

A hegyesi iskola felett - lévén bár felekezeti iskola 
- az állami főfelügyeletet a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a vármegyei tanfelügyelő révén gyakorolta. 
A tanfelügyelőt a miniszter nevezte ki az oktatás és 
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közigazgatás ügyeihez értő egyének közül, aki funk
ciójánál fogva a vármegyei közigazgatási bizottságnak 
is tagja volt, és mint ilyen, adminisztratív ügyekben 
intézkedhetett. Kötelessége volt a tanfelügyelőnek 
évenként legalább egyszer meglátogatni a hatásköré
be tartozó iskolákat. 

A népiskolai hatóságokról szóló XXVIII. tc. 13. 
paragrafusának 2. pontja kimondta, hogy „a felekezeti 
iskolaszék szervezetét és teendőit a felekezeti iskola
ügyet vezető illetékes főhatóság szabja meg". 

A közoktatásügyi miniszter 1876. szept. 2-án kelt 
rendeletével elrendeli az érseki hatóságoknak, milyen, 
tanüggyel kapcsolatos feladatokat végezzenek el az 
új törvény értelmében: 

- a felekezeti iskola felsőbbségei kötelesek az 
iskoláikban használt tanterveket és tankönyveket a 
tanfelügyelővel közölni; 

- hasonlóan kötelesek a tanítók is a tanfelügyelőnek, 
illetőleg helyettesének vagy a megbízottjának az 
általuk használt tanterveket, tankönyveket és tanesz
közöket az iskolalátogatások alkalmával megmutatni; 

- ezért elrendeli a miniszter, hogy az érseki hatóság 
az 1868-as népiskolai törvény 11. paragrafusa 3. 
bekezdése, valamint a 12. és 13. paragrafusai értel
mében a felekezeti tanintézetek számára készíttesse 
el a tanterveket és adja ki a hatósága alatti intézetek 
számára; 

- határozza meg az iskolában használatos tanköny
veket és taneszközöket; 

- az iskolai ügyek vezetésére válasszon iskolaszéket 
(ha még nincs); 

- tegye kötelezővé a hitközségeknek a népiskolai 
törvény rendelkezéseinek betartását. 

A törvény meghozatala és a miniszteri rendelet után 
a magyar katolikus püspöki kar 1876-77 folyamán 
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több értekezletét tartott, amelyen kidolgozta a Püspöki 
rendszabályokat202 

E rendszabályokat a kalocsai érsek egyházmegyé
jében 1877. január 14-én tették közzé. Ezen rendsza
bályok egyik legfontosabbika az iskolaszékek szerve
zetéről és hatásköréről szól. 

A hitközségben működő népoktatási intézetek köz
vetve a püspöki hatóság mint egyházmegyei főtanha
tóság felügyelete és kormányzata alatt álltak, közvet
lenül azonban a katolikus hitközségnek voltak aláren
delve. 

Minden hitközségben, mely katolikus népiskolával 
bírt, az oktatásügyhöz lehetőleg értő, írni és olvasni 
tudó egyénekből külön iskolaszéket kellett választani. 

Az iskolaszéknek hivataluknál fogva tagjai voltak a 
plébános vagy helyettes plébános és az iskolák 
rendes tanítói. Öt rendes tanító esetében egy, tizenkét 
rendes tanító után pedig két tagot választottak a tanítói 
testületből. A tagok létszáma 6000 lakos esetében -
mint Hegyesen is - 5-12 volt. 

A tagokat három évre választották, de ezen idő 
letelte után ismét megválaszthatok voltak. 

A hitközségi iskolaszék elnöke a mindenkori plébá
nos, illetőleg a helyettes plébános, aki mellé az 
iskolaszék tagjaiból egy világi elnököt is választott, 
ezenkívül jegyzőt és a pénz kezeléséből eredő felelős
ség miatt, tekintettel a vagyoni állásra, fő- és algond-
nokot. 

Az iskolaszék teendői két nagy feladatkörre: az 
iskolaügyre és az iskolai vagyon kezelésére terjedtek 
ki. 

Az iskolaügy körében a következő teendői voltak: 
- A megalakulás után az egyházi elnök az egyház

kerületi tanfelügyelő útján megküldte az elnökök és 
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tagok névsorát az egyházmegyei hatóságnak és az 
illető állami tanfelügyelőnek. 

- Minden évben megvizsgálta az iskolai számadást, 
de ha az elnök vagy a tagok úgy kívánták, akkor 
többször is. 

- Az ülésekről jegyzőkönyvet vezettek, amit két tag 
hitelesített; kivonatát megküldték az egyházmegyei 
hatóságnak (ha az ügy elintézéséhez annak jóváha
gyására is szükség volt). 

- Tanítókat választott, okleveles tanítókat avagy 
tanítóképezdét végzett egyéneket segédtanítóul meg
hívott. 

- Megállapította a tanítók és segédtanítók fizetését 
és arról jelentést tett az egyházhatóságnak. 

- Őrködött, hogy a tanköteles gyermekek beírassa
nak és rendszeresen járjanak iskolába. A mulasztók 
szüleit vagy gondviselőit elsősorban megintette, az
után a mulasztások jegyzékét legalább minden két 
hétben a községi elöljáróságnak a büntetések meg
szabása végett átadta és attól a behajtott büntetés
pénzt az iskola javára átvette. 

- Intézkedett az iskola tanszerekkel való ellátásáról 
és a tanítók illetményeinek pontos kiszolgáltatásáról. 

- Felügyelt a tanításra s az iskolai törvények és a 
felsőbb rendeletek végrehajtására. 

- A megállapított és hitelesített tanterv alapján, a 
tanító vagy tanítók hozzájárulásával, a helyi körülmé
nyekhez és a tanítók számához alkalmazott tanítási 
tantervet (órarendet) dolgozott ki évről évre, amelyet 
a tanító a tanterem falára kifüggesztett és a tanításban 
pontosan követett. 

- A hitközségi iskolában felügyelt a közegészségi 
állapotokra. 
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- Elkészítette a tanügyi statisztikát, hogy kívánatra 
eljuttassa vagy az egyházmegyei hatóságnak, vagy a 
kormány képviselőjének. 

- Hetenként legalább egyszer egy-egy tagja meg
látogatta az iskolát. A kiküldött a tanításba bele nem 
szólhatott, csak az iskolát szemlélhette meg, és a 
tanítás rendes folyását kísérhette figyelemmel. Meg
győződött róla, járnak-e a gyerekek iskolába; imád
sággal kezdődött és végződött-e a tanítás; a leány
gyermekek külön oldalon ülnek-e. A tanítót az iskola 
netaláni szükségei felől megkérdezte. Ottléte idejét a 
tanítónál e célra őrzött jegyzőkönyvbe beírta, és a 
tapasztalatokról jelentést tett az iskolaszéknek. 

- Az iskolaszék szigorúan felügyelt a rendes és 
segédtanítók erkölcsi magaviseletére, hivatali köteles
ségeik pontos és szorgalmas teljesítésére, a növen
dékekkel való bánásmódjukra, valamint arra is, hogy 
a szokásos kántori teendőkön kívül más hivatalt ne 
viseljenek, az egyházmegyei hatóság által meg nem 
engedett mellékfoglalkozást ne gyakoroljanak. A ha
nyag vagy rossz magaviseletű tanítót az iskolaszék 
megintette, s ha ismételt megintésre sem változtatott 
volna magatartásán, felterjesztette az egyházkerületi 
tanfelügyelőnek, aki viszont az ügyet az egyházmegyei 
hatóságnak továbbította. Ugyanakkor a szorgalmas 
és kitűnő tanító igyekezetének jutalmazásáról is gon
doskodott az iskolaszék. 

- Az iskolai fegyelmi ügyekben, valamint a szülők 
és tanítók közötti perekben is illetékes volt intézkedni 
és elsőbírósági ítéletet hozni; döntései ellen azonban 
mindkét fél 15 napon belül az egyházmegyei hatóság
hoz fellebbezhetett. 

- Az iskolai szorgalmi időt, valamint a szünetek 
idejét a törvény ide vonatkozó rendeleteinek korlátai 
között - tekintettel a helyi viszonyokra - meghatározta, 
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a szorgalmi idő kezdetét legalább két héttel előbb 
kihirdette, és a tanítóknak meghagyta, hogy a felvételre 
kitűzött napon a gyerekeket beírják. 

- Az iskolában a tanítás körül tapasztalt hiányokat 
- amennyiben maga el nem háríthatta - az egyház
megyei tanfelügyelőnek jelentette. 

- Határozott a tandíj bevezetéséről vagy megszün
tetéséről, a szorgalmas tanulók megjutalmazásáról. 

- A néptanítók nyugdíjaztatásáról szóló törvény 
értelmében végrehajtotta a rábízottakat. 

- Eljárásairól a hitközségnek évenként legalább két 
ízben, sürgős esetekben többször is jelentést tett. 

- Gondoskodott az ismétlőiskola-kötelesek iskolába 
járásáról és arról is, hogy a körülményektől függően 
kisdedóvoda nyíljon. 

Az iskolai vagyon kezelése tágykörében az iskola
szék teendői a következők voltak: 

- A hitközségi iskolavagyont, annak jövedelmeit, a 
hitközségi iskola javára tett alapítványokat rendelteté
sükhöz híven, s az azokra fennálló szabályok pontos 
megtartásával, az egyházmegyei hatóság felügyelete 
alatt és rendeletei szerint kezelte. 

- Az iskola évi szükségleteiről - beleértve a tanítók 
évi járandóságait is - költségvetést készített. 

- Ügyelt az iskolaépület és a tanítói lak jó karban
tartására. 

- Iskolai építkezések esetén az egyházmegyei 
hatóságnak a tervek és költségvetés mellékelésével 
felterjesztést tett, attól engedélyt kért és az engedély 
és rendelet szerint az építést irányította. 

- A hitközségi iskolavagyonhoz tartozó, tőkésíthető 
pénzeket 100 forintig kamatozás végett elhelyezte^ a 
hitközség földjeit, ha célszerűnek látta, bérbe adta 
110 



- Ha alapítványokat tettek, azokról három példány
ban alapítványlevelet állított ki és azt felterjesztette az 
illetékesekhez. 

- Elkészítette és rendben tartotta az iskolai leltárt. 
- Megvizsgálta az iskolai számadásokat és felülvizs

gálat végett, az egyházkerületi tanfelügyelőség útján, 
az egyházmegyei hatósághoz felterjesztette. 

- A tanítók illetékét-fizetését meghatározott időben 
kiszolgáltatta. Minden pénzügyi dokumentumot azon
ban a plébános-elnök ellenjegyzett, mert azok csak 
így voltak érvényesek. 

- A kiadásokról és bevételekről hiteles, a plébános 
mint elnök által ellenjegyzett okiratokkal ellátott szám
adást vezetett, naplóját havonként, végszámadásait 
pedig az év végével a hitközségi iskolaszék elé 
terjesztette. 

A püspöki rendszabályok továbbra is meghagyták 
a régebbi, 1876 előtti lehetőséget, hogy a tanítók 
fizetését, az iskolák fenntartását, az épületek javítását 
a polgári község elöljárósága a katolikus iskolaszékkel 
egyetértve intézze. Ez a lehetőség érvényesült Kishe
gyes esetében is. 

1876-ban Hegyesen lejárt a községi iskolaszék 
megbízatása. Július 11-én a polgári hatóságok meg
választják az új tagokat. 16-án kerül sor a képviselő
testület és az összes hitfelekezetek gyűlésére, ahol 
kihirdetik az iskola katolikus felekezeti jellegét. 

Az ülésen beterjesztik az öt nappal korábban 
megválasztottak névsorát: 

„A régebbi iskolaszék hatásköre ugyanis 3 évnek letelte után 
megszűnt; a polgári népképviselet, mint olyan melyre a törvény a 
jogot ruházva az eshető bonyodalmak kikerülését célozván új 
iskolaszéket választott jul 11-én s pedig következőleg: Kovács 
György, Kiss Benjámin, Zsolnai Mihály, Cziráky József, Fodor Mihály, 
Süli Gábor, Kalapáti Bertalan, Nagy Pál, Fontányi Vince, Fratricsevics 
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János, Morvái Ferenc, Kiss János, Tóth Mihály, Köröskényi Károly, 
Pap András, Pecze Péter, Greiner József; ezeken kívül a helybeli 
lelkész és egy tanító törvényes tagjai lévén az iskolaszéknek. E 
névsor olvastatott fel a gyülekezet előtt, tudomásul hozatal végett, 
mely névsort általános tetsző helyesléssel fogadott a hitfelekezeti 
gyűlés." 2 0 4 

A közhangulat igen feszült volt, hiszen éppen hogy 
csak lezárult a vita a községi - felekezeti jellegről, s 
máris kirobbanni készült az újabb: 

„»A derék nem fél az idők mohától 
A koporsóból kitör és eget kér« 
Nagy költőnk - Berzsenyi szavaival kezdem 1876. év Jul. 16-án, 

az iskolaszék megalakuló ülésén felvett jegyzőkönyvet s nem ok 
nélkül, mert az iskolaszék derék tagjai ez alkalommal semmibe sem 
vévén az emberi tekintet többnyire vészteljes hatását, semmit sem 
adva a mendemondára, a meghívásnak engedve mindannyian 
megjelentek kivéve Kiss János a községen kívül levő urat. 

A megjelent iskolaszéki tagokat tőlük ebbeli bátorsága miatt 
engedve kérve - önmaguk közt való megalakulásra szólítja fel ftdö 
kanon.-plébános úr, mely célból indítványozza, hogy legelőször is, 
minden tekintet nélkül elnököt válasszon: mire egyhangúlag indít
ványt tevő Balassy Endre cim. kan. esperes lelkész iskolaszéki 
elnökké választatik. Amint ftdő új elnök úr a beléje helyezett 
bizalomért köszönetet mondott vala, a többi tisztviselők megválasz
tására szólítja fel az iskolaszéket, minek következtében alelnökké: 
tek. Cziráky József jegyző-postamester; jegyzővé Tóth Mihály 
káplán; pénztárnokká: Papp András földbirtokos, gondnokokká: 
Kovács György másodbíró, Zsolnai Mihály esküdt urak választattak 
meg. 

A választások megtörténte után 1. ször Elnök őnagys. előadván 
az iskolaszékbe való választás céljait ti. hogy az iskola ügy ennyi 
viharos idők után jó sikerteljes, célirányos módon vezettessék, 
választatott a jelen iskolaszék. Nevezett e cél bizonyára elfog éretni, 
hogy ha kiki kötelességéhez képest önzés nélkül való jóakarattal 
fog kötelmének megfelelni: »akarat előbb vagy utóbb de borostyánt 
arat.« Hogy jó akaratunk mindvégig megtarthassuk s hogy így 
csakugyan elmondhassuk: partra szállottam, célt értünk, virágzik az 
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iskolaügy: esküdjünk fel az ügynek. Mely felhívásra az iskolaszék 
tagjai, felállva kéz szívre téve felesküvének." 2 0 5 

A községi-felekezeti jelleg hívei között olyan mély 
volt a szakadék, hogy a községi iskolaszék előbbi 
tisztségviselői a törvény szabta kötelezettségüknek 
sem tettek eleget: 

„Az iskolai pénztár ügye 
E tárgyban ajánlatot tesz elnök ür t.i. hogy a régi iskolaszéktől 

papírban: kötelezvényekben átvett, okadatlanul kiadott pénzek, 
miután soha be nem hajthatók, s mivelhogy cél nélkül megkísérlett 
behajtások által a súrlódások elevenítetnének föl: töröltessenek; 
ajánlata elfog adtatik." 2 0 6 

Ezzel még nem tisztázódik a pénztár ügye, a 
következő iskolaszéki ülésen újra terítékre kerül a 
dolog: 

„Minthogy az iskolaszéknek szent kötelme az iskola vagyont 
őrizni, növelni, határoztatott: A volt községi iskolaszék jelesül ennek 
volt elnöke: Varga Gergely egy jegyzőkönyvi kivonattal kerestessék 
meg, Csernik Gergely volt pénzkezelővel egyetemben, a végből, 
hogy a számadások mielőbb legkésőbb dec. 28-áig megtörténjenek, 
a jegyzőkönyv átadassák, annál inkább mert ellenkező esetben 
kénytelen leend az iskolaszék egy felsőbb helyről való orvoslásért 
lépéseket tenni ." 2 0 7 

Hiába volt a felszólítás, nem lett foganatja: 

„Elnök előadja, miszerint a mult 876 dec. 22-én tartott iskolaszéki 
gyűlés jegyzőkönyv átadására vonatkozólag, megkerestettek a volt 
iskolaszék elnöke és pénzkezelője egy-egy külön-külön jegyző
könyvből való kivonattal, melyekben felhívattak, hogy f. év dec. 
28-áig a számadásokat eszközöljék, a jegyzőkönyvet átadják, de 
említett megkereséseket úgy látszik semmibe sem vették. ÁLL-e 
tehát az iskolaszék, múlt gyűlésében hangsúlyozott azon határozata 
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mellett, hogy az említett dologban felsőbb helyről való orvoslást is 
igénybe veend? 

Határoztatott 
A jelen tőrvényesen választott s alakult s illető felsőbbségtől 

elismert iskolaszék, hogy működését a tanügy előmozdítására 
kellőleg vihesse s növelhesse, azokról a rendes számadásokat 
megtehesse, s így a felelőséget magától elháríthassa; a megy. tek. 
tanfelügyelőséget jegyzőkönyvből való kivonat mellett tisztelettel 
megkeresni, hogy az a jegyzőkönyv átadására és az iskola 
vagyonáról való számadás megtételére vonatkozólag legerélyeseb-
ben közbe lépni méltóztassék: hogy az illetők kötelmeik teljesítésére 
hathatósan szólhassanak." 2 0 8 

A jegyzőkönyvek azonban nem kerültek elő... 
Az iskolaszék teendői közül eddig az iskolaépítéssel 

kapcsolatos ténykedést tárgyaltuk részletesebben. A 
jegyzőkönyvek azonban rendre beszámolnak egyéb 
ténykedésről is. Az évente tartandó vizsgaidő megha
tározása, az óralátogatások, a fegyelmi kérdések is 
állandó témái az üléseknek. 

A rendszabályok 33. paragrafusát, a heti egyszeri 
óralátogatást a kishegyesi iskolaszék tagjai nem 
mindig vették komolyan. Az igazgató-plébános több
ször is figyelmezteti és „felkéri az iskolaszéki tagokat 
miszerint az iskolát gyakrabban látogassák s ott létük 
alkalmával neveiket a látogatási könyvbe beiktas
sák". 2 0 9 Ha pedig látogatták az órákat, akkor gyakran 
túl buzgóknak bizonyultak, minduntalan beleszóltak a 
tanításba: 

„...ajánlja az iskolaszéki tagoknak, hogy az iskolákat szorgalma
san látogassák, de egyszersmind figyelmezteti őket arra is, hogy a 
tanításba bele ne szóljanak, hanem ha esetleg hibát fedeznek fel, 
azt külön a tanító uraknak vagy tanítókisasszonyoknak; avagy az 
iskolaszéki elnöknek adják e lő . " 2 1 0 

„Kéri továbbá az Iskolaszék tagjait, hogy látogassák az iskolákat, 
de egyszersmind figyelmezteti is őket, hogy semmiféle megjegyzést 
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ne tegyenek sem a jegyzőkönyvben, sem pedig szóval, hanem 
megjegyzéseiket terjesszék az iskolaszék e lé ." 2 1 1 

az iskolaszéki elnök úr melegen szívökre köti a tagoknak, 
hogy a szabályok értelmében látogassák minél sűrűbben az 
iskolákat és győződjenek meg személyesen a tanítás rendes 
folyásáról, de minden tévedés kikerülése végett arra is figyelmezteti 
az iskolaszéki tagokat, hogy a szabályrendelet 33-par értelmében 
a tanításba soha bele nem szólhatnak, tapasztalataikról azonban az 
iskolaszéknek jelentést tehetnek." 2 1 2 

A nyilvános év végi vizsgákon kötelesek voltak 
megjelenni az iskolaszéki tagok: 

„Végül elnök kéri az Iskolaszéki tagokat, hogy a vizsgákon 
különösen a kiküldöttek, jelenjenek meg. Pecze András Iskolaszéki 
tagtársait buzdítja, hogy az elnök felhívásának megfelelóleg, áldoz
zanak fel egy napot s végig hallgatván a vizsgákat győződjenek 
meg személyesen milyen előhaladást tettek a gyermekek az 
Iskolában, nehogy még nekik is más beszédje után kelljen az Iskolát 
megitélniök. Hasonló értelemben szólaltak fel Csernik Benjámin és 
Rakoncza Gergely i s . " 2 1 3 

Az iskolaszék - hatásköréből eredendően - szigo
rúan felügyelt a rendes- és segédtanítók erkölcsi 
magaviseletére, templomba járására. Lépten-nyomon 
felfigyelhetünk ebbéli tevékenységére. 

Balassy például - kötelességtudóan - az érsekhez 
küldött jelentéseiben beszámol a tanítók magatartá
sáról, mire az érsekség utasítja a teendőkre: 

megbízatik Ft. Uraságod, hogy ezen rendelet vétele után mint 
iskolaszéki elnök a fószentszék rendeletére való hivatkozással 
azonnal maga elé idézze Karaszy Sándor tanítót kérdőre vonván ót 
keresztény kötelmeinek botrányos elhanyagolása, nyílt engedetlen
sége s egyéb ellene fenforgó panaszok miatt." 2 1 4 

Karaszy szembeszegül Balassyval, mire az újabb 
panaszt tesz az érsekségen, így újabb feladatot kap 
a plébános: 
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„ezennel megbízatik Ft. Uraságod, hogy ezen fószentszéki 
határozat vétele után valamelyik iskolai helyiségbe mielőbb össze
hívja az iskolaszéket, s az iskolaszék elé Karaszy tanítót is 
megidézvén őt kérdőre vonja: 

1. A húsvéti sz. gyónásnak több éven át, s egyéb vallásbeli 
kötelmeinek ismételt elhanyagolásáért. 

2. A főszentszéki rendelettel szemben tanúsított engedetlensé-
géért. 

3. Iskolai napokon előzetesen nyert engedély nélkül való több 
napi távozásáért. 

4. Jelentse részletesen Ft. Uraságod: miképp teljesített a m. 
iskolaévben s eddig minden irányú tanítói kötelmeit?" 2 1 5 

A tanítók magaviselete állandó témája az iskolaszéki 
gyűléseknek, tagjai árgus szemekkel figyelik a nevelők 
minden lépését: 

„Említés tétetik ezután egyes tanítók működéséről és szorgalmá
ról is, s e téren úgy az iskolasz. elnök Úr Ö Nagysága, mint az 
iskolaszéki tagok általában megelégedésöknek adtak kifejezést, 
csupán a IV, V, és VI fiúosztálynak vezetője: Greiner Endre tanító 
volt az egyedül aki ellen nagyon komoly és súlyos kifogások merültek 
fel, melyeket az iskolaszék tagjai egyhangúlag jegyzőkönyvbe is 
vétetni kívántak. Mindenek előtt az iskolaszék megbotránkozással 
emlékszik meg arról, hogy nevezett tanító úr, miként az elmúlt 
esztendőben elhanyagolta teljesen a templomba járást, úgy ez 
évben is, daczára az isksz. elnök Úr Ő Nagysága ismételt 
megintésének alig volt egyszer-kétszer látható a templomban. 
Komolyan figyelmezteti ez okból az iskolaszék nevezett tanító Urat 
a püspöki kar által kiadott tanterv 28. par-ára, mely szerint az iskolába 
járó gyerekek »a templomban, valamint a nyilvános körmenetben 
tanítójuk vezetése mellett példás rendben megjelenjenek«, egyben 
gondja lesz az iskolaszéknek arra, váljon nevezett tanító úr az 
iskolaszék e jóakaratú de komoly megintését a jövőben figyelembe 
fogja-e venni vagy sem?... Másodszor megütközéssel vette tudo
másul az iskolaszék azt, hogy nevezett tanító úr abból a buzgóság
ból, mellyel működésének első évében kötelességeinek oly szépen 
és pontosan iparkodott megfelelni, nagyon sokat engedett, mert 
míg egyrészt a tanítási napló kimutatása szerint 1901/1902 tanév 
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első 2 hónapjában a tanítással azon egyszerű ok miatt, mert még 
az összes tankötelesek nem iratkoztak be teljes számban, mond
hatni: semmit se törődött, addig a hittan emlékeztetésére fordítandó 
2 órát is majdnem az egész félévben teljesen elhagyta és 
elhanyagolta. Végül számolva az iskolaszék nevezett tanító úr 
gyakori betegeskedésével is, hisz az elmúlt félévben is többször 
volt 1-2 napos beteg, melegen tanácsolja nevezett tanító úrnak, 
hogy már egészsége megóvása czéljából is, sétáit ne éjjel, hanem 
lehetőleg nappal végezze." 2 1 6 

„(Elnök úr) szomorodott szívvel jelenti az iskolaudvarban előfor
duló nagy rendetlenséget és kiabálásokat. Különösen Greiner tanító 
úr ellen van panasza, kinek udvarában az iskolások még 1/2 8 
órakor, tehát a szt mise ideje alatt is éktelen ordítozások között 
vannak miért is nevezett tanító úr, az iskolaszéki gyűlésen a 
legkomolyabban figyelmeztetve lett arra, hogy jövőben a rendre 
nagyobb gondot fordítson, s a mellett szoktassa rá tanulóit 
tekintélyének egész súlyával arra, hogy a szt mise alatti időt ne 
rendetlenkedésre, hanem vagy a ministratio vagy a katekizmus 
tanulására fordítsák. Greiner úr a figyelmeztetést tudomásul vette, 
s maga védelmére azt hozta föl okul, hogy a gyermekek nemcsak 
aző iskolájában, hanem a többi iskolákban is hasonlóképpen viselik 
magukat, továbbá azt mondja, hogy ő a gyerekek kiabálásához úgy 
hozzá van szokva mint a kovács a vasveréshez, és miként a kovács 
a zajt megszokta azt föl sem veszi, ép úgy van ő is a gyerekek 
zajával. Iskolaszéki jegyző úr bizonyos tekintetben igazat ad tanító 
úrnak sót megerősíti azon állítását, hogy a zaj és a lárma nemcsak 
az iskolaudvarban van meg, hanem még akkor is midőn a gyerekek 
templomba mennek, miért is kéri iskolaszéki jegyző úr, hogy az 
egész tantestület figyelmeztetve legyen arra, hogy a rendet úgy 
iskolai udvarokban, mint az utczán fönntartani igyekezzenek, hogy 
pedig ez megtörténhessék legyenek tanítványaik között úgy az 
udvarban, mint az utczán, akkor midőn őket a templomba veze-

t i k . - 2 1 7 

„...Csáki Gergely isk. sz. tag elpanaszolja, hogy a tanító urak 
nem járnak vasár- és ünnepnapokon a gyermekekkel templomba 
és csak vigyázókat állítanak föl, akik rendet nem tudnak tartani. 
Többek hozzászólása-után az elnök azzal a megjegyzéssel veszi 
tudomásul a felszólalást, hogy a legközelebbi tantestületi gyűlésen 
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figyelmeztetni fogja a tanító urakat, hogy ezentúl pontosan elkísérjék 
a gyermekeket a templomba." 2 1 8 

A tanítói tekintély ellen legsúlyosabban Halasy Elek 
vétkezett: 

„...az eset körülbelül így történt: 1914. febr. 13-án este Bábi István 
vendéglőjében többek társaságában együtt volt Halasy Elek tanító 
úr M a t y u s Mihály polgártársunkkal. Az időt biliárdozással és 
borozgatással töltötték. A többiek már mind hazamentek, csak 
Halasy tanító úr és Mátyus Mihály maradtak vissza. Végre Halasy 
tanító úr is hazafelé akarván indulni, felvette téli felsőkabátját és 
míg revolverét nadrágzsebébe akarta áttenni, az elsült és Mátyus 
Mihályt álla bőrén horzsolta. Mátyus Mihály erre neki esett Halasynak 
és olyan súlyos sebeket ejtett rajta öklével, hogy emiatt több napon 
keresztül ágyban kellett maradnia." 2 1 9 

Az igazgató-plébános az esetet felterjeszti az érseki 
hatóságnak, amely a következőkre utasítja őt: 

„Midőn ezen mindenesetre elszomorító eseményt felterjesztett 
enyhített alakjában tudomásul veszem, egyben felhívom Tségedet, 
hogy a szóban levő tanító előtt az éjjeli körcsmázás miatt rosszalá-
somat fejezze ki s figyelmeztesse, hogy jövőben a népnevelő 
magasztos tisztének megfelelő életet folytasson s tartózkodjék 
mindentől, ami a tanítói tisztes állásnak hátrányára v a n . " 2 2 0 

Az iskolaszéki tagok megtárgyalták a javaslatot, 
majd pedig: 

„...egyetértóleg megállapították, hogy nevezett tanító úr köteles
ségeinek eddig pontosan eleget tett s mivel most is megígérte, hogy 
kerülni fogja a korcsmázást, ezért azt ajáljuk, hogy az Iskolaszék 
abban a reményben, hogy igéretét tényleg meg is tartja, tekintsen 
el a jelen eset további tárgyalásától. Több iskolaszéki tag felszóla
lására végre az Iskolaszék abban állapodik meg, hogy Halasy Elek 
tanító úrral szemben ő is rosszallását fejezi ki és elvárja tőle, hogy 
ezentúl kath. tanítóhoz illően kerülni fogja a hosszas korcsmai 
kimaradást és hogy hibáját azáltal is jóvá tegye, az iskolában 
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kötelességeinek ezentúl kettőzött szorgalommal eleget fog tenni. 
Ebben a reményben az Iskolaszék ellene más eljárást nem talál 
szükségesnek." 2 2 1 

A tanítók növendékekkel való bánásmódja, durva 
fegyelmezése ellen több ízben emeltek szót a szülők 
az iskolaszéknél. 

„Nagys. elnök úr jelenti azon szomorú tényt, hogy sokan a szülők 
közül váltig azon panaszkodnak, hogy gyermekeiket az iskolában 
nem tanítják, nem nevelik — és ha a tanító a szükséges fenyítéseket 
használja, akkor meg az ellen zúgolódnak, sőt találkoznak, akik a 
tanítóval szemben gorombáskodnak is. A jelen iskolaszék összehí
vására is épen az szolgáltatott okot, hogy találkozott két olyan 
vakmerő, akik berontottak az iskolába és ott a gyermekek előtt 
megtámadták a tanítót. Az egyik Kormos Rozália, Kormos József 
leánya, aki öccsének visszatartása miatt Hajdú András tanítóval 
szemben gorombáskodott és öccsét erővel hazavezette. A másik 
Sáfrány Mihály, aki Szórffy Ödön tanító úr iskolájába tanítás alatt 
berontott és a tanítóval szemben gorombáskodott. 

Miután az ilyen eljárás által a tanító tekintélyén csorba esik, 
felszólítja nagys. elnök az iskolaszéket, adja elő véleményét, miként 
óhajtja az ejtett hibát az illetőkkel jóvátéttetni. 

Többek hozzászólása és különösen a főt. elnök úr sürgetésére 
az iskolaszék abban állapodott meg, hogy az illetők utasítassanak 
bocsánatkérésre. 

Erre behívatott a vádlott Kormos Rozália. Ftő elnök úr felszólítja 
őt, hogy adja elő a tényt, ő olyan hangon és modorban felelgetett, 
hogy viselkedésén az egész iskolaszék felháborodott. Miért is Jónás 
Mihály úr kéri az iskolaszéket, hogy az ügy tétessék át a 
szolgabírósághoz, miután ilyen viselkedés után épen nem érdemel 
kíméletet; ezt az iskolaszék egyhangúlag el is fogadta. 

A másik vádlott Sáfrány Mihály egyedül bocsánatkérésre utasí-

Durva nevelési módszereiről a fentebb említett 
Szőrffy Ödön tanító vált hírhedtté. — -

Tanulságos Molnár István diák esete is, hiszen 
bepillantást nyerünk általa a korabeli iskola embertelen 
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nevelési módszereibe, de az egyházi hatóságok 
tanítókkal szembeni magatartásába is. 

„Ezután Méltsg. Eln. úr az általános óhajnak akar eleget tenni, 
amikor a mai napra az iskszt egybehívta. Kérdi tehát az iskolaszéket, 
hogy kik és miként értesültek arról, hogy Szőrffy Ödön a III. és IV. 
fiúiskola tanítója meg nem illető módon megbüntette Molnár István 
növendékét. 

Pintér Illés isksz. t. a szólásra engedelmet kérve elmondja az 
esetet. - Molnár János kishegyesi lakostól értesült, hogy Szőrffy 
Ödön tanító durván megverte István fiát, Szőrffy Ödön tanító ugyanis 
összeverte a nevezett tanuló fejét pálcával. A gyermek erre illetlen 
szavakat mondott, amit meghallottak a mellette ülő társai. Miután 
azt megmondották tanítójuknak, Szőrffy kihúzta a gyermeket a 
padból, a padlóra verve rugdosta s kezére is hágott. A tanulónak 
ily durva megveretéséről tanúskodik az orvosi látlelet, amelyet a 
gyermek atyja a községi orvosnál kiállítatott. Miután Szőrffy Ödön 
tanító köztudomás szerint 30 éven át mindig ily durván bánt el 
tanítványaival, s ehhez járul, hogy nevelói kötelességének teljesíté
sében gyakran vétkesen járt el, miután tudomás szerint a gyermekek 
előtt Istennel, fenével káromkodott, a gyermekeket buta parasztnak 
mondta, s Csáki Gergely isksz. t. és Balázs Sándor volt isksz. t. 
szerint részeg is volt az iskolában, azért azt indítványozza, hogy az 
orvosi látlelet ezen panasszal együtt az egyhm. főhat.-hoz terjesz
tessék azon célból, hogy Szőrffy Ödön tanító mielőbb nyugdíjaz
tassák. 

Méltsg. Balassy Endre eln. értesíti az iskolaszéket, hogy Sz. Ö. 
tanítót is meg kell hallgatni. Sz. Ö. behívattatott a gyűlés termébe, 
s a következőleg adta elő az esetet: 

Molnár István és Körmöczi tanulókat 3-4-szer figyelmeztette a 
rendre. Miután mégis rendetlenkedtek kihívta őket, s Molnár 3, 
Körmöczi 4 botütést kapott, Molnár a helyére térve szidta tanítóját 
ki nem írható illetlen módon. A mellette ülő növendék azt bejelentette 
a tanítónak. A tanító szólítására Molnár nem akart kijönni. S mikor 
a tanuló nehezen kijött a padok elé - a tanító kérdésére - hogy 
csakugyan káromkodott-e, tagadott, mire a tanító nyakon ütötte. A 
tanuló amint hátrált, a padsarkon megakadt és elesett. A tanító 
ezután a kezén fogta s megverte a gyermeket pálcává. 
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Pintér Illés isksz. tag kijelentette, hogy az orvosi látlelet alapján 
tompa tárgyat is kellett használnia a tanítónak a büntetés végrehaj
tására. 

Szórffy nem ismeri el, hogy a gyermeket rugdosta. Közben tisztelt 
kompániának nevezi az iskszt. Erre általános a felháborodás, s 
sokan kikérik maguknak, hogy egy komoly gyűlést ilyen kifejezéssel 
illet. 

Csincsek Antal isksz. jegyző a kompánia szót nem magyar szónak 
mondja, s magyarul gyülekezetet jelent. Pintér Illés kijelenti, hogy 
itt magyarul beszélünk. Szórffy bocsánatot kér a kifejezésért, s kérve 
az egész iskola kihallgatását elhagyja a gyűlés termét. 

Szokolovics András isksz. tag panaszkodik, hogy amikor először 
lett isksznek tagja, már akkor is, előbb is mindig volt Szórffy tanítóval 
baj. A gyermekeket nem engedte iskolába elveri őket. 

Pecze András isk. t. Szórffy tanító elrekesztette a kutat a 
gyermekek elől, s csak a községi elöljárók közbejöttével engedte a 
gyermekeket a kúthoz. 

Szokolovics András i.t. Szórffy tanításával Méltsg. úr sincs 
megelégedve. Tanítani nem is képes, mert nincs az a nyugodtsága, 
ami a tanításhoz szükséges. Nyugtalanítja Szórffy tanítót az "Önse
gélyező Takarek« ügy, amely miatt pörben van. Az emberek afaluban 
bizalmatlanok iránta amiatt. A szülők gyermekeiket is csak azért 
küldik a zsidó iskolába, mert el akarják kerülni Szórffy tanítót, azt 
gondolva, hogy akiben nem lehetett megbízni az önsegélyező 
takarékügyben, az a megbízhatóságra nem is nevelheti növendékeit. 
Ezek és a már elhangzott panaszok alapján azt indítványozza, hogy 
az isksz. határozza el, hogy Szórffy egy órát se tanítson ezután az 
iskolában, s helyettesről az isksz. fog gondoskodni. 

Csincsek Antal isksz. jegyző jelenti, hogy erre az isksz. nincs 
hatalma. 

Szokolovics András isksz. tag ...akkor minél előbb terjesztessék 
fel az isksz. panasza az egyhm. főhatósághoz, hogy az rögtőn 
függessze fel Szőrffyt, s vizsgálatot indítson, hogy minél előbb 
nyugdíjba menjen. Addig állíttassák Szórffy iskolájába helyettes. 

Szokolovics indítványát az isksz. elfogadja. 
Csincsek isksz. jegyző az isksz. óhajára felolvassa az orvosi 

látleletet. Az isksz. azt kívánja, hogy ennek hiteles másolata 
terjesztessék be az egyh. főhatósághoz. 
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Méltsg. Balassy Endre eln. azt indítványozza, hogy kéressék 
meg az egyhm. főhatóság, miszerint Szőrffy szigorúan dorgáltassék 
meg azon megjegyzéssel, hogy hasonló eset megtörténtével 
állásával fog játszani. 

Az isksz. általános felháborodással vette Méltsg. indítványát, s 
ragaszkodik Szokolovics indítványához." 2 2 3 

Szőrffynek érdekében állt az ügy tisztázása, hiszen 
nyugdíj előtt állt, és ezért kérelemmel fordul Balassy 
Endréhez, az iskolaszék elnökéhez: 

„Az iskolaszék mult hó 30-án azt a határozatot hozta: hogy miután 
Molnár István tanítványomat az irányomban kifejezett pranda és 
élnem tűrhető szavaiért büntetésben részesítettem, - ellenem -
felsőbb hatóságnál a fegyelmi eljárás megejtését kérelmezi, -
továbbá hogy tanítványaim kik a megtörtént büntetés mikénti 
alkalmazását igazolni vannak hivatva, - hogy azok általam az 
igazság megmondásában megrettentve ne legyenek, - addig míg 
a vizsgálat, illetve a kihallgatásuk meg nem történik, tőlem 
elvetessenek és egy más tanítótársamnak tanítására bízassanak. 

Ezen határozat második, t.i. hogy tanítványaim tőlem elvetesse
nek már azon oknál sem helyeselhető, mivel a vizsgálat megejtése 
talán hosszabb idő multán eszközöltetnék, minek folytán feltehető, 
hogy a büntetés lefolyása a gyermekek emlékében elmosódnék, -
de meg feltehető az is, hogy a rosszakarat és bosszúállás 
következtében a gyermekek egy gyerek által ínyük szerinti vallomás 
tételre béreltetnének, - alázattal esedezem tehát Méltóságod előtt: 

Kegyeskedjék ezen népszámlálási tíznapi szünidő alatt, legalább 
is azon 20-25 gyermeket, kikre Pintér Illés vádlóm mint tanúkra 
hivatkozott, - valamint az általam megnevezendő öt tanítványomat 
feltétlenül kihallgatni és vallomásukról egy jegyzőkönyvet felvétet-
n i . " 2 2 4 

Balassy az iskolaszék határozata értelmében bün
tetésre terjeszti föl a tanítót; az érseki hatóság azonnal 
intézkedik és dönt a büntetésről: 

„A Szőrffy Ödön kishegyesi tanító elleni panaszos ügyben a múlt 
hó 28-án 61. sz. a. kelt felterjesztése kapcsán értesítem Méltóságo-
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dat, hogy az érseki hatóság a tanítói fegyelmi tanácsnak ilynemű 
javaslata alapján Szórffy Ödön tanítót Molnár István tanítványával 
szemben tanúsított durva bánásmód és illetve embertelen fegyel
mezés miatt a fegyelmi szabályzat I. fejezete 4. par.-ának h/ pontja 
szerint dorgálásban részesíti. Nagyobb büntetés ennél csak azért 
nem éri a tanítót, mert a fegyelmezési módot a fiúnak csúnya 
káromkodása feletti bosszús felindulásában alkalmazta s mert 
ideküldött igazolási iratában megígérte, hogy nyugdíjaztatását kérni 
fogja." 2 2 5 

Szőrffy helyzetét súlyosbította a hűtlen vagyonke
zelés miatt ellene indított eljárás, amiért is első fokon 
elítélik. A szegedi királyi ítélőtábla azonban felmenti 
őt. Ezután az iskolaszék kéri az érseki hatóságot, hogy 
egy korábbi, 1910. dec. 30-i iskolaszéki határozat 
alapján nyugdíjazza a tanítót. 2 2 6 

Balassy igazgató-plébánosnak az iskolaszéki kére
lem mellé csatolt felterjesztése viszont nem elégíti ki 
a kalocsai érseket: 

„tudni szeretném, vájjon a szegedi kir. táblának felmentő ítélete 
milyen oknál fogva nem nyugtatta meg a kishegyesi lakosokat s 
illetve részletesen hogyan magyarázandók Méltóságodnak a 24-én 
278. sz. a. kelt felterjesztésében foglalt ezen szavak: »A kedélyeket 
Szórffy nyugdíjaztatása le fogja csillapítani; a béke és csend 
helyreállása a tanügy javára igy várható.«" 2 2 7 

Válaszlevelében Balassy újra elmarasztalja Szőrffyt, 
mire a kalocsai érsek végérvényesen dönt a tanító 
nyugdíjaztatása ügyében: 

„Azok után, hogy Szőrffy Ödön nagyon közönséges eredménnyel 
töltötte be tanítói hivatalát, és amellett, hogy Méltóságodnak e hó 
17-én 305. sz. a. kelt jelentése szerint durva s kegyetlen fegyelmezés, 
valamint önsegélyező hitelszövetkezeti szereplése miatt Kishegyes 
község nagyja és apraja előtt kedves emlékben nincsen, nem lehetek 
szószólója abban a tekintetben, hogy nyugdíjaztatás iránti kérelmét 
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visszavonhassa s hogy illetve tovább Kishegyesen tanítóskodhas
sak." 2 2 8 

A Szőrffy-ügyet az iskolaszék az 1912. jún. 26-án 
tartott ülésén zárja le végérvényesen: 

„Elnök jelenti, hogy azért hívta össze az iskolaszéket, mert Szőrffy 
Ödön tanító levelet intézett az iskolaszékhez, melyben arra kéri az 
iskolaszéket, nyugdíjaztatás iránti már benyújtott kérvénye hatályon 
kívül helyeztessék: mert mint írja, teljes nyugdíjélvezettói három év 
választja el, fizetése jövőre jóval emelkedni fog s hogy a községből 
annyi évi szolgálat után becsülettel távozhasson... 

Elnök a szavazás eredménye gyanánt kimondja, hogy Szőrffy 
kérelme nem fogadtatott el, s utasíttatik az isk. igazgató, hogy a Kir. 
Tanfelügyelőnél a nyugdíjaztatási kérvény eredményre juttattas-
sék." 2 2 9 

A gyerekek durva fegyelmezése miatt még tettle
gességre is sor kerül a tanító és egyes szülők között. 
Erről tanúskodik Hajdú András esete is: 

„Mélt. elnök megnyitván az ülést, az iskolaszéknek jelenti, hogy 
Nagy György szülő Hajdú András tanító urat az utcán nyilvánosan 
tetleg bántalmazta, miután a gyermekét állítólag hatáskörén felül 
megbüntette. Azt az indítványt teszi, hogy az iskolaszék fejezze ki 
e tett feletti rosszallását, mert ha valóban a kelleténél jobban meg 
is büntette volna Hajdú András tanító úr a gyermeket, akkor is Nagy 
György nincs hivatva arra, hogy a gyermek tanítóját büntesse; hanem 
panaszát elintézés végett az illető hatósághoz kellett volna beter
jesztenie. Nagy György eljárása azért is rosszalandó, mert tette 
nyilvánossága miatt a tanítónak a gyermekek neveléséhez szüksé
ges tekintélyét megsértette, s a szemlélő gyermekeknek, s általában 
a szülőknek botrányt okozott. - Mélt. Elnök úr indítványát az 
iskolaszék elfogadja. 

Pintér Károly azt ajálja, hogy Nagy György kérjen bocsánatot 
Hajdú tanító úrtól, aminek jobb eredménye volna a községre nézve, 
mint a bíróság útján való megbüntetésnek. 

Hajdú András tanító hasonló eseteket említ, melyek tanítói 
működése alatt történtek, amikért a szülők nem vonták felelősségre, 
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belátván azt, hogy annyi sok gyereket nem tarthat kézen fogva. Ily 
véletlen esetnek eshetett áldozatul Nagy György fia is. 

Limbek Pál mint apa megkívánja, hogy midőn szükséges, a tanító 
fenyítse gyermekét. S amint az ő gyermekei fenyítésre szorulnak, 
úgy minden szülő gyermekei. Minthogy pedig Nagy György erről 
megfeledkezve, gyermekének tanítóját nyilvánosan támadta meg az 
utcán, azért nemcsak rosszalását fejezi ki, hanem megbotránkozását 
is, még akkor is, ha a tanító esetleg hatáskörét túllépte. 

A bűneset és büntetés megítélésében az iskolaszék nem lévén 
illetékes, a további eljárást a panaszosnak kell megindítani." 2 3 0 

Ekkor Hajdú tanító úr bizonyul okosabbnak, nem 
indít eljárást a szülő ellen: 

„Mielőtt az isksz. rendes tárgyalásához térne, Hajdú András tanító 
és Nagy György szülő egymásközti megállapítás szerint a köztük 
felmerült egyenetlenséget mindenki előtt épületes s keresztény 
módon akarják jóvá tenni. Nagy György a község érdemes 
elöljárósága, a tantestület összes tagjai s az iskolaszék jelenlétében 
nyilvánosan kifejezi hogy rosszul cselekedett s bocsánatot kér Hajdú 
András tanító úrtól elkövetett tettéért. Hajdú úr nem akarván a szigorú 
törvény erejével sújtani bűnbánó polgártársát, s ezért szívesen 
megbocsájt volt ellenfelének, akit ezután barátjának fog ismerni..." 2 3 1 

* 

Mint említettük, az iskolaszék a népoktatási törvény 
141. paragrafusa értelmében arra is felügyelt, hogy a 
tanító a szokásos kántori teendőkön kívül semmi más 
hivatalt ne viseljen, vagy az egyházmegyei hatóság 
által meg nem engedett mellékfoglalkozást ne gyako
roljon. 

A hegyesi iskolaszék is többször foglalkozik a 
tanítók iskolából való eltávozásával, illetve mellékfog
lalkozás űzésével, amiért rosszallását is kifejezi: 

„A tanítóknak amaz eljárása, hogy az iskolát szorgalmi idő alatt 
minden bejelentés nélkül elhagyják vagy pedig mint bevégzett tényt 
az elutazás után jelentik be, - az iskolaszék elé terjesztetik. 
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Határoztatott: Szorgalmi időben, iskola nap az elnök híre-tudta, 
beleegyezése és fontos ok nélkül egy tanítónak sem szabad iskoláját 
elhagyni. Az elnök tudta és beleegyezése nélkül a magán uton 
eszközölt helyettesítések szigorúan eltiltatnak. 

Midőn pedig a tanítás fontos és elodázhatatlan kényszerítené 
iskoláját elhagyni, ez mindig kellő időben előlegesen jelentessék 
be az iskolaszéki elnöknek, kivel szükséges értekezni, mivel az 
természetes kifolyása a minden állásban szükséges alárendeltségi 
viszonynak, a rendnek, a felsőbbség iránti köteles tiszteletnek. 

Az utólagos bejelentések el nem fogadtatnak. 
Az iskolaszék a fenti határozatának meg nem tartása hivatalos 

eljárást fog maga után vonni. 
A gyűlés ezen tárgyánál egyik iskolaszéki tag felhozza azt, hogy 

ezen gyakori távozások, s tanításban észlelt hiányok egyik-másik 
tanítónál talán onnét származnak, mivel oly mellékfoglalkozásaik 
vannak, melyek őket főfoglalkozásuk pontos teljesítésében gátolják. 

Erre nézve az iskolaszék határozatilag kimondja: 
A mellékfoglalkozásból kifolyó ügyek miatt iskolai napon semmi 

szín alatt sem szabad a tanítónak iskoláját elhagyni. Ha pedig az 
iskolaszék azt tapasztalná, hogy a mellék foglalkozások a főfoglal
kozással összeütköznének, úgyhogy egyik a másik rovására történ
nék, ezentúl minden törvényes lépést meg fog tenni, hogy a tanítót 
főkötelességének lelkiismeretes megtartására szorítsa." 2 3 2 

Az iskolaszéknek jogában állt megtiltani, hogy a 
tanítók mellékfoglalkozást űzzenek: 

'„Szőrffy Ödön tanító Úrnak iskolán kívüli foglalkozása kerül 
tárgyalás alá. Kölcsönös eszmecsere után 9 szavazattal 7 szavazat 
ellenében határoztatott: hogy Szőrffy Ödön tanító úrnak mellékfog
lalkozását az önsegélyező egyesületnél - minthogy a.főegyházme
gyei tanhatóságnak írásbeli engedélye nincsen meg - megszüntetni 
akarja, mire Szőrffy Ödön tanító úr azonnal bejelentette fellebezését. 
A tétel azonosságánál fogva határozat kiterjesztetett Body György 
és Greiner Endre tanító Urakra is, ez utóbbinál avval a megjegy
zéssel, hogy tekintettel arra, hogy Greiner Edre tanító Urat maga a 
magas kormány utasította rendeletileg arra, hogy a tejgazdasági 
tanfolyamot hallgassa, nem ellenzi, ha hat hónapig, mely idő 
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elegendőnek látszik a tejszövetkezeti tagok kioktatására - a 
tejszövetkezet érdekében értékesíti szerzett ismereteit." 2 3 3 

A letiltásból ezúttal nem lett semmi. Szőrffy Ödön 
1901 és 1906 között a helyi önsegélyező hitelszövet
kezetnek volt könyvelője, s az üzleti könyvek tartalmá
nak szokásos vizsgálata során szabálytalanságot 
fedeztek fel nála: mintegy 2100 koronányi összeget 
kiadásként könyvelt el anélkül, hogy az összeget 
kiadta volna. A szegedi királyi tábla szakértője azonban 
- másodfokon - még egyszer átvizsgálva a könyveket, 
ezt a vallomást tette: 

„...a vádlott ellen nem állapítja meg hogy eme könyvbeli 
bevezetéseket a szövetkezet megkárosítására irányuló célzattal tette 
volna, inkább tudatlanságának rója fel, mert a könyvek vezetése 
arra mutat, hogy azok vezetője a könyvvezetés szabályainak 
legelemibb ösmeretével sem bírt ." 2 3 4 

Szőrffynek a szabálytalan váltókezelést is bűnéül 
rótta fel az elsőfokú bíróság, ellenben ezt a vádpontot 
is elejtették, mert „ebből folyván senki kárt nem 
szenvedett, vádlottnak viszont a szabálytalanságból 
haszna nem volt". 2 3 5 

Sokkal nagyobb port vert fel Karaszy Sándor esete. 
A tanító több ízben is - hivatkozva családi ügyeinek 

rendezésére és többoldalú elfoglaltságára - engedélyt 
kér az iskolaszéktől helyettes állítására, amit az 
iskolaszék minden alkalommal engedélyez is. Volt 
olyan eset, amikor egy teljes iskolaévre állított helyet
test. Hamarosan azonban szemet szúr a tagoknak a 
gyakori kérelem, „hogy állítólagos betegsége mellett 
Csengődre eljár s a takarékban is rendesen működik, 
azt tartja kimondónak (Mészáros János tag, V. G.) 
hogy kérelmező köszönjön le, ha tanítani nem bír". 
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Karaszy ugyanis Kishegyesen megnyitotta a Sárközi 
Takarékpénztár fiókintézetét, aminek igazgatója lett. 

1899. okt. 13-án Karaszy 2 napi szabadságot kért 
Páv Ferenc iskolaszéki elnökhelyettestől, hogy a 
kiskőrösi járásbíróságnál a tárgyaláson megjelenhes
sen. Mivel azonban e távollétét 2 nappal meghosz-
szabbította, az önkényes eljárása miatt az iskolaszék 
egyhangúlag rosszallását fejezi ki: 

„Minthogy Karaszy Sándor tanító úrf.h. 13-án 2 napi szabadságot 
kérvén azt meg is kapta, de ezen szabadságot önkényileg meg
hosszabbította 2 nappal s így hétfőn azaz 16-án meg nem jelent az 
iskolában az iskolaszék ezen önkényes szabadság vétele fölött 
egyhangúlag rosszalását fejezi ki, komolyan intvén a tanító urat, 
hogy ez többé ne ismétlődjék, annyival is inkább, mivel a tanító úr 
a szabadságot igen gyakran veszi igénybe, amit az iskolaszék a 
jövőben el nem fog tűrni ." 2 3 7 

Időközben, 1899. október 25-én, a szabadkai Bács
kai Hírlapban egy cikk is megjelenik Karaszyról. 

„Szédelgő néptanító 
(A csengődi nagybirtokos) 

A brigantik gazságával vetekszik a lelketlenség, amellyel egy 
bácsmegyei községnek egyik néptanítója Kishegyesen a népet évek 
óta orránál vezeti, csalja, becsapja és tönkre teszi. 

A rabló, aki nyíltan áldozatja zsebébe nyúl, nem olyan megve
tendő alak, mint ez a néptanító, akit Karaszy Sándornak hívnak és 
aki felettes hatóságainak csendes béketűrésének köpönyege alatt 
lophat, csalhat, amint majd valószínűleg később kitűnik sikkaszt is 
majd, mert más ellen nem, de bizonyára el fogja sikkasztani azokat 
a pénzeket, amelyekkel a becsapott parasztoknak már most is 
tartozik. 

Ne tessék hinni azt, hogy 500, 1000 vagy tízezer forintról van 
szó - mert legalább 40-50 000 forintra becsüljük azt a kárt, amelyet 
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ez a lelketlen ember a saját kenyéradó községe lakóinak okozott 
és még fog okozni. 

Majdnem érthetetlennek látszik, hogy egy szegényke néptanító 
hogyan juthat ahhoz, hogy a néptanítóság mellett ráér takarékpénz
tári igazgató is lenni - hogy ezekre szóló hitelt szerez magának, 
hogy olyan kölcsönöket vesz fel, amelyek kamatja több mint a három 
évi tanítói fizetése! 

Igen csakhogy mindezt a kishegyesi paraszt fizette és fogja 
fizetni. 

Mert hiszen elképzelheti mindenki, hogy a néptanítóságból nem 
lehet Csengődön nagybirtokot venni, - de sót olyan nagy birtokot, 
hogy bármelyik grófnak se kellene restelnie, hogy annak a birtoknak 
a tulajdonosa ha nem tudnák, hogy ennek a birtoknak a homokjában 
van az értéke. 

Azt tehát mindenki elhiheti, hogy a néptanítóságból mindez nem 
futja ki, - hanem igenis kifutotta abból, hogy Karaszy Sándor 
néptanító és csengődi földbirtokos úr nagyobbára egyszerű, hiszé
keny parasztemberekkel megfogatta a tollnak a végét és helyesírásra 
tanította. 

Mi a helyesírás? 
Csak egy példát mutatunk be, hogyan tanítja Karaszy Sándor 

Kishegyesen a helyesírást. 
Id. Kecskés Péter nem tud írni. A tanító úr azonban megtanította, 

- megmagyarázta neki, hogy hiszen nem is kell írni tudni, csak 
tudni kell megfogni a tollnak a végét. És id. Kecskés Péter meg is 
fogta a tollnak a végét annyiszor, hogy egyszerre csak több mint 
16 000 forint olyan adóssága volt, amelyből ugyan egy krajcárnyit 
sem kapott, de amellyel az utolsó krajcárig tartozik. 

Tartozik mégpedig nagyon, mert bizony a szegény öreget már 
be is perelték sőt csúnyául már meg is ekzekválták. Szegény öreg 
hiába kiáltja, hogy hát mért nem fizeti a Karaszy, hiszen én egy 
krajcárral sem vagyok adós. Hja - Péter bácsi azzal vigasztalják, -
hogy hát minek fogta meg a tollnak a végét. 

Mi a perrendtartás? 
Karaszy nemcsak a helyesírásban adott ilyen kitűnő oktatásokat, 

hanem a perrendtartásban is. 
Mikor eljött hozzá a szegény becsapott paraszt, és hozta a 

bírósági idéző végzést, mert hát az aláírása miatt beperelték, akkor 
Karaszy Sándortól megkérdezte, hogy mit tegyen. 
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Karaszy Sándor ekkor az új sommás eljárást egész új rendszerrel 
magyarázta illetve tanította, - elszedte a paraszttól a végzést és 
azután azt a kitűnő jó tanácsot adta, hogy nem kell kendnek semmit 
se tenni - majd elvégzem én. 

El is végezte. A szegény becsapott paraszt ellen fel is vették a 
makacsságot. Mikor a makacsság is megvolt megint eljött a paraszt 
Karaszy Sándorhoz, hát mit is tegyen. A tanító úr megint csak a 
végrehajtási törvényt magyarázta egy kissé furcsán. Megint csak 
azt mondotta, hogy semmit se tegyen. 

Mi az árverés? 
Karaszy Sándor néptanító azután gyakorlatilag megismertette a 

néppel, hogy mi az árverés. 
Jómódú ember, kinek soha a másé nem kellett, aki a saját 

becsületes gazdálkodásában vagyonilag gyarapodott, egyszerre 
csak tönkre ment - vagyona dobra került. 

S vajon mit tett Karaszy Sándor, amikor látta, hogy az ó 
becsapásaival és csalásaival okozott kezességért tönkre teszik azt 
a szegény embert? Egy lépést se, mert el volt foglalva csengődi 
birtokának rendezésével. Jött, ment, vizsgálatot csináltatott, csittit-
gatta a hiszékeny népet, ami sikerült is neki egy darabig. De végre 
is, mikor az első árverés dobja megszólalt a faluban, akkor bizony 
kezdettek egy kissé gondolkodni, hogy mégis csak gazság a tanító 
úrtól, amit velük csinált. Mégis csak lelketlenség, hogy egy tanító, 
aki kell hogy jótevője legyen a népnek ilyen hitvány módon 
megcsalta őket, egynémelyiket tönkre téve, a másikat éppen a tönk 
szélére juttatva. 

A tervszerű gazság 
Ha valakit véletlenül egy elemi csapás ér és akaratán kívül 

másoknak kárt okoz, arról az illető nem tehet. De Karaszy Sándornak 
pénz kellett. Kellett neki valami, amire a hitelt alapítja, egy látszólagos 
földbirtok és egy pénzintézet, amely a pénzt adja és kellettek neki 
jó hiszékeny parasztok, akik kezeskednek érte. Vett Csengődön egy 
nagybirtokot, - Kishegyesen telepítette a sárközi takarékpénztár 
fiókintézetét és annak igazgatója lett és fogdosta azután a parasz
tokat, akikkel tucat számra íratta alá az adósleveleket és a váltókat. 

A legnagyobb része azt se tudja mennyivel tartozik. Sokan még 
azt is restelik bevallani, hogy a tanító úr becsapta őket. A fizetésekről 
nyugtát nem kaptak és mikor a sárközi takarékpénztárhoz szaladtak 
a kötvényekért, azt a választ kapták, hogy bizony mi nem adhatjuk 

130 



ki a kötvényt, mert nem tudjuk, hogy Karaszy úr mennyit fizetett le 
a maga pénzéből nekünk. 

íme itt van nagyjában egy bácskai falusi néptanító. 
Egy néptanító, a falu első tudós embere, aki hivatva van a község 

fiatalságát hazafiságra, becsületre és emberségre nevelni. 
Hazafisága abban áll, hogy tönkre tette a nép egy jó részét

becsülete abban állott, hogy minden szava hazugság volt, -
embersége abban áll, hogy az iskola ablakainál jól elhízott 
testalkattal áll és nézi szép nyugodtsággal, hogyan jár körül a dobos 
a faluban. 

És íme ez az úr tanító Kishegyesen, egy magyar községben, ez 
az úr a csengődi nagybirtokos, - aki már évek óta gazságai 
tudatában még fennen hordja fejét és elvárja mindenkitől, hogy az 
ő dolgát érinteni ne merészelje. 

Mi beléje is kezdettünk és végezni is fogunk vele és azokkal is, 
akik segédkezet nyújtottak gazságához." 2 3 8 

Az iskolaszék ezek után kutyaszorítóba került, 
amikor Karaszy újabb szabadságolási kérvényét tár
gyalja: 

„Karaszy Sándor IV, V, VI osztály tanítója orvosi bizonyítvánnyal 
igazolt betegsége miatt, 4 havi szabadságot kér, mely időre az 
iskolaszék helyettesről gondoskodjék. De az iskolaszék fölolvastat
ván a Bácskai Hírlap 166-ik számú »Szedelgo néptanító (Csengődi 
nagybirtokos)« cikke, amelyben nevezett tanító csalás becsapás, 
egyesek tönkretétele felöl vádoltatik, nem csak hogy meg nem 
tagadta a helyettest, hanem egyhangúlag elhatározta, hogy Karaszy 
Sándor, tekintve az ellenszenves hangulatot a községben, tartva az 
iskolaszék attól is, hogy a község úgy az iskolaszék és elöljáróság 
ellen fölzúdul, fölszólítja, hogy tanítói állásáról való lemondását az 
iskolaszéknek nyújtsa be; 

Az iskolaszék forduljon a főegyház hatósághoz, hogy Karaszy 
Sándor tanító ellen a fegyelmi vizsgálatot megindítsa. Az iskolaszék 
jegyzőkönyvileg a következőleg szólította fel, lemondásának benyúj
tására: 

A gyűlésen a „Bácskai Hírlap" 166-ik száma Szédelgő néptanító 
(A csengődi nagybirtokos) cikke fölolvastatván amelyben tanító úr 
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ellen oly vádak emeltetnek, amelyek ha valók, tanító úr működését 
lehetetlenné teszik, amiért az iskolaszék komolyan fölszólítja tanító 
urat, hogy tanítói állásáról lemondását holnap reggelig azaz f. hó 
28-ig okvetlenül nyújtsa be. Az iskolaszék az egyházi főhatósághoz 
benyújtja jelentését, amelyben tanító úr ellen a fegyelmi vizsgálatot 
és elbocsájtását sürgősen kérelmezi... 

Az iskolaszék megbotránkozva Karaszy Sándor tanító tarthatatlan 
állapota miatt, elbocsájtását újból és újból kérni határozta." 2 3 9 

Október 31-én újabb iskolaszéki ülést tartanak ez 
ügyben, amikor is újból felszólítják Karaszyt az állása 
elhagyására: 

„Minthogy a Bácskai Hírlap 166-ik számának közleménye, 
Karaszy Sándor tanító ellen oly vádakat emelt, amelyeknél fogva 
tanítói állásában továbbra nem csak hogy meg nem tartható, hanem 
egyenesen felszólította állásának elhagyására. Karaszy Sándor 
értesítetvén az iskolaszék eme határozatáról, táviratilag a főegyház
megyei tanfelügyelőséghez fordult kérelmével. A főegyházmegyei 
tanfelügyelőség szintén táviratban szólítja fel az iskolaszéket, tegyen 
jelentést Karaszy ez ügyére vonatkozólag. Az iskolaszék helyettes 
elnöke ugyancsak táviratilag jelentette be, miszerint Karaszy ügyé
ben az iratok postára adattak. A főegyházmegyei főtanfelügyelóség 
egy újabb távirata mely úgy szól: Karaszy felfüggesztése ügyében 
jegyzőkönyv beérkezése után fog határoztatni. Nyilatkozzék az 
iskolaszék, Karaszy szabadságoltatására nézve is. - Újbóli tárgyalás 
válván szükségessé határoztatott: Az iskolaszék Karaszy Sándor 
tanító úrnak a 4 havi szabadságot megadja azon föltétel alatt, hogy 
tanító úr saját költségén helyettesről gondoskodjék, amiről az 
iskolaszéket írásban, helyettese tanítói okmányát mellékelve értesí
teni el ne mulassza, megvárva a szentszék intézkedését, miről az 
iskolaszék értesíteni fogja." 2 4 0 

Az érseki hatóság Karaszy ügyében a vizsgálatot 
1899. november 27-ére tűzte ki, erre azonban nem került 
sor, mivel a tanító november 25-én meghalt, valószínűleg 
- félve a vádak beigazolódásától - öngyilkosságot 
követett el. 
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Az iskolaszék tisztségviselői 

Az elnök 

A püspöki rendszabályok értelmében a felekezeti 
iskolaszék rendes elnöke a plébános volt. Ő gondos
kodott a rendszabályok pontos végrehajtásáról. Fel
adata volt az iskolaszék gyűléseinek összehívása, az 
elintézendő ügyek napirendre tűzése. Ő vezette a 
tantestületi gyűléseket, kimondta a határozatokat, 
eszközölte azok végrehajtását. Képviselte az iskola
széket, közvetve pedig, iskolai ügyekben, az egész 
hitközséget. 

A jegyző 

Az ülések jegyzőkönyveit vezette, elkészítette a 
szükséges kivonatokat és felszerelte a jelentéseket. 

A gondnok 

Az iskolaépületek karbantartására ügyelt, gondos
kodott tisztításukról, a szükséges javításokat az isko
laszéknek bejelentette, s annak rendeletére azokat 
eszközölte is. Az iskola kiadásait és bevételeit is - a 
felelősség terhe alatt - ő kezelte, sőt ha szükséges 
volt - a polgári hatóság közbenjárása mellett - a 
község tagjaitól a köteles iskolai tartozásokat is 
beszedte. 

Az iskola igazgatása 

A felekezeti iskola igazgatója a plébános volt. 
Kishegyesen 1866-tól rövid megszakítással (1873-
1876) ezt a tisztséget haláláig Balassy Endre töltötte 
be. 
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Balassy 1828-ban született Veprődön, 1851-ben 
szentelték pappá. Mielőtt Hegyesre került volna, a 
kalocsai szemináriumban teljesített szolgálatot. Espe
resplébánosként kerül a faluba. 1915-ben halt meg. 
Szigorú, keménykezű ember volt, akaratát mindig 
véghezvitte. Haynald Lajosnak, a népiskolai törvényt, 
illetve az iskolát az egyháztól elkülönítő törekvéseket 
ellenző kalocsai érseknek volt hűséges híve s az érseki 
rendeletek következetes végrehajtója. Szorosan kezé
ben tartotta a tanítói kart, azok magánéletébe is 
beleavatkozott, ha szükségesnek találta. 

Az igazgató-plébános irányította a népiskolai tanítás 
egész menetét, kísérte a tanító munkáját, felügyelt az 
iskolai fegyelem fenntartására; kötelessége volt mind
azt gondozni, ami az iskolai belélethez tartozott és 
amit a gyermekek vallásos nevelése és helyes oktatása 
megkívánt. 

Látogatta az órákat, hogy meggyőződjön a tanter
mek tisztántartásáról és kellő felszereléséről, valamint 
a gyermekek erkölcsi viseletéről és az előírt tantár
gyakban tett előhaladásukról. 

Ha látogatása során azt tapasztalta, hogy a tanító 
hanyag, tanítási eljárása nem felel meg a tanítás és 
neveléstan elveinek és a katolikus iskola feladatának, 
akkor négyszemközt figyelmeztette a hiányosságokra 
és kötelességeire. A tanítótól megkövetelhette, hogy 
negyedórával a tanítás kezdete előtt már az iskolában 
legyen. Ha a tanítónál a második figyelmeztetésének 
sem volt foganatja, akkor az ügyet az iskolaszék elé 
vitte. 

Az iskolaépület karbantartását és tisztaságát az 
iskolaszéknél eszközölte ki; felügyelt az előírt tanterület 
nagyságára és a tanszerellátottságra. A törvény által 
minden népiskola számára előírt iskolai felszerelésen 
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kívül a katolikus iskolában ott kellett lennie a feszület
nek is. 

Intézkedett, hogy a gyermekek ünnep- és vasárna
pokon, sőt hétköznapokon is - amennyiben a helyi 
viszonyok azt megengedték - szentmisét hallgassa
nak, s a templomban valamint a nyilvános körmene
tekben tanítójuk vezetése mellett példás rendben 
megjelenjenek. 

Külön - hangsúlyozott - feladata volt gondot 
fordítani a hit- és erkölcstan tanítására. 

Az iskolai fegyelem fenntartása és ellenőrzése 
céljából felügyelt, hogy a tanító a gyermekekkel atyai 
szeretettel és szelíden bánjon, s nyájassága és 
igazságossága által igyekezzék a gyermeket megnyer
ni. 

Gondoskodott az egyházilag megállapított tanterv 
alapján készített órarend kifüggesztéséről és annak a 
tanítási eljárásban való pontos megtartásáról. 

Beszerezte a szükséges űrlapokat, naplókat, ellen
őrizte a tankötelezettség betartását, a szorgalmi időt 
és szünidőt. A tanítónak 1-3 napra való eltávozásra 
ő adott engedélyt. 

Havonta tantestületi ülést tartott, ahol a tanítók 
megjelenése kötelező volt. A tanácskozás tárgyát az 
iskola erkölcsi és szellemi életére vonatkozó, az iskola 
rendtartását és fegyelmét illető ügyek képezték. Erről 
jegyzőkönyvet vezettek, s az itt hozott határozatok 
valamennyi osztály tanítója számára kötelező érvé
nyűek voltak. 

Az igazgató-plébános tett javaslatot az iskolaszék
nek a tanév végén tartandó nyilvános vizsgák idejéről, 
ahová meghívták az iskolaszéki tagokat, a szülőket és 
az egyházkerületi tanfelügyelőt is. 

Gondoskodott a tanulók erkölcsi magaviseletéről, 
szorgalmáról és tanulásbeli előmeneteléről, s arról is, 
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hogy idejében elkészüljön az anyakönyv és azt a 
vizsgán közszemlére kitegyék. 

A tanulók osztályzatának megállapítása a következő 
fokok szerint történt: 

Erkölcsi magaviselet: dicséretes, jó, tűrhető. 
Szorgalom: ernyedetlen, dicséretes, váltózó, ha

nyag. 
Előmenetel: kitűnő, jeles, jó, elégséges, elégtelen. 
Az a tanuló, aki elégtelen osztályzatot kapott 

évvégén, a következő tanév elején az igazgató és az 
iskolaszék egy kiküldött tagjának jelenlétében pótvizs
gát tehetett; ha ott is elégtelent kapott, osztályt 
ismételt. 

Ha a tanuló az iskolának bármely fokát (elemi, 
ismétlő) bevégezte, vagy ezek bevégzése előtt más 
iskolába kívánt átlépni, iskolai bizonyítványt kapott, 
amit az igazgató-plébános írt alá. 

Az iskolaigazgató az egyházmegyei hatóságnak évi 
jelentést juttatott el. 

Az évi jelentés meghatározott űrlapon történt. Ezen 
többek között az alábbi tizenkét kérdés szerepelt: 

1. A tanítási nyelv? 
2. Az iskolaszék hány tagból áll, s ki az iskolagond 

nok? 
3. Van-e s mily iskolaalap? 
4. Van-e faiskola s mily karban? 
5. Ki az iskola fönntartója? 
6. Az iskolaépület és tanítólak mily karban van? 
7. Az iskola el van-e látva taneszközökkel? 
8. A tanulók mikor voltak szentgyónáson? 
9. Mikor tartatott nyilvános vizsga (examen) s kinek 

a jelenlétében? 
10. A tanítók milyen erkölcsűek, s mily sikerrel jártak 

el kötelességükben? nevezetesen: 
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a) a rendes tanító, 
b) a segédtanító. 

11. Van-e a tanítónak mellékhivatala s milyen? 
Sajnos, a kishegyesi igazgatói jelentésekből egyet

lenegy sem maradt fenn a levéltárakban. 

Állami felügyelet a hegyesi hitfelekezeti 
iskolában 

A hitfelekezeti iskolának kettős tanfelügyelete volt. 
Egyrészt állami, amelyet az oktatásügyi miniszter 
irányított a tankerületek élére általa kinevezett tanfel
ügyelők révén, másrészt a főegyházmegyei, azaz 
főtanfelügyelői. Az egyházmegyei felügyelet kétlép
csős volt: élén a főtanfelügyelők álltak, alattuk pedig 
a nekik alárendelt kerületi tanfelügyelők (az esperes
kerületek élén álló esperesek). 

Az egész ország - vármegyék szerint - megfelelő 
számú tankerületre oszlott. így Bács-Bodrog vármegye 
is önálló tankerület volt, melynek élére a miniszter 
1869. június 25-én Dimitrievics Milost nevezte ki 
tanfelügyelővé.241 

1876-ban a XXVIII. tc. meghozatala után átszervezik 
a népiskolai hatóságokat. Ez a törvény kimondja: 

„A népiskolaügy közigazgatását a vallás- és oktatásügyi miniszter 
s annak vezetése alatt a törvényhatóságok és azoknak közigazgatási 
bizottságai, a tanfelügyelők, a községi hatóságok s az iskolaszékek 
eszközlik az 1868: XXXVIII. törvénycikk, a közigazgatási bizottságról 
szóló 1876. VI. tc. és a jelen törvény értelmében." (1. paragrafus) 2 4 2 

A harmadik paragrafus így rendelkezik: 

„A tanfelügyelőt az oktatáshoz és közigazgatás ügyeihez értő 
egyének közül a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki, 
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különös tekintettel azokra, kik az oktatás és iskolai igazgatás terén 
magukat gyakorlatilag is kitüntették." 2 4 3 

Ha a tanfelügyelő nem győzte munkáját, a miniszter 

„állandó szakértóséget vagy segédeket nevezhetett a tanfelügye
lő mellé, úgyszintén szükség esetében egyes szakértőket az iskolák 
szakszerű vizsgálatával bízhat meg... ezenkívül ideiglenesen meg
bízhat ahhoz értő és önként vállalkozó egyéneket az iskolalátoga
tásokban vagy segédkezessél." 2 4 4 

A hitfelekezeti iskola fölötti, állami főfelügyeletet 
tehát a vallás- és közoktatásügyi miniszter a tanfel
ügyelő vagy annak segédje(i) által gyakorolta. A 
tanfelügyelő a vármegyei közigazgatási bizottságnak 
tagja és tanügyi előadója volt, a bizottság a népiskolai 
ügyekre vonatkozó határozatait az ő jelenlétében 
hozta meg. 

A tanfelügyelő köteles volt évente legalább egyszer 
meglátogatni tankerülete iskoláit, és ott felügyelni a 
népiskolai törvény pontos végrehajtására. 

A hitfelekezeti iskola látogatásakor a tanfelügyelő 
ellenőrizte a tanítók által használt tanterveket, tanköny
veket és taneszközöket. Ha ezek között olyanokat 
talált, melyeket sem a kormány, sem az egyházmegyei 
hatóság nem engedélyezett, javasolhatta a közigaz
gatási bizottságnak ezek elkobzását és a tanítók elleni 
eljárás elindítását. 

Felügyelt arra is, hogy a törvényben előírt tantár
gyakat az iskolában milyen terjedelemben és vajon a 
megállapított tanterv szerint tanítják-e; felügyelt továb
bá a törvényességre és az iskolai közegészségi 
állapotokra. 

A bekért statisztikai adatokat a tanfelügyelő terjesz
tette föl az illetékeseknek. 
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A közigazgatási bizottság, amelynek a tanfelügyelő 
is tagja volt, figyelemmel kísérte a vármegye területén 
levő összes népiskola tevékenységét. Ez a bizottság 
őrködött a törvényesség felett, intézkedett, hogy a 
közoktatásügyi miniszter rendeleteit pontosan és idő
ben végrehajtsák a hitfelekezeti iskolák is. Ezenkívül 
javaslatot tehetett ezek megintésére - ilyet Hegyes is 
kapott -, ha a törvényeknek nem feleltek meg. 
Amennyiben az illető iskola háromszori megintése után 
sem javult a helyzet, a közigazgatási bizottság javas
latot tett, hogy a hitfelekezeti iskola helyett községi 
vagy állami iskolát nyittasson a miniszter. 

Az 1876-os XXVIII. tc. értelmében, az év júniusában 
új tanfelügyelőt nevezett ki a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Czirfusz Ferenc személyében,2 4 5 a követke
ző évben pedig Gráff Nikázt tette meg a segédévé. 2 4 6 

Amennyiben a vármegyei tanfelügyelő hiányossá
gokat észlelt a hitfelekezeti iskolában, az észrevételeit 
megküldte az egyházmegyei tanhatósághoz további 
intézkedés céljából. íme egy példa: 

„A kir. tanfelügyelőség azon panasszal fordult az egyházm. 
tanhatósághoz, hogy az 1894-ben tanítónak is megválasztott Greiner 
József kántor a tanítói teendőket nem maga végzi, hanem ezeket 
az általa felfogadott oklevéllel nem biró segéd teljesíti. Tekintettel 
arra, hogy a tanítói állást a taneredmény kockáztatása nélkül folyton 
váltakozó s tanítói oklevéllel nem biró segédekre bízni nem szabad: 
megbízatik Ft. Uraságod, hogy a kir. tanfelügyelőség fenti panaszát 
illetőleg ide kimerítő jelentést tegyen. Nevezetesen jelezze: vájjon 
1894. óta hogyan teljesítette Greiner tanítói kötelmeit? vájjon mindig 
segédekkel helyettesítette-e magát s hány segédje volt a jelzett év 
óta? hánynak volt tanítói oklevele? melyik osztály van Greinerre 
bízva?" 2 4* 

1912. szeptember 1-jétől kezdődően a miniszter 
átszervezi az állami tanfelügyeletet akként, hogy a szó 
szoros értelmében vett iskolalátogatást a tanítói pályán 
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jártassággal bíró kiválóbb egyénekre bízta, akik a 
királyi tanfelügyelők rendelkezése és utasítása alatt az 
iskolák belső életét ellenőrizték, de intézkedési jogkö
rük nem volt, csak megfigyelői és tanácsadói tisztet 
töltöttek be. A miniszter az iskolalátogatói intézmény 
hatáskörét a felekezeti iskolákra is kiterjesztette. 

A tanfelügyelői látogatásokon kívül olykor-olykor 
miniszteri látogató is ellenőrizte az iskolákat. A hegyesi 
iskolaszéki jegyzőkönyvek beszámolnak egy 1908-as 
miniszteri látogatásról: 

„Méltóságos Elnök Úr jelenti az Iskolaszéknek, hogy az előbbeni 
hetekben az iskolalátogatók úgy az érseki Nagys. és főtiszt. Márton 
Mátyás magyarkanizsai plébános úr, valamint a világi tanfelügyelő
ség részéről Dr. Arady Árpád úr látogatták meg iskoláinkat." 2 4 8 

A tartományi levéltárban megtalálható a jelentés is 
erről a látogatásról. Eltekintek a kérdések közlésétől, 
csupán az iskolalátogató megjegyzéseit közlöm: 

„A tantermek alacsonyak, meg nem felelőek, zsúfoltak, az egyik 
tanítói lakás rozoga és egészségtelen. 

Az elöljáróság nem bírálja a nagyszámú mulasztást. 
A tantermek nincsenek kellően tisztogatva. 
A hat évfolyam megvan. 
Igen jó eredményt tapasztaltam, a tanulók gondolkodni megta

nulnak. 
Buzgó, kitűnő módszerrel rendelkező, kifogástalan erkölcsű és 

viseletű tanítók (vannak). 
A községet iskolafenntartó lévén a sürgős építkezésre és az iskola 

fejlesztésére, továbbá az egyik tanítói lakás felépítésére felkértem. 
Az iskolamulasztások szigorú bírságolására felkértem (a közsé

get). 
A tanyai iskoláknál okleveles tanítók sürgős alkalmazására 

felkértem (a községet). 
A királyi tanfelügyelő ezen észrevételeit és figyelmeztetéseit az 

iskolaszék képviseletében tudomásul vette." 
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És most következik Balassy Endre észrevétele: 

„Egy tanterem alacsony kevésbbé felel meg a kívánalmaknak, 
de tisztán tartatik, kevesebb számmal vannak a tanulók abban, azért 
tűrhető, annál inkább, mert a törekvés a tanerőt és a helyiségeket 

. „249 
is szaporítani. 

Az iskolaszéki jegyzőkönyvbe is bekerül a megjegy
zés: 

„Mindketten a tanítás felöl dicsérőleg nyilatkoztak, de a világi 
tanfelügyelő úr kifogást emelt a tantermek csekély száma miatt s 
szorgalmazta új tantermek felállítását." 2 5 0 

A jó vélemény ellenére, az iskolaszék mégis meg
jegyzést tesz a látogatás kapcsán: 

„E tárgyra vonatkozólag Szokolovics András azt szerette volna 
tudni, vájjon az Iskolaszék elnöke miért nem tudatta az Iskolaszék 
tagjaival a tanfelügyelők látogatását. Elnök úr röviden tudtára adja, 
hogy maga sem bírt tudomással azok jöveteléről, de ezenkívül 
máskor sem szokta azt megtenni s új szokást nincs szándékában 
behozni." 2 5 1 

Egyházi felügyelet a hegyesi iskolában 

Az egyházi felügyelet kétlépcsős volt. Az egyház
megyében a legmagasabb szintű felügyeletet az 
egyházmegyei tanfelügyelő gyakorolta, ennek voltak 
alárendelve az egyházkerületi tanfelügyelők, vagyis az 
espereskerületek élén álló esperesek. Az egyházme
gyében annyi tankerület létezett, ahány espereskerü
letre volt a megye osztva. 

Az egyházmegyei tanfelügyelő feladata volt - az 
iskolalátogatáson túl - az érseki hatóság elé terjesz
tendő iskolai ügyiratok kidolgozása, továbbá mindan-
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nak indítványozása, ami az egyházmegyei népokta
tásügy javítására, tökéletesítésére cél- és időszerűnek 
látszott. Ilyen jellegű indítványokat tehetett akár évköz
ben, akár azon általános jelentésben, melyet az 
egyházmegye összes népoktatási állapotáról - saját 
tapasztalása és a kerületekből befolyt jelentések 
alapján - beadott. 

Minthogy az állam is felügyeletet tartott a hitfeleke
zeti iskolák felett, és emiatt a közigazgatási hatóságok 
közreműködését sok esetben nem lehetett nélkülözni, 
az egyházmegyei tanfelügyelő ezekkel a hatóságok
kal, valamint a megyei és országos iskolai főhatósá
gokkal is fenntartotta az összeköttetést s a köznevelés 
fejlesztését a nevezett hatóságokkal egyetértőleg esz
közölte. 

Az egyházmegyei főtanfelügyelő tisztségére a ka
locsai érsek Kubinszky Mihály püspököt nevezte ki. 
Kubinszky halála után - okulva a tapasztalatokon: „...a 
tanfelügyelőnek gyakori huzamosb távolléte a köz
ponttól a tanügyi közigazgatás rendszeres kezelésére 
zsibbasztólag hatott" - az érsek elhatározta, hogy 
„az eddig végzett munkának legalább egy részét oly 
férfiaknak osszam ki, kik azt az elemi tanügyben 
tanúsított jártasságuknál fogva tanfelügyelőm helyett 
a legsikeresebben végezhetik".2 5 3 

Az egyházmegyét - Kalocsa és a hozzá tartozó 
puszták kizárásával - négy főtankerületre osztotta. 
Kishegyes a negyedikbe került, amely további négy 
ún. altankerületre, espereskerületre oszlott: a topolya
ira, zentaira, óbecseire és újvidékire. Erre a tankerü
letre az érsek Szülik József prépostot, óbecsei plébá
nost nevezte ki. Rendeletével az érsek létrehozta az 
iskolalátogatói intézményt. 

Az egyházi iskolalátogató az egyházmegyei tanfel
ügyelő helyett évenként legalább egyszer meglátogat-
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ta tankerületének iskoláit. A látogatás alkalmával 
tudomást szerzett a tankötelesek számáról s össze
írásáról, az iskolalátogatás állapotáról, az iskolák kellő 
felszereléséről, a szorgalmi idő betartásáról, továbbá 
a tanítók által követett tanmód helyességéről, az iskolai 
fegyelem szelleméről, a használt tankönyvek törvé
nyességéről, az ismétlőiskoláról, általában mindenről, 
ami tisztán és kizárólag az iskola beléletére vonatko
zott. A látogatás eredményéről kimerítő jelentést 
terjesztett fel a tanfelügyelőnek. 

Az iskolalátogató a tanfelügyelőnek az iskolaláto
gatásban csak helyettese volt, hatásköre is tisztán az 
iskola beléletére szorítkozott, ezért eljárásával sem a 
tanfelügyelőnek, sem a kerületi esperesnek nem 
prejudikálhatott. A tanfelügyelőnek jogában állt mind
annyiszor, amikor szükségesnek tartotta, a tankerüle
tekbe osztott iskolákat személyesen is megtekinteni; 
másrészt a kerületi espereseknek is fennmaradt a 
joguk, sőt kötelességük, hogy a felügyeletük alá 
helyezett iskolákat mint addig, tovább is gondozzák. 

Az egyházmegyei iskolalátogató lényegében 
ugyanolyan ellenőrzést végzett, mint a vármegyei. 

1892-ben, az osztályok létszámának örvendetes 
felszaporodásával, az addigi beosztás már nem bizo
nyult jónak: 

„...az egyéb hivatalbeli teendőkkel is elfoglalt iskolalátogatók 
tankerületeik beutazására három-négy hétnél több időt nem szen
telhetnek, maga az iskolalátogatás pedig sajátos viszonyaink miatt 
majdnem csakis a téli időszakban eszközölhető, amidón a tanköte
lesek följárása a legszorgalmasabb, s taneredményt is jogosan 
kereshetni már, ámde főleg ez idótájt az utak szokott inpraktikábi-
litása gyakran egy egész napot is kocsin tölteni készteti az 
iskolalátogatót, ki az egymástól jobbára távolabb eső községek 
iskoláinak egyes osztályaira ilyenkor alig fordíthat annyi időt, 
amennyi a tárgyilagos megészlelésre okvetlenül szükséges. Amiért 
is már kezdetben nem egyszer, utóbbi időben pedig majdnem 
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rendesen megtörtént, hogy több községekben az iskolalátogatás 
teljesen elmaradt s azok iskoláinak állapotáról természetesen 
jelentés nem tétethetett." 2 5 4 

Ezt tapasztalva, az érsek átszervezi az egyházme
gyei főtankerületeket: az addigi négy helyett hatot állít 
fel. Kishegyes az ötödikbe kerül. Az ötödik főtankerület 
további három alkerületre oszlott: a topolyaira, a 
zentaira és az óbecseire, s összesen 17 község 
tartozott hozzá 107 tanteremmel. A korábban már 
lemondott és 1890-ben meghalt Szülik József helyett 
az érsek Újhelyi Ágoston moholi plébánost nevezte ki 
iskolalátogató tanfelügyelővé.255 

1911. április 28-án új püspöki rendszabályokat 
fogadott el a katolikus püspöki kar. A rendszabályok 
megszüntetik az iskolalátogatói munkakört, és ezt a 
feladatot az egyházmegyei főtanfelügyelőre, illetve a 
segédére és a kerületi alesperesekre ruházták át. 
Gyakorlatilag 1912. január 1-jétől beszüntetik az isko
lalátogatói intézményt. 

Mi volt az iskolalátogató közvetlen feladata a 
terepen? - A kiküldetések során észleltekről beszámolt 
a tanfelügyelőnek, aki összegezte az észlelteket és 
egy általános jellegű jelentést terjesztett fel az egy
házmegyei hatóságnak. Az észlelt mulasztások pótlá
sára az érsek - minden alkalommal - körrendeletben 
utasította az iskolákat. 

A jelentésben a mulasztások közül első helyen -
lévén felekezeti iskolákról szó - a hittan tanításában 
tapasztaltak álltak: 

„1. több iskolánál tapasztalható, hogy a hittan kezelését az 
illetékes lelkész teljesen a tanítóra bízza úgyannyira, hogy még az 
iskolalátogatások alkalmával is a.tanító által kérdezteti ki... 

2) Az egyházi ének tanítását, a gyermekeknek a hitéletbe való 
bevezetését s a szent misén való ájtatos résztvevés begyakorlását 
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csak itt-ott gondozzák kellőképpen; más helyeken vagy kevés 
figyelemmel vannak ezekre, vagy egészen elhanyagolják. Pedig 
ezek nélkül lehetetlen jó keresztényeket nevelni az egyháznak. Nem 
látogatja ott a hívő nép örömmel a templomot, hol ifjú korában nem 
tanították meg a szent misén ájtatosan résztvenni, ott énekelni, 
ájtatoskodni. Amiért is szigorúan meghagyatik, hogy a hideg téli 
hónapok kivételével a tanuló ifjúság hétköznapokon is elvezettessék 
a templomba; a tanítók osztályonként kísérjék és ellenőrizzék; a 
meg nem jelenőket és elkésőket kérdőre vonják; a templomban 
pedig, ha énekmise nincs, a tanuló ifjúság a tanítók vezetése mellett 
énekeljen, egyes napokon a tanító előmondása után az imakönyvből 
imádkozzék (kiemelte V. G.); szombaton pedig a Rózsafűzért 
mondassák." 2 5 6 

A tanítási napló legtöbb helyen hiányzott, az ellen
őrzés pedig anélkül egyenesen lehetetlen volt, mivel 
ennek a tantervvel való összevetése igazolhatta csu
pán, hogy törekszik-e a tanító a megállapított tantervet 
betartani, vagy azon magát túltéve, jobbra-balra ka
landozik... • 

Sok helyen hiányzott a részletes tanmenet is, mely 
hétről hétre és hónapról hónapra előírta, mit kell az 
egyes tantárgyakból tanítani. 

A szóban forgó jelentés a tantárgyak közül csak az 
ének és torna tanítását részletezi: 

„...igen sok tanító a tornát és éneket nem tartja előírt, kötelezett 
tantárgynak; és mert maga sem tanult tornát vagy az énekhez hangja 
nincs: egyszerűen mellézhetónek véli ezen tantárgyakat... Vágynak 
oly helyek is föegyházmegyémben, ahol a tornát, ha több tanítóval 
is bír az iskola, egyetlen tanító tanítja; az éneket pedig kizárólag a 
helyi kántor kezel i ." 2 5 7 

Végül pedig a tanulmányi eredményt elemzi a 
jelentés: 

„a taneredmény nem ritka helyen alig üti meg a középszerűség 
mértékét, itt-ott pedig egyenesen tűrhetetlen hiányosság észleltetett 
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e tekintetben. Ezen kedvezőtlen állapotok legfőbb okául, mit 
különben a dolog természete is igazol, az jeleztetik, hogy az 
iskolaszékek, különösen pedig a helyi igazgatók nem viseltetnek 
kellő érdeklődéssel fontos föladatuk iránt, sőt itt-ott oly közömbös
séget tanúsítanak, mely a tanítók működésére és a gyermekek 
iskolalátogatására csak nagyon káros visszahatást gyakorolhat..." 2 5 8 

A hegyesi iskola is megkapta a róla szóló jelentést, 
amelyben tanítókra lebontva voltak megadva az ész
revételek. Ezeket azután az iskolaszék ülésén megtár
gyalták: 

„Az érseki iskolalátogató 165. sz. a. hiv. jelentéséből sajnálattal 
értesültem, hogy Szőrffy Ödön s Karaszy Sándor ottani tanítók 
kötelességüknek a mult iskolai évben épen nem feleltek meg. Szőrffy 
1-ső osztályban igen laza fegyelmet tartott fenn, s ami nagy 
kényelemre mutat, nem restelte a beszéd és értelem gyakorlatokat 
könyvből tanítványaitól kérdezni. 

Még nagyobb megrovást érdemel Karaszy Sándor, aki egyáltalán 
semmi, vagy csak vajmi kevés eredményt tudott felmutatni: Földrajz, 
történelem, s Természettanból csak olvastatott valamit, de nem 
tanított semmit. Nyelvtani tudománya pedig szintén gyenge lehet, 
mert azt is könyvből kérdezte. Értesse meg kérem Ft. Uraságod 
nevezett tanítóval, hogy ily kényelmes rendszer mellett mily vétkes 
mulasztásokat követnek el a tanügy rovására. De egyszersmind 
figyelmeztesse őket nevemben kötelességük lelkiismeretes teljesí
tésére, mert ha a nevezett mulasztásokat nem pótolják, kénytelen 
leszek ellenök fegyelmi úton teljes szigorúsággal fellépni." 2 5 

A tanítók nem mindig értettek egyet az iskolaláto
gatók véleményével; ha viszont méltatlankodtak - mint 
például Karaszy Sándor is tette -, a legelső adandó 
alkalommal kioktatták és rendreutasították őket: 

„Karaszy Sándor hegyesi tanítónak az ottani iskolaszék oct. 9-én 
hozott elutasító végzése ellen hozzám keltezés nélkül helyettes tanító 
alkalmazása iránt benyújtott kérvénye nem teljesíthető, illetőleg az 
iskolaszék tagadó válasza helybenhagyatik. Eltekintve attól, hogy 
nevezett tanító, a szakképzett és pártatlan igazságszeretetéről ismert 
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iskolalátogató hivatalos jelentésének illetéktelen bírálgatása, sőt 
gyanúsítása által igyekszik a különben általa részben beismert 
hiányokat mentegetni: igazságtalanság volna az ó hibájából beállott 
tanügyi csorbák kiköszőrülését más vállára rakni s a kötelességévé 
tett pótlások elől ót egyszerűen kitérni engedni. 

De nem teljesíthetem Karaszy kérelmét különösen a tanügyre 
való tekintetből, mert helyettes tanító beállítása által - tekintettel 
arra, hogy ez nem tekintvén állomását állandónak s kisebb felelősség 
érzete által vezéreltetve aligha szentelné magát egész odaadással 
a reá bízott feladat elérésére, a 292/isk. sz. rendeletem által elérni 
óhajtott szebb eredmény nagyon is veszélyeztetve lenne." 

Különben elvi szempontból sem teljesíthetem kérelmét, nehogy 
esetleg a tanítói állomást úgy tüntessem fel, amelyet bárki alapos 
ok nélkül, talán csak azért, hogy jobb kereseti forrásnak szentelhesse 
idejét helyettesnek bérbe adhassa. 

Fölötte csodálom, hogy Karaszy az én jóakaró s a tanügy szent 
érdekének előmozdítását célzó rendreutasításom s figyelmezteté
sem által oly kislelkűen kedélybetegségbe esve, jobban bízik egy 
helyettes tanítóban, mint 23 évi tapasztalat által támogatott peda
gógiai tehetségében. 

Igyekezzék csak Karaszy jobb ügyre méltó tehetségét minden 
féle mellékfoglalkozástól elvonni, s azt tanítói kötelességének pontos 
teljesítésére összpontosítani s szorgalmasabb sz. misehallgatás által 
az egyház parancsának buzgóbban megfelelni, s hivatásának ezen 
dicséretes teljesítése által elrendelt szép lesz leghathatósabb 
eszköze arra, hogy minden alapos ok nélkül elborult kedélyállapotát 
földerítse." 2 6 0 

A tanfelügyelői intésnek néha volt foganatja: 

„két nőtanító (Bene Rozália és Köröskényi Ilona, V. G.) s Bódy 
György az elmúlt iskolai évben is kifogástalan jó eredménnyel 
működtek, Szőrffy Ödön s különösen Karaszy Sándor az előbbi 
évhez igen szép haladást mutattak." 2 6 1 

Az egyházi felügyelet legalsóbb fokán a kerületi 
tanfelügyelő, az esperes állt. Szóltam már arról, hogy 
ezt a tisztet Kishegyesen hosszú időn át Balassy Endre 
töltötte be, őt pedig Schadl Ignác követte. Pedagó-
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giailag egyikük sem volt képzett, de funkciójuknál 
fogva ezt a tisztet is el kellett látniuk. 

A tankerületi felügyelő tisztje volt a rábízott egyház
kerületben létező mindennemű katolikus tanintézet 
felett őrködni és felügyelni. A tanintézeteket köteles 
volt évenként legalább egyszer, de ha szükség mu
tatkozott, többször is meglátogatni. 

Felterjesztette az egyházmegyei hatósághoz és a 
vármegyei tanfelügyelőhöz az iskolaszék megalakulá
sát és tagjainak névsorát. 

A megüresedett tanítói állomásokra pályázatot hir
detett, a tanítóválasztás pedig a maga vagy kiküldött 
helyettese jelenlétében történhetett meg. A megvá
lasztott tanítót ő vezette be tisztébe. Segédtanítókat 
is alkalmazott, ha szükség mutatkozott rá. 

Végrehajtotta az iskolaügyben kiadott rendeleteket 
és megbízásokat. 

Az iskolaszékek előterjesztéseit - saját véleményes 
jelentésével - az egyházmegyei hatóságnak terjesz
tette föl. 

A hivatalos iskolalátogatáson tudomást szerzett az 
iskolaszék működéséről; megvizsgálta az iskolai va
gyon kezelését, az épületek tűzbiztosítási okiratait, a 
gondnok vezette naplót, s magát az iskolahelyiséget. 
Havaiamiben hiányosságot észlelt, felhívta a figyelmet 
a tapasztalt hiányok pótlására. 

Tudomást szerzett a gyermekek valláserkölcsi álla
potáról. 

Megvizsgálta a fölvételi és mulasztási naplókat s a 
tankötelesek összeírását, hogy megtudja, helyesen 
vezeti-e azokat a tanító; szorgalmasan járnak-e a 
gyerekek iskolába; van-e ismétlőiskolai oktatás; helye
sen vannak-e osztályozva a gyerekek a mindennapi 
és ismétlőiskolában; vegyes iskola esetén a leánygye
rekek a fiúktól elválasztva ülnek-e? 
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Ellenőrizte az órarendet és a használatban levő 
tankönyveket. 

A tanítás menetének és sikerének megismerése 
céljából az előírt tantárgyakból a gyermekeket kikér
deztette és maga is kikérdezhette. 

Megtekintette az iskolaszéki tagok óralátogatásáról 
vezetett jegyzőkönyveket, és a tagoknak az iskola 
gyakoribb meglátogatását ajánlotta. 

A tanító magaviseletében és a tanításban észlelt 
hibákat a tanítónak négyszemközt elmondta; a szor
galmas és példás viseletű tanítónak pedig nyilvánosan 
fejezte ki elismerését és lehető megjutalmazásáról 
alkalmilag gondoskodott vagy azt az iskolaszék figyel
mébe ajánlotta. 

Figyelemmel kísérte a faiskolák ügyét, a kerti 
gazdászat ápolását és a gyümölcsfák nemesítését. Az 
iskolaszéknél igyekezett kieszközölni, hogy a fiúk a 
vidéken. dívó és gyakorolható kézi munkában és 
háziiparban, a lányok pedig a varrásban és női 
kézimunkákban részesüljenek lehetséges, a körülmé
nyek által megengedett oktatásban. 

VI. NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖRÜLMÉNYEK 
A HEGYESI HITFELEKEZETI ISKOLÁBAN 

A népművelés hatékonyságának, a tudatlanság 
felszámolásának alapfeltétele a kötelező népoktatás, 
a korszerűen felszerelt iskola, a jól képzett és anyagilag 
kellőképpen ösztönzött tanító. 

Az 1868-as népiskolai törvény meghozatala és 
bevezetése után Kishegyesen sem voltak meg minden 
esetben ezek az alapfeltételek. Igaz, épültek a faluban 
új tantermek, vásároltak és építettek át iskolai célokra 
épületeket, ellenben a túlzsúfoltság megmaradt, s a 
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tankötelezettséget sem sikerült maradéktalanul végre
hajtani. 

Már 1860-tól pontos adataink vannak az iskolakö
telezettek számáról: 

év iskolaköteles 

1860 398 
1861 468 
1862 439 
1863 475 
1864 539 
1865 564 
1868 436 
1869 475 
1870 397 
1871 407 
1873 493 
1874 417 2 

1876-tól az adatok még áttekinthetőbbek. Ettől az 
évtől jelenik meg ugyanis rendszeresen az érseki 
megye tanügyi évkönyve. 

év tanköteles iskolába beírt ismétlőiskolás iskolába beírt 
f i ú leány Tiú leány f i ú leány f i ú leány 

1876 291 320 256 262 159 147 33 26 
1878 294 282 227 224 162 171 29 19 
1880 287 277 273 255 130 142 49 26 
1882 272 232 262 192 117 148 28 49 
1883 314 238 291 229 89 111 28 48 
1886 310 305 289 267 114 118 48 28 
1888 326 344 318 315 161 147 44 43 
1890 352 360 319 297 134 151 41 45 
1891 346 357 342 311 133 132 47 38 
1893 374 336 336 319 144 162 38 26 
1895 383 403 352 327 178 178 51 59 
1896 370 417 333 327 177 176 68 56 
1898 428 469 326 322 200 206 42 29 
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év tanköteles iskolába beírt ismétlóiskolás iskolába beírt 
fiú leány fiú leány fiú leány fiú leány 

1899 345 378 329 331 201 164 58 23 
1900 428 469 326 322 200 206 . 42 79 
1902 402 416 377 350 193 212 53 36 
1904 372 393 341 338 182 200 24 18 
1905 399 375 366 328 180 205 31 26 
1906 362 377 331 362 133 131 14 21 
1907 411 445 344 410 153 162 19 23 
1908 407 399 377 399 205 210 56 25 
1909 394 379 344 334 162 157 21 -
1910 405 411 365 351 240 262 52 38 
1911 414 401 379 361 138 133 22 30 
1913 437 419 403 377 195 189 52 43 
1914 359 362 . 329 300 25 24 25 24 
1915 395 387 367 377 36 7 36 y 2 6 3 

Az általár^s tankötelezettség megvalósításának 
első és legfontosabb feltétele a tanulók. szociális 
ellátottsága. Erről azonban a korabeli társadalom nem 
gondoskodott. A szegénység arra kényszerítette a 
szülőket, hogy gyermekeiket otthon tartsák vagy 
elszegődtessék a tanyavilágba. Nagyon sok tanuló a 
határ távoli tanyáin lakott, így - különösen télvíz idején 
- a nagy távolság miatt sem járhattak iskolába. Más 
szövegkörnyezetben Balassy plébános két jelentésé
ből idéztem már az alábbi részleteket; ezek az idézetek 
azonban itt kapják meg a kellő hangsúlyt: 

„A hanyag iskolába járásnak fó oka a nagy szegénység, a 900 
házaspár között csak 300 á földes; a határtagosítás következtében 
kivált nyáron nagy rész a tanyákon kin lakik; a téli járhatatlan sarak 
- a mult télen 40 ház összedőlt - bár 100 megrongálódott a folytonos 
nedvesség miatt... Szintén a szegénység okozza, hogy kevés 11-12 
éves fiú és leányka van, kit szülői épen szükségből kis kanász és 
dajkának el ne állítanának." 2 6 4 

„A hanyag iskolalátogatás is nagy részben meg fog szűnni csak 
ne legyen oly nagy sár, mint ez évi télen és most ősszel, midőn 
már majd arról kellett intézkedni, hogy az iskolák legalább egy időre 
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szüneteltessenek: mert a szegény szülők kik pedig Hegyesen túl 
számmal vannak nem képesek gyermekeiknek egy télre két pár 
lábbelit is venni, az egy pedig mielőbb leázott, lerongyolt lábaikról. 
De szükség továbbá, hogy a hanyagok kényszerítésében a végre
hajtó közegek is pontosan és eréllyel járjanak e l . " 2 6 5 

A rendszertelen iskolába járásról a vármegye tan
felügyelője kimutatást készített, eszerint a 6-12 éves 
katolikus gyerekek 37%-a (22 655) nem járt iskolába. 
A mentségül felhozott okokat rendre visszautasította: 

„A szülők részéről mentségnek annál kevésbé lehet helye, mert 
a törvény elég bőven és méltányosan szabta meg a szünidőt, a 
mezei munkához képest még két hónapig terjedhető pótlékkal 
megtoldhatják. Az iskolaszékektől függ tehát a szegény munkás 
szülők terhét megkönnyíteni, de hatalmukban nem állhat, a hanyag 
iskolábajárást elnézni. 

A Bács Bodrog megyei tanfelügyelőségnek kimutatásában a 
hanyag iskolalátogatás fő okául az említetik, hogy igen sok 
tanköteles gyermek a téli hónapokban kellő ruha hiánya miatt nem 
járhat iskolába. 

Ezen bajon szintén mennyire lehet segíteni kell. A népnevelés 
érdekében az iskolaszékek vannak leginkább hivatva arra, hogy a 
szegény tanköteles gyermekek ruháztatásáról gondoskodjanak. . 

Ezen cél elérésére a sokszor említett tanfelügyelőség nézete 
szerint is egyik legbiztosabb módnak mutatkozik az, ha az 
iskolaszékek a szegény gyermekek ruházatára szükséges költsége
ket évenkint a politikai község pénztárából - kivált oly helységekben, 
hol a katolikus iskolák a község vagyonából tartatnak fönn -
kieszközölni igyekezzenek." 2 6 6 

A statisztikai kimutatásokból az is kiolvasható, 
mekkora volt a mulasztás és az azért kirótt bírság. De 
képet adnak egyben az oktatás hatékonyságáról is. 

1870-ben az 517 iskolakötelesből 60-an, a 216 
ismétlőiskolásból 127-en nem jártak iskolába. Az 
iskolába járóknak 9545 félnapos mulasztásuk volt. Egy 
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gyerek átlagosan 17,5 félnapot hiányzott, ez fejenként 
három hét.2*57 

A mulasztások aggasztó méreteket öltenek megye-
szerte is. 1878-ban Sándor Béla, Bács-Bodrog megye 
alispánja erélyes intézkedést sürget az iskola szorgal
mas látogatása érdekében: 

„...Az iskolakötelesek több mint harmadrésze - múlt évben 
43 000-en felül - a szülők és gyámok lelkiismeretessége folytán 
iskolába járástól elvonatik... 

...Biztos adataim vannak: hogy legtöbb községben az iskolába 
nem járó gyermekek szülői vagy gyámjai a községi elöljárók által 
meg sem intetnek - a törvényben előírt büntetések pedig majd sehol 
sem alkalmaztatnak. 

Én alispáni székem elfoglalása alkalmával a megye közönségé
nek azon ígéretet-tettem, hogy egész eréllyel oda törekedendek, 
mjszerint a mételyként elharapódzó iskolamulasztás az arra hivatott 
községek által meggátoltassák. 

Ezen igéretemet a legpontosabban akarom beváltani és ezen 
szándékom kivitelében a járások vezetésével megbízott tiszttársaim: 
a szolgabírák lelkes támogatására bizton számíthatok. 

Ha az alispán, ha a szolgabírák hivatalos körutaik alkalmával az 
iskolák mikénti látogatottságáról, úgy arról, hogy a községi elöljárók 
iskolába nem járó gyermekek szülői vagy gyámjai ellen miképp 
járulnak el - maguknak meggyőződést szereznek, és a kötelessé
güket ez irányban nem teljesítő elöljárók ellen a törvény szigorát 
kellőleg alkalmazzák, ha mindjárt nem is teljes eredmény éretik el, 
- de minden esetre a kívánt irányban örvendetes lendület fog 
élesztetni. 

Elvárom ennek folytán a szolgabíró úrtól, hogy a fennebb 
mondottakat különös figyelme tárgyává tévén, ezen nemes hivatását 
a legpontosabban és legerélyesebben teljesítendi, és ez által a 
kitűzött áldásos célt maga részéről lehető legjobban előmozdítani 
iparkodand. 

A fennebb általánosságban elmondottaknak kiegészítéséül kü
lönösen még a következő rendeléseket teszem: 

1-ör. Minthogy a szerzett tapasztalatok szerint a gyermekek az 
iskolába járástól leginkább az által vonatnak el, hogy az aprómarhák 
őrzése reájuk bízatik, - szolgabíró úr által a legszigorúbb intézkedés 
teendő, hogy iskolaköteles gyermekeknek marhaőrzésre való hasz-
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nálása a népiskolai törvény előírt büntetéseken kívül még kiszaban
dó rendőri bírságok terhe alatt szigorúan eltiltassék; és a községek
ben lehetőleg azon intézkedés teendő, hogy az aprómarhák őrzése 
is, ne az egyes tulajdonosok által külön-külön, hanem mint egyéb 
marháé, közös költségen felfogadandó pásztorok által eszközöltes
sék. 

2-or. Több ízben az által is vonatnak el a gyermekek az iskolától, 
hogy azok az ipartörvény 40. par-a értelmében 12-ik évük elérése 
előtt ipartanoncképp felvétetnek. Szolgabíró úr mint ki az elsőfokú 
iparhatóságot gyakorolja, - ha ily eset tudomására jut, a felvevő 
iparost érzékenyen büntesse meg és egyúttal intézkedjék, hogy a 
gyermek tőle elvétetvén, az az iskolába járást folytassa. 

3-or. Az ismétlő iskolák hanyag látogatottságának egyik oka 
abban is rejlik, hogy az azok látogatására még kötelezett mindkét 
nembeli ifjúság, a felnőttek részére korcsmákba tartatni szokott 
vasárnapi mulatságokat látogatja. Ezen már erkölcsiségi szempont
ból sem tűrhető visszáság megszüntetésére, e részbeni szigorú 
tilalmak kibocsájtására és az á t h á g o k érzékeny megbüntetésére a 
községi elöljárók komolyan utasítandók." 2 6 8 

1895-ben 894 volt a mindennapi- és 378 az ismét
lőiskola-köteles, előbbibe 192, utóbbiba 257 tanuló 
nem járt. 10 240 félnapos mulasztás volt. 

A szülők bírságolásáról csak 1895-ből van adat, 
akkor 3 forint volt a büntetés összesen. Az iskolaszék 
hozzáállásától is sokban függött az iskolába járás. 
Ennek a szervnek törvényadta feladata és joga volt -
mint láttuk - a tankötelezettség és a szorgalmi idő 
ellenőrzése, a kimaradt és sokat mulasztó tanulók 
szüleinek pénzbírságra való előterjesztése. 

Az iskolaszék elnöke az év eleji teendőkről beszá
molva sohasem mulasztotta el előadni: 

„...az iskolák a szokott időben megkezdődtek, minthogy azonban 
a tanulók nagyon gyéren jelentkeznek, felkéri a községi elöljárósá
got, különösen a községi bíró urat, miszerint a tanköteleseket 
törvényadta jogánál fogva teljes szigorral kényszerítse az iskolába 
való mielőbbi megjelenésre." 2 6 9 
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Az iskolaszéki tagok azonban jól ismerték a falu 
viszonyait és sokszor eltekintettek a feljelentéstől. 

A rendszertelen iskolába járással és a korai kima
radásokkal természetszerűen összefügg az oktatás 
hatékonysága. Az alábbi két évre vonatkozólag meg
találtam az írni-olvasni tudók számának kimutatását. 

1870-ben (kb. 4500 a falu lélekszáma) az írni-olvasni 
tudók száma 800, ezenkívül 400-an csak olvasni 
tudtak; 1890-ben (kb. 5300 a lakosság száma) 1500-an 
íiíak-olvastak, 600-an csak olvastak. 

Az iskolakerülésnek volt erkölcsi mozzanata is: 

„Ezek után az iskolaszéki jegyző az iskolások között előforduló 
rendetlenségről tesz említést, arról t.i., hogy találkoznak olyanok is 
közöttük akik lopnak, s tudatában annak hogy a büntetést el nem 
kerülhetik,, az iskolát, s különösen a hittan órákat elmulasztják." 2 7 1 

A tanteremhiány minduntalan törvényszegésre 
kényszerítette az iskolaszéket, a sok gyerek - kevés 
tanterem állandó túlzsúfultságot eredményezett. A 
népiskolai törvény 29. paragrafusa ellenére - mely a 
nemek elkülönítésére vonatkozott - többször kellett 
vegyesíteni a felsőbb tagozatokat; az alsó két osztály 
ugyanis annyira túlzsúfolt volt, hogy ezen intézkedés 
nélkül teljesen lehetetlen lett volna a felsőbb osztályo
kat benépesíteni.2 7 2 

Az egy tanítóra eső diákok száma is gyakran jóval 
meghaladta a törvény engedélyezte 80 főt. 1895-ben 
például, amikor már hat tanterem létezett, 117 gyerek 
jutott egy terembe. 2 7 3 

Az 1875. október 12-i rendeletével a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az évi nagy szünidőt július 
és augusztus hónapokra tette át, amely rendelet az 
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1875/76-os tanév végén lépett életbe. A módosítást a 
katolikus iskolákba is bevezették. 

A rendelet értelmében ezentúl a tanítás az addigi 
november elseje helyett szeptember első napján vette 
kezdetét és június végével fejeződött be. 

Az első félévi vizsgákat mindenkor januárban, a 
második félévieket pedig júniusban tartották. 2 7 4 

A csütörtöki szünnap azonban továbbra is szokás
ban maradt. 

Az új iskolaévrendre való áttérés ellenére a rendelet 
magától értetődőnek tartotta, hogy az őszi és tavaszi 
mezőgazdasági munkák idejére az iskolák továbbra 
is adhattak tanulóiknak rövidebb szünetet. így ősszel 
kukoricaszedéskor, tavasszal vetéskor, a nagy mező
gazdasági munkák idején minduntalan szünetet kellett 
elrendelni - ha akarta az iskolaszék, ha nem; egysze
rűen erre kényszerítették a távolmaradó tanulók. 

Az időjárás is gyakran hátráltatta a tanítást: 

„A gyűlés folyamán említés tétetett arról, hogy engedtessék meg 
a szülőknek az, miszerint az első osztályba járó gyermekeiket a 
nagyon zord és hideg téli napokon, ha azok az iskolától távolabb 
laknának oda hazatarthassák, s egyszersmind az illető tanító úr vagy 
kisasszony is figyelmeztetve legyenek arra, hogy az ily gyermekeket 
ne vegyék be az iskolamulasztások naplójába. Ezen indítvány azon 
megjegyzéssel fogadtatott el, hogy az ily rossz idő meghatározása 
ne csupán a szülőktől, hanem az iskolaszéki elnöktől is függővé 
tétettessék. Másrészről pedig a szülők figyelmeztetendók arra, hogy 
gondjuk legyen arra, miszerint gyermekeik az iskolát szorgalmasan 
látogassák." 2 7 5 

A templomlátogatásba is beleszólt a zord idő: 

„Végül az iskolásgyermekek templombajárása tárgyában hatá
roztatott, hogy úgy a hitoktatóúr, mint a tanító Urak kerestessenek 
föl, hogy a gyenge ruházattal vagy lábbelivel biró gyermekeket 
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nemkülönben azokat kiknek egészségi állapota gyengén áll, zord 
időjárás esetén templomba ne vezessék." 2 7 6 

A ragályos betegségeket ugyancsak megsínylette 
az oktatás: 

„Elnök Úr üdvözölvén a szép számban megjelent tagokat, 
megnyitó beszédében sajnálatát fejezi ki affölött, hogy az idén a 
még mindig uralkodó járvány miatt az iskolákat a rendes időben 
megnyitni nem lehetett." 2 7 7 

" „Elnök úr jelenti az Iskolaszéknek, hogy Greiner Endre és Hajdú 
András tanító urak tantermeit a kerületi főszolgabíró úr bezáratta, 
mivel Greiner úr cselédjének gyermeke vörheny betegségbe 
esett." 2 7 8 

A járvány néha makacsnak bizonyult, a megtett 
intézkedések ellenére is elhúzódott: 

„Elnök úr jelenti azon szomorú tényt, hogy a vörheny újból 
fellépvén, az illetékes hatóság intézkedése következtében az iskolai 
tanításügy ismét szenved, amidőn a betegségen átment gyerekek 
felgyógyulásának még 4 hétre el vannak tiltva az iskolák látogatásától, 

279 
sőt a házban lakó összes gyerekek is." 

A felekezeti iskola tanterve 

A népoktatási törvény értelmében elkészült és 
megjelent a tanterv a népiskolák számára. A katolikus 
iskolák ezt a tantervet elfogadták és aszerint dolgoztak 
az 1876/77-es iskolaévvel bezárólag. 

A népiskolai hatóságokról szóló, 1876. évi XXVIII. 
tc. megjelenése után a miniszter fehívta az egyház
megyei hatóságok figyelmét, hogy az 1868. évi XXXVIII. 
tc. 11. paragrafusának 3. pontja értelmében kötelesek 
a fennhatóságuk alatt álló hitfelekezeti iskolák számára 
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elkészíteni a tanterveket és azokat őhozzá felterjesz
teni. 

A püspöki kar az 1876. évi tanácskozásai során 
elkészítette, pontosabban módosította az 1869-es 
tantervet a katolikus iskolák nevelési céljainak megfe
lelően. Az 1877-ben hatályba lépő tantervet azonban 
csak a hit- és erkölcstan tanításában módosította, 
pontosabban, kiszélesítette a már meglévő népiskolai 
tantervet. A püspöki tanterv a következő tantárgyakból 
állott: 

1. Hit- és erkölcstan: 
a) katekizmus, 
b) biblia, 
c) szertartástan, 
d) egyháztörténelem, 
e) evangéliumi szakaszok magyarázata. 

2. Anyanyelv: 
a) beszéd- és értelemgyakorlatok, 
b) írás és olvasás, 
c) anyanyelvtan. 

3. Mennyiségtan 
a) számtan, 
b) mértan. 

4. Történeti tárgyak: 
a) földrajz, 
b) történelem, 
c) polgári jogok és kötelességek ismerete. 

5. Természettudományi tárgyak: 
a) természetrajz, 
b) természettan, 
c) gazdasági és kertészeti ismeretek. 

A hegyesi és más felekezeti iskolákban a legfőbb 
tantárgy a hit- és erkölcstan volt. Mivel a katolikus 
iskoláról értekezem, szükségesnek tartom e tárgy 
célkitűzéseinek részletes ismertetését. 
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„Nincs fontosabb dolog az emberre nézve, mint végcélja, és erre 
őt a hit vezérli; sőt a polgári élet céljainak elérésére szolgáló 
ismeretek is csak úgy válnak az embernek valódi javára, ha azok 
értéke a hitnek világánál határoztatik meg és ha azok által 
végcéljához elősegíttetik. 

E végből szükséges, hogy a hittani oktatásra a népiskola egész 
tanfolyamában fógond fordítassák, és hogy a hit elvei az egyes 
tantárgyak közlésében is folyton figyelemben tartassanak s lehetőleg 
alkalmazást nyerjenek. 

A keresztény hit legyen alapja az összes tananyagnak, és 
szelleme lengje át a népiskola egész működését. 

Ugyanezért a hitéletnek gyakorlata, melynek első fokára a 
gyermek már a család körében állíttatott, az iskolába való járás 
kezdetétől szakadatlanul és rendszeresen folytattassék. Ehhez 
képest a katolikus népiskola első feladata a gyermeket felfogásának 
körében s képzettségéhez mérve a keresztény ember kötelmeinek 
ismeretére vezetni és azok lehető gyakorlatára segíteni, szoktatni... 

Ezen célok elérésében egyik fő tényező ugyan a család; de ha 
a gyermek már iskolába küldetett, ott a hitelemzónek és a tanítónak 
nem ritkán a család kötelmeit is teljesítenie és mulasztását pótolnia 
kell. Ezek együttesen fáradozó munkásságától s buzgalmától függ 
az eredmény, és legtöbbnyire a tanoncok földi és örök boldogsága. 
Miért is a tanítónak kötelessége a hitelemzó oktatása alkalmával a 
gyermekekre felügyelni és jelenléte által a hittan tárgya iránt 
érdeklődését tanúsítva, azoknak a vallásosságban jó példát adni. 
Szükséges a tanítónak a hitelemző előadása alatt jelen lennie azért 
is, hogy azon esetben, ha a lelkészi hivatalának előfordulható 
halaszthatatlan teendői miatt a rendes órákon nem jelenhetnék meg, 
a tanító képes legyen a hittani leckét is megtartani, és az 
emlékeztetés alkalmával az egyház szelleme és útmutatása szerint 
működni. 

Ezen legelső és legfontosabb tantárgy kezelésében azon eljárás 
lesz követendő, és a leckeórák akként osztandók be, hogy az előírott 
idő egyik részében a hitelemző a tananyagot kellően megmagya
rázva előadja, másik részben a tanító a megmagyarázott tananyagot 
beemlézteti és kikérdezgeti... 

Az iskolai tanítás mindig imával kezdődik és végződik. 
Ahol a körülmények engedik, a reggeli tanítást szent mise előzze 

meg, melyen a tanítók tanítványaikkal együtt jelen legyenek." 2 8 0 
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A hitoktatást heti négy órával hat éven át hallgatták 
a népiskola tanulói. 

A hit és erkölcstan után a népiskolában az anya
nyelv volt a legfontosabb tantárgy. Tanítására -
közvetve - minden tantárgyat fel kellett használni, 
közvetlenül viszont a beszéd- és értelemgyakorlatok, 
az írás, olvasás és a szorosabban vett nyelvtan volt 
a leginkább alkalmas. 

Az anyanyelv oktatását az első osztályban az 
ábécéskönyv, majd a második, harmadik, negyedik, 
illetve az ötödik-hatodik osztály számára írt olvasó
könyvek szolgálták. 

„A mennyiségtani oktatás a szellemi tehetségnek fejlesztésére 
nagy befolyással van - mondja, a mennyiségtan oktatásának 
célkitűzése - , gyakorlati haszna pedig az élet minden viszonyai 
között általában ismeretes: azért a népiskolában, a hit és anyanyelv 
után fó tárgyul tekintendő." 2 8 1 

A mértan az ötödik és hatodik osztály tantervében 
kapott helyet. 

A történeti tárgyak közül a földrajzot a harmadik 
osztályban kezdik tanítani. A tantárgy főfeladata a 
lakhely és legközelebbi környékének képe, a közeli 
falvak, városok lakóinak, sajátságainak, az ottani 
nevezetesebb épületeknek, intézeteknek, a vidéken 
hasznos állatoknak, növényeknek, föltűnőbb föld-vagy 
kőnemeknek az ismertetése volt. Ezentúl kiterjedt a 
megye, az ország, Európa és az egész Föld ismeretére 
is. 

A történelem az ötödik osztályban jelentkezik és az 
olvasókönyvekben foglalt történeti olvasmányok segít
ségével tanították. A hatodik osztályban a történelem 
a polgári jogok és kötelességek ismeretével bővül. 

A természettudományi tárgyak közül a természetrajz 
az ötödikben, a természettan a hatodikban kapott 
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helyett. A falusi iskolákban a természettudományi 
tárgyak egyik legfontosabbikát, a gazdasági és kerté
szeti gyakorlatokat már a harmadik évfolyamtól kezdve 
oktatták. A tantárgynak az órarendben szigorúan 
meghatározott helye volt: szerda és szombat délután. 

„A gazdasági és kertészeti gyakorlatokat a tanító az iskola 
kertjében egész éven át, különösen a tavaszi, nyári és őszi 
hónapokban gyakorlatilag mutogatja... főleg arra tanítván őket egyes 
ágait művelni." 2 8 2 

Nevezetesen a következőkre tanította a diákokat: 
földművelés, növénytermesztés, állattenyésztés; ker
tészeti ismeretek: a leányoknak különösen a konyha
kertészetből, a fiúknak a gyümölcs, a gazdasági fák 
és az eperfa (szederfa) termesztéséről, a szőlőműve
lésről és borkezelésről, valamint a selyemhernyó-te
nyésztésről és méhészetről nyújtott gyakorlati ismere
teket e tantárgy. A háztartási tudnivalók kiváltképp a 
leányoknak szóltak. 

A testnevelést és a művészeti tárgyakat - az éneket 
és rajzot - elsőtől a hatodik osztályig oktatták. 

Az ismétlőiskolában - a 7., 8. és 9. évfolyamon - a 
következő tárgyak szerepeltek: 

1. Hit- és erkölcstan, 
2. Anyanyelv, 
3. Mennyiségtan, 
4. Reáliák, 
5. Művészetek. 
E három évfolyamon a tanítás jórészt az előbbi hat 

osztályban tanultak ismétlésére korlátozódott, de 
ezekre építve tovább is bővítették a tanulók ismereteit. 

Mivel ezeken az évfolyamokon télen 5, nyáron 2 óra 
volt a törvényszabta óraszám, enneK megfelelően 
kellett a fenti tantárgyakat is elosztani. Télen az 
ismétlőosztályokra előírt öt órát egyenlően osztották 
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el, tehát mindegyik tantárgyra heti egy-egy óra jutott. 
Nyáron a megszabott heti két órát ugyancsak arányo
san kellett felosztani az öt tantárgyra. 

Mennyire volt hatékony a népiskolai oktatás? -
Láttuk nehézségeit, az ismétlőiskolai tanterv burkoltan 
utal is rájuk: 

„A növendékek nem annyira koruk mint inkább képességeik, 
ismereteik szerint osztályozandók. Az írni, olvasni sem tudók 
elsősorban arra tanítandók." 2 8 3 

Elképesztő, hogy hatévi iskolába járás után egyes 
tanulók az ismétlőiskolában sajátították el a legelemibb 
tudnivalókat! 

A tanítási idő felosztása 

A népoktatási törvény szerint a tanórák száma a 
mindennapi iskolában legalább 20, legfeljebb 25 óra 
volt hetenként. Ebben benne volt a hit- és erkölcstan 
is. A testnevelés és a mezőgazdasági vagy kertészeti 
gyakorlatok nem voltak beszámítva az óraszámba. Az 
ismétlőiskolában télen heti 5, nyáron 2 órát tartottak. 

A heti részletes óratervet a tanítók előterjesztése 
alapján az iskolaszék állapította meg, s azt évközben 
önkényesen senki sem változtathatta meg. Az óraren
det kötelezően kifüggesztették a tanteremben, amit 
így bármikor ellenőrizhetett az iskolalátogató. 

Az 1-2. osztálybelieknek naponta de. 8-10-ig, a 
3-6. osztálybelieknek de. 8-11-ig, du. pedig 2-4-ig 
volt tanítás. 

A testnevelést ezen időpontok után tartották. 
A tavaszi és nyári hónapokban a gazdasági és 

kertészeti gyakorlatokat a 3. osztálytól kezdve a 6. 
osztályig tartották, az ismétlőiskolások pedig két 
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(szerda és szombat) délután legalább 2-2 órán át 
gyakoroltak. Az ismétlőiskolások a nyári két órai 
tanításon a vasárnapi istentisztelet előtt vagy után 
vettek részt. Az őszi és téli öt órábóí az ismétlőisko
lában szerdán és szombaton délutánra két-két, vasár
nap egy óra jutott. 

Az iskola felszereltsége 

Az oktatás hatékonyságának és eredményességé
nek feltétele az iskola felszereltsége is. Az 1868-as 
népiskolai törvény pontosan előírta, mely műszerek 
és szemléltetőeszközök szükségesek: 

1. A beszéd- és értelemgyakorlatok tanításához a 
vezérkönyvben felhozott tárgyakat természetben kel
lett felmutatni. Ábrákat, képeket, rajzokat szükségből 
és csak ismétléskor kellett használni. 

2. Az olvasás elemeihez szerezni kellett kártyapa
pírra raggatott, mozgatható kis- és nagybetűket. 

Az írás gyakorlásához kezdetben az ábécéskönyv
ben írott betűkkel szedett olvasmányok szolgáltak 
mintául. A felsőbb osztályok számára viszont külön 
nyomtatott betűket kellett beszerezni. 

3. A szám- és mértan tanításához egy számológép, 
egy fából készített nagy szögmérő, egy körző, láb-, 
ölmérték (esetleg még mérőlánc, vízmérték stb.) volt 
szükséges. 

4. A földrajzhoz: „Magyarország, Európa és a föld 
öt faliabroszai", gyermekek kezébe ezek kis alakú 
hasonmása, egy földgömb volt beszerzendő. 

5. A terményrajzhoz (természetrajz) egy kis ásvány
o s sziklagyűjtemény; a növények tanításához élő, az 
ismétléshez pedig „száraztott példányú" növények; 
élő vagy kitömött állatok, néhány „idegen állat (elefánt, 
oroszlán, cet stb.) ábrája" kellett. 
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6. A természettan tanításához szükséges volt „né
hány kémlő üvegcső (Probirglas); egy spiritus lámpa; 
egy hosszú szárú üvegtölcsér; két fecskendő (Berze-
lius szerint); néhány lat rézdrót; egy villanydelej;;egy 
Bunsen-féle elem; egy egyszerű mérleg és egy 
emeltyű; egy hévmérő; egy légsúlymérő; egy delejtű. 
(Ami egyéb szükséges, azt a tanító a ház körében elő 
tudja keríteni és összeállítani.)" 

7. Az énektanításhoz „hangjegyhez való ötösen 
vonalazott fekete falitábla" kellett. 

8. Testgyakorláshoz a legegyszerűbb és legszük
ségesebb néhány eszköz. 

9. A gazdasági és kertészeti gyakorlatokhoz284 

gyakorlótér (iskolakert) és néhány legszükségesebb 
műszer. 

Balassy plébános az 1871-es jelentésében a követ
kező szemléltetőeszközök meglétéről számol be: 

„A kezdő tanoncok osztályában van: falitáblák, szemléltető képek 
számolótábla. A haladó fiúk és leányok iskolájában van: kisebb, 
nagyobb fatábla; ó- és új szövetségi biblia képek, természetrajzi 
ábrák; földgömb meridionalal; lapgömbeurópa, magyar birodalom 
térképek; a jelen évben kapják a világ öt része térképet." 2 8 5 

1895-ben például 12 térkép és 5 földgömb van az 
iskolában, más apró tanszereken kívül. 

A község és hitközség szegény, az oktatásra 
fordítandó pénz kevés. A tanítók gyakran panaszkod
nak: 

„...Greiner tanító úr jelenti, hogy az iskolai fölszerelésekben nagy 
hiány van, mi a tanítást nagyon megnehezíti, szükség volna 
különösen egy új Magyarország térképére, azonfelül hőmérőre, 
legsúlymérőre, egynéhány ásványra és növényre. Ez tudomásul 
vétetik azzal a megjegyzéssel, hogy a térkép csak akkor lesz 
beszerezve, ha majd olyant lehet kapni, melyen a megváltozott 
helységnevek elnevezései is meg lesznek." 2 8 6 
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Nemcsak az iskola felszerelésmennyiségét szabta 
meg a község szegénysége, hanem kihatott a tanulók 
személyes tanszerellátottságára is: 

„(Az elnök) azt is tudomására hozza az iskolaszéki tagoknak, 
hogy sokaknak még most sincs tankönyvük, minek következtében 
a tanításbani előhaladás meg van nehezítve, kéri azért, hogy erről 
a jövőben gondoskodva legyen oly formán, hogy a szegény 
gyermekek a szükséges tankönyveket azonnal az isk. év elején 
megkapják." 2 8 7 

A testnevelés ügyének előmozdítása 1879-ben kerül 
szóba; Balassy Endre iskolaszéki elnök a tornakészlet 
felállítására hívja fel az iskolaszéket.288 

1880-ban már van eredménye is a felszólításnak: 

„Tekintetes Szerényi Vilmos helybeli községi orvos úr a nevelés 
ügy iránti buzgóságának s nemes szivűségének fényes jelét adván 
a tornászathoz tartozó néhány tárgynak az iskolának való adomá
nyozása által, az iskolaszék a nemes szivű adományozó úrnak tettét 
jegyzőkönyvbe felvétetni és az iskolaszék nevében leendő köszö
netnyilvánítást határozta." 2 8 9 

Később az iskolaszék is vásárol néhány tornaszert: 

„Karaszy Sándor jelentést tesz a megrendelt tornaszerek meg
érkezéséről s ajánlja, hogy ezen szerek jó helyre tétessenek s a 
jövő tanév elején állítassanak fel, ami elfogadtatik." 2 9 0 

A tornaszerek felállításának ügye azonban lassan 
halad: 

„Az iskolaszék, Százmán Károly, Karaszy Sándor és Kis Boldizsár 
iskolaszéki tagokat azon megbízatással küldi ki, hogy már az egy 
év óta megvásárolt tornaszerek felállítását az elöljáróságnál szor
galmazzák, illetve azonnal célszerű felállítására felügyeljenek." 2 9 1 

A tornaszerek mindenki által hozzáférhető helyen, 
a 250 négyzetöl nagyságú tornaterületen voltak, így 
a felállított szerek csak bajt és gondot okoztak: 
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„Karaszy tanító úr felhozza, hogy ünnep s vasárnapokon a 
legények az iskola udvarába bejárnak ott a torna eszközöket 
rongálják, szalmakazlak mellett szivaroznak, mindenféle illetlenséget 
elkövetnek s a vasárnapi iskolásokat botránkoztatják s felkéri az isk. 
sz. miszerint a rendetlenségek megszüntetésére a községi elöljáró
ságot felszólítsa." 2 9 2 

A testnevelési órákat még a többtanítós iskolákban 
is - így a kishegyesiben is - együtt tartották több 
osztály számára, mégpedig három csoportban: az 
1-3., a 4-6., és az ismétlőiskola osztályai számára. 

A testnevelés a katonai nevelésnek volt alárendelve. 
Olyan jellegű gyakorlatokat végeztettek a tanulókkal, 
melyek a katonai kiképzés elemeit tartalmazták: rend
sorok képzése, nyílt és zártsorokban való mozgás, 
sorokban való menetelés, futás ütem szerint stb. 

A tornaterületet kiegészítette még az iskola mellett 
felállított játszótér.293 

A népiskolai törvény alapján hozott tanterv megha
tározta az iskolában használandó tankönyveket is. E 
törvény 11. szakasza azonban e kérdésben is jogot 
adott a hitfelekezeti iskoláknak, mert a tankönyveket 
maguk szabhatták meg. Ezzel a lehetőséggel élt a 
hegyesi iskolaszék is: 

„Tárgyaltatott továbbá a magyar-nyelvtan behozatal az iskolába 
s e célból Karaszy Sándor tanító és iskolaszéki tag úr felkéretett a 
magyar nyelv többféle kiadásaiból egy-egy példány megrendelésére 
s azoknak átnézésére, hogy így kiválasztva a célnak leginkább 
megfelelő a nyelv tanítására rendszeres lehessen." 2 9 4 

Az időközben módosult, változó tankönyvek újabb 
és újabb problémát vetettek fel. Hisz a könyvek igen 
drágák voltak: 
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így az e célra felhasználható alap elégtelennek bizonyult, 
felkéri elnök úr az iskolaszéket, miszerint a tankönyvek beszerezte-
tése segítené az e célra fordítható jótékony alapot a mulasztásokból 
büntetéskép befolyt összeg s a faiskola jövedelmének felajánlásával 
mert különben képtelenek lesznek, a sok szegény gyereket tan
könyvvel ellátni és pedig annál kevésbé, mert az egyik 80 kr, a 
másik 60 kr. mit sok jómódú szülő is vonakodással vesz meg 
gyermekének. Az iskolaszék felajánlja e célra a pénzkészletet s 
Karaszy Sándor azon indítványa, hogy a reálolvasókönyvek besze
reztessenek, azok a tanítók kezelése alá adassanak, kik azokat 
használatra a gyermekek közt kiosztják, - az iskolából kimaradot-
taktól beszedik s további években is ugy hasznosítják." 2 9 5 

A tankönyveken kívül olykor még a tinta is gondot 
okozott az iskolában: 

„Elnök úr hallva többektől a panaszt hogy az iskolában nincs 
tinta, s így ami nagyon alkalmatlan részben azért mert azzal magukat 
és ruhájukat összepiszkítják, másrészt pedig azért, mert azt sokszor 
a templomban összetörik. A községi elöljáróság meg lesz kérve, 
hogy az iskolának tintával való ellátásáról gondoskodjék, ami sokba 
nem is fog kerülni, miután az üvegek a padokban úgy is 
megvannak." 2 9 6 

A faiskola és a gyakorlati oktatás 

A gazdasági és kertészeti gyakorlathoz az iskolának 
megvolt a gyakorlóterepe, földje. 1856. aug. 10-én a 
határrendezés kezdetekor a kamarai birtok 2400 
négyzetöl földet ad „a tanuló gyermekeknek a gyü
mölcsfa oltásbani oktatásra". 

1866-ban a helytartótanács a népiskolák körül 
található gyümölcsfatermesztés és méhtenyésztés ér
dekében meghagyta a közigazgatási hatóságoknak: 

„...a szóban forgó mívelődési ágak felvirágoztatására, a már 
létezők fenntartására, gondos ápolására és terjesztésére a néptanítók 
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e részbeni kötelességszerű közreműködésének igénybe vételével 
felügyeljenek..." 2 9 8 

Sok iskolában azonban semmi haladás nem történt 
a gazdasági és kertészeti gyakorlatok ügyében, s 
ezért a vallás- és közoktatásügyi minisztérium Lukácsi 
Sándor tanítót - aki a kertészeti és fatermesztési 
vándortanítás terén dicséretes buzgalmat fejtett ki -
egy évi időtartamra biztosi minőségben küldte ki, hogy 
a községi faiskolák állapotát gyökeres vizsgálódás és 
tanulmányozás tárgyává tegye. 2 9 9 

A miniszteri biztos a jelentésében községekre 
lebontva tárta fel a tapasztalatait és tájékoztatta a 
minisztériumot a faiskolák elhanyagolt állapotáról, 
annak okairól. 

„A községi faiskolák és az úton nyújtandó gazdasági és kertészeti 
gyakorlati oktatás jelzett mérvben elhanyagolása okául a jelentést 
tevő néptanítók panaszolják: miként a községi - illetőleg a felekezeti 
iskola elöljárósága megtagadja a faiskolák föld megmunkálására 
szükségelt munkaerőt, - a faiskola legtöbb helyen bekerítetlen, a 
károsítások ellen nem oltalmazzák, megtagadják a míveléshez nem 
nélkülözhető magvakat és a szellemi taneszközöket; és ekként a 
faiskola mívelésben - a gyakorlati szakoktatásban akadályoztatnak... 

...Legfőbb akadályt azonban az ország minden részén nyert 
meggyőződésemnél fogva én abban találom, hogy a néptanítók 
legnagyobb része hivatásos szakismeretekkel nem bir; a dolog 
természeténél - és a közoktatási törvényeknél fogva pedig a 
faiskolák kezelése másra - mint a tanítókra alig bízható; - és miután 
nagy idő kívántatik még arra, hogy a célszerűen berendezett tanító 
képezdékből ezen szakban is kellón jártas új erők felváltsák a most 
alkalmazottakat; - az időnek elejbe nyúlva akkint kívántam segíteni, 
hogy erkölcsi befolyásommal a községi faiskolák érdekei szemmel 
tartásával szerkesztett Népkertésze című szaklapot hivatalos közlö
nyül megválasztottam; az úton közlött ez érdekű hivatalos rendeletek 
és utasítások mellett gyakorlati útmutatóul szolgál a faiskolákat 
kezelő néptanítóknak, mindig az időhöz kötött munkálatok olyatán 
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magyarázatával, hogy azok után az egészen járatlan is eligazodha-
tik.. ." 3 0 0 

A Lukácsi Sándor miniszteri biztos által kidolgozott 
utasítás - mai szóval élve - környezetvédelmi szem
pontból igen fontos dokumentum, hisz ez a fatelepítési 
program hosszú évtizedekre meghatározta falvaink 
gyümölcskertjeit, tájaink utcáinak, utainak, országút
jainak fasorait, ezért is idézek belőle hosszabban: 

„...2. par. A községi faiskolák feladata: 
a) Az ország fásításához minden község határbeli ültetésekkel 

járulandó, e célra alkalmas csemetéket nevelni. 
b) Azon a vidék legalkalmasabb nemes gyümölcsfajait szaporí

tani, és azokat elsősorban a község lakosai között - azután a vidéken 
terjeszteni. 

c) Azon vidék viszonyainak és a községi lakosok igényeinek 
legjobban megfelelő jövedelmező kertipart kifejteni. 

d) A népiskolai ifjúságot a közs. faiskolában erejéhez mért 
munkálatokkal elfoglalva az elsorolt gazdasági és kertészeti okszerű 
műveletekbe tanítójuk által gyakorlati úton bevezetni, és azuton 
adandó magyarázatokkal felvilágosítani, oktatni. 

e) Ezeknél fogva a községi faiskolák berendezésénél oda kell 
törekedni, hogy az azon község viszonyai szemelőtt tartásával 
tenyész - kísérleti - és minta kertjéül, valamint beszerzési forrásul 
szolgáljon a község földmívelő lakossága azon osztálynak, melyek
nek változott viszonyai követelte ismereteket határán kívül magának 
megszerezhetni sem módja, sem alkalma. 

.3. par. A határbeli ültetésekhez tartozik: 
a) A községi szélesebb utcák, nagyobb térek, különösen a 

templom és iskolatér szegélyezése, 
b) A köz- és mellékutak alkalmas fákkal szegélyezése, 
c) A csordakutak mellékeinek - a marha delelőknek befásítása, 

hogy forró nyári napokban egészséges menhelyben részesüljön a 
legelésző gulya, 

d) Homokkötés, a futóhomok továbbterjedésének gátlásául, 
e) Partos vidéken a vízmosások és partszakadások faültetésekkel 

orvoslása, 
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f) A tagosított magán birtokrészek határainak élósövénnyel 
állandó jelölése. 

Ezen községi erővel - a község tetemes hasznára keresztül vitt 
határbeli ültetések együttesen - az ország befásítása nagy horderejű 
munkájának a nagyobb fele részét képviselvén s ezzel csak az 
adóalapot terhelő roppant költségtől megkíméltetik az ország, mely 
határbeli ültetmények minden községnek saját hasznára esnek: a 
belső ültetmények az egészségi állapot javítása - és a tűzvész 
továbbterjedésének gátlása tekintetéből, - a külső ültetmények 
pedig amennyiben a faszükségen segítenek légjavító befolyásuknál 
fogva az időjárás szélsőségeit orvosolják, a magánbirtok határait 
állandósítván, a perpatvarkodásoknak elejét veszik - a homokok és 
vízmosások megkötésével a mívelet alatti földeket megvédik és a 
terméketlen homokbuckák befásítva - idővel a legtermékenyebb 
szántóföldekbe alakulnak... 

7. par. A közs. faiskola kezelése más, szakavatottabb hiányában 
a néptanítót illeti meg. 

8. par. A községi faiskolák munkássága és azúton nyújtható 
oktatás fölötti felügyeletet a község, illetőleg a hitfelekezeti elöljáró
ság az általa választott gondnok útján gyakorolja... 

9. par. A községi faiskolára fordítandó költségeket a szem előtt 
tartandó cél követelései szerint a község - illetőleg a felekezeti 
iskolaalap szabályozza: ilyenek a faiskola berendezési költségei, 
azután a szellemi és anyagi eszközök - s végre a magvak - csemeték 
és hasonlók beszerzésére szükséges költségek... 

...Szükséges tájékoztatásul szolgáljanak a következők: 
a) a faiskola bekerítése, hogy a károsításoktól megvédve legyen. 
Legalkalmasabb e célra a deszka vagy léckerítés, mely a nyulak 

általi károsításoktól is megvédi, hol ez nem lehetséges, elég mély 
és széles árok, melynek partja eleven sövénnyel ellátandó. 

b) öntöző kút, hol azonban a költség hiányzik, a helyi viszonyok 
minden községben kijelölnek olyan közvetítést, mellyel a kúthiány 
pótolható: patak - szomszéd kút - lapájon ásott gödör stb. 
- A szellemihez tartoznak: 

a) Szakkönyvek, melyek legszükségesbét a „Fatenyésztés köny
vét" minden népiskola bírja a „Néptanítók lapja" mellékleteként. 

b) A „Nép kertésze" mint a községi faiskola hivatalos közlönye. 
Az anyagi eszközökhöz tartoznak a faiskola mívelésére szükséges 

eszközök u.m. ásó, kapa, vas és fagereblye, kerti zsinór, öntöző 
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kanna: kést és ollót a faiskola kezelője saját költségén szerzi meg 
magának. 

A faiskola beállítására szükséges magvak a munka megindítá
sával a faiskola pénztára terhére szerzendők be, azok t. i. melyek 
a tanító és iskolai ifjúság által, ott helyben nem gyűjthetők; további 
években ilyenekről a faiskola kezelője tartozik gondoskodni." 3 0 1 

Az utasítás tartalmazta a fatermesztés tanításának 
részletes anyagát, tantervét i s . 3 0 2 

.Hegyesen a faiskolában főleg a gyümölcsoltást 
gyakorolták a gyerekek, a nemesített fákat azután 
áruba bocsátották. Az iskolának kezdettől volt fizetett 
kertésze, aki rendben tartotta a kertet. A faiskola 
sohasem volt veszteséges, a kertész fizetésén túl tiszta 
hasznot is hozott. 

Illusztrációként álljon itt egy pénztári számadás: 

„Az epreskerti iskola 47 frtért adatott ki melyből bejött 
készpénzben 34 frt 70 kr. 
követelésben maradt 12 frt 29 kr. 
az eladott gyümölcsfákból bejött 10 frt 30 kr. 
1879-re készpénz maradt 9 frt 1 kr. 
visszafizetett tőkéből bejött 9 frt 38 kr. 
visszafizetett kamatokból 1 frt 80 kr. 
összesen 77 frt 48 kr. 
Czékusnak 1878 évi gondnoki díj fejében 8 frt 
maradt 69 frt 48 kr. 
ebből követelés 12 frt 30 kr. 
maradt készpénzben 57 frt 18 kr." 

1881-ben Hegyesen növelik az oktatási területet: 

„Végre az iskolaszék a megvásárolt iskolahelyiség kertjének 
1/3-ad részét önmagának tartja meg és azt a tanonczok a 
kertészetben leendő oktatására fordítani határozta." 3 0 4 

Néha baj volt a felfogadott kertésszel, mert nem 
teljesítette a feladatát: 
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„Elnök úr felszólítja a faiskolában eszközölt munkálatok megvizs
gálására kiküldött bizottság tagjait, miszerint tapasztalataikról tegye
nek jelentést, mely felszólításra a kiküldöttek oda nyilatkoznak, 
miszerint a felfogadott kertész sem a nemesítés, sem egyéb kertészi 
teendők teljesítésében eleget nem tett, miért is véleményezik, hogy 
az illető az eddig élvezett kertészi munkadíjban ne részesítessék 
hanem munkájáért 5 forint díjban részesítessék."3 0 5 

Olykor a faiskola befásítása is gondot okozott az 
iskolaszéknek: 

„A faiskola mielőbbi s minél célszerűbb befásításának kérdése 
kerül szőnyegre. Kérdés intéztetik az iskolaszék tagjaihoz, vajon a 
faszaporításnak melyik módját vélik előnyösebbnek faiskolánkra 
nézve; mire Greiner József úr indítványozza, miszerint tekintetbe 
véve ama körülményt, hogy faiskolánk jelenleg igen kevés neme
síthető alanyokkal bír, intézkedjék az iskolaszék, miszerint helyben 
és a közelfekvő városok piaczain alma és körtevadonczok vásárol
tassanak s azok még ezen tavaszon el ültettessenek, továbbá, hogy 
tavasszal vethető gyümölcsmagokat az iskolaszék haladéktalanul 
rendelje meg, hogy azok mielőbb elvethetők legyenek." 3 0 6 

Úgy látszik, a fentiekből nem lett semmi, mert a 
faiskola üresen maradt, így felmerült a bérbeadás 
gondolata: 

„Ft. Elnök úr a faiskolának négyzetlánconként esetleg egészben 
leendő bérbeadására vonatkozólag intéz kérdést az iskolaszékhez. 
Kiss Boldizsár isk. gondnok jelenti, hogy két ízben közhírré lett téve, 
a nevezett terület bérbe adása, s annak foganatosítására határidő 
is jelöltetett négyzetlánconként azomban bérbe adható nem volt 
mert kevesen jelentkeztek. Tanácsosabbnak tartja tehát gondnok ha 
két-három parcellában kukoricza alá adatik bérbe, de csakis 
készpénzért. Az iskolaszék magáévá tette az indítványt s megbízta 
a gondnokot, hogy az Elöljárósággal egyetértóleg ilymódon eszkö
zölje a 2400 négyzetöl területtel biró faiskola bérbe adását. 
Egyidejűleg ft. Elnök úr kérdésére Karaszy S, jelenti, miszerint a 
nagyobb fiúk ápr. 1-én csoportokba osztva naponként kilátogatnak 
a faiskola kertbe, hol kertészetben oktattatnak." 3 0 7 
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A bérbeadásból sem lett semmi, ellenben később 
javul a helyzet, hisz 1899-ben az iskolakert jövedelme 
242 forint 93 kr. 3 0 8 

A faiskola helyzete teljes mértékben majd a gazda
sági ismétlőiskola felállításával fog rendeződni. 

Iskolakönyvtár 

A tanítást magától értetődően nagyban segítheti a 
jól összeválogatott iskolai könyvállomány. 1877-ben a 
tanfelügyelő levélben fejezte ki vonatkozó elvárását: 

az iskolai könyvtárak felállítását, hogy a téli esték gyümölcsö
sen folyjanak le, az iskolaszék magáévá teszi, különösen a ftdő 
elnök úr, hogy könyvtár létesüljön legalább is 30 drb. könyveket 
ajánl, a könyvtár bővítése legfőbb óhaja lévén egyszersmind igéri, 
miszerint a jövőben minden tőle telhetőt megteend említett czél 
elérésére." 3 0 9 

Ugyanaz év októberében az iskolaszéki gyűlésen 
újra terítékre került a könyvtárügy: 

„Két levél olvastatik fel az egyik 625/881 sz. a. a közigazgatási 
bizottságtól - lásd alább másolatban - , a másikat elnök írta az 
iskolaszékhez, a melyben az iskola könyvtárnak veti meg alapját, 
annak 33 kőt. könyvet ajándékozván, oly föltétel alatt, hogyha a 
mint Isten ne adja - az iskola felekezeti jellegű lenni megszűnnék, 
ezek a plébánia könyvtárába visszaszálljanak. A lelkes adakozónak 
őszinte köszönetet nyilvánít az iskolaszék a minek különösen egy 
magány levélben kifejezést óhajt adn i . " 3 1 0 

A tisztelettudó iskolaszék egy magánlevélben kö
szöni meg Balassy Endre esperesplébánosnak - az 
iskolakönyvtár alapítójának - ajándékát: 
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„Ftdó Kanonok Esperes - Plébános Úr! 
Ftdöséged 877 év aug. 25 kelt levele kíséretében, a hegyesi rom. 

kath. iskola könyvtárt, annak 38 drb müvet ajándékozva megalapítani 
szándékozott: ha ugyanis az iskolaszék által nemes ajándéka és 
föltételei elfogadtatnak, t.i. hogyha a hegyesi rom. kath. iskola ezen 
jellegét bármi okból és akármikor elvesztené, mint ftdőségednek, 
mint időszerinti törvényes uraságodnak joga legyen, a nem kath. 
jellegű iskolától minden bárki által tehető akadály nélkül ezen 
könyveket vissza követelni és azokat a hegyesi rom. kath. plébánia 
könyvtárába áthelyezni és átvenni. 

Ftdöséged azon iskolaszék tagjaihoz intézi sorait, kik ftséged 
lelkes vezérlete alatt ftdőségeddel együtt, egy sorompóban közdöt-
tek az ellen áramlat részeivel, nem csoda hát, ha ezen közvitézekből 
álló kisded sereg, vezérével együtt lesvén a szent ügy győzelmét, 
mint a súlyosan szenvedő éjben a hajnal hasadtát, mint a rideg tél 
után tavaszt hirdető madár dalát, főtisztelendőségeddel mindenben 
rokonszenvez, s akkor midőn ftdöséged nagylelkű adományát 
őszinte köszönettel köszöni meg, egyúttal kijelenti, miszerint neki is 
az az óhaja, hogy a jelzett könyvek csak is a felekezeti rom. kath. 
iskola tulajdonai legyenek, ellenkező szomorúan sújtó esetben a 
plébánia könyvtárába származtassanak vissza, nem akarván az 
elfogultság, a pártoskodás e mindeneket eltiporni szokott zivatarok 
szeleitől azokat szétszoratni engedni. 

Mik után köszönetünket még egyszer kifejezve ftdöséged drága 
életének tartós voltáért a mindenség urához esdve vagyunk 

Ftdőségednek alázatos szolgái 
Hegyes 878 Jan 14-én 

Bódy György, tanító isksztag Kiss Boldizsár bíró iskolasz. tag 
Kalapáty Bertalan esküdt Kovács György HB iskolasz. tag 
Greiner József Zsolnai Mihál esküdt iskolasz. t ag . " 3 1 1 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter szorgalmazá
sára az érseki hatóság is megtámogatta az iskolai 
könyvtárak felállítását, s meghatározta a könyvállo
mány növelésének módját, illetve a könyvtárak nép
könyvtárakká való átminősítését. Ez ügyben az érsek 
1879. január 7-én körrendeletet bocsátott ki, amelyben 
a következőket szorgalmazza: 

174 



„1) Indítassék meg a népkönyvtárak egybeállítása s az ügy 
szorgalmazásával, főfelügyeletével a kerületi tanfelügyelő alesperes 
foglalkozzék. 

2) Minden hitközségben a helybeli lelkipásztor és az iskolaszék 
volnának a leginkább hivatva a népkönyvtár ügy kezelésére. 

3) Az iskolaszéki elnök volna a népkönyvtári bizottság természe
tes elnöke, a tanító pedig könyvtárnoka; az iskolaszéki tagok a 
könyvtár elsőrendű pártolói, az olvasás terjesztői lennének. 

4) Az iskolaszéknek havi gyűlésein a népkönyvtári ügy is 
mindenkor megbeszéltetnék. 

5) Az olvasás egyes polgárok házaiban történnék - mire az 
iskolaszéki tagok házai alkalmul szolgálhatnának. Ott hol olvasó 
körök léteznek, ezeknek is kölcsönözhetne a népkönyvtár olvasásra 
könyveket. 

6) Mi a könyvek minőségét illeti: olyan olvasmányokat nyújtsanak 
azok, melyek Isten szeretetéről, az erkölcsi törvények megtartásáról, 
a polgári engedelmességről, a különös hivatás egyes ágainak ügyes 
kezeléséről (a földművelésről, az okszerű gazdászatról, a gyümölcs
nemesítésről, az állattenyésztésről) helyes ismereteket közölnek; 
melyek a hazát történetében, földjének minőségében, polgári 
viszonyaiban helyesen megismertetik; melyek hasznos mulattatás 
mellett a kedélyt nemesítik és a családi élet viszonyait tiszteletben 
tartják. Kizárandók tehát bármely helyről ajánltassanak vagy aján
dékoztassanak is, mindazon könyvek és bármily irodalmi termékek 
(újságok), - melyekben hitellenes, alkotmányt sértő társadalmi 
elégedetlenséget és zavart, nemzetiségi gyűlölködést keltő vagy 
tápláló, a polgári rendre veszélyesen ható elvek foglaltatnak és 
terjesztetnek." 3 1 2 

Az érsek 1888-ban megismételte a fenti körrende
tetet. A kishegyesi iskolaszék is napirendre tűzte a 
könyvtárügyet, és a jegyzőkönyvben részletes tájékoz
tatást adott a népkönyvtár munkájáról: 

"ŐEm, a kalocsai Érsek úr melegen ajánlja népünk művelődése 
érdekében a népiskolai könyvtárak létesítését, utasítván a lelkésze
ket, az iskolaszéket arra, hogy ebbeli szükségleteik kielégítése végett 
a megalakítandott népiskolai könyvtárak számára szükséges jó és 
veszélytelenül olvasható könyvekért a Szent István Társulathoz 
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forduljanak. Ezután Karászi Sándor egész terjedelmében fölolvassa 
a fópásztori körlevelet a melyet az iskolaszék tisztelettel megértvén, 
megbeszélés után határoztatott: 

1. Az iskolaszék a ft. fóegyh. Hatóságnak alázattal jelenti miszerint 
az 1879 évi jan 7-én 400 sz. a. kibocsájtott körrendelet kívánalma 
szerint a körülményekhez képest népiskolai könyvtárt alapított, amely 
jelenleg is létezik és összes 128 füzet könyvet számít, a könyvek 
legnagyobb része ft. Elnök úr, és a megyei kir. tanfelügyelő által 
adatott az iskolai könyvtár részére. 

2. Hegyesen könyvek a nép által igénybe vétettek és olvasásra" 
kiadattak, a majd az iskolaszék által szüleik házában szintén olvasás 
végett vitettek. 

3. Az óhajtott czél biztosabb elérése tekintetéből az iskolaszék 
iparkodni fog népszerű fölolvasást tartani, és ezt úgy véli legsike
resebbnek, ha a téli alatt egyik iskola teremben hetenként esetleg 
két hetenként eszközli. 

4. A jó könyvek beszerzését illetőleg az ajánlott Sz. István 
Társulatot fogja fölkeresni. Gondoskodni fog, hogy lehetőleg egy 
jó gazdasági folyóirat is megrendeltessék. 

5. A könyvtár fönntartására és gyarapítására szükséges költsé
geket a községtől, mely ily célra kiadást tehet, majd társadalmi uton 
való gyűjtés által is beszerzi." 3 1 3 

A tanítók szakmai továbbképezésére tanítói könyv
tárat is létesítettek. Hegyesen ennek nagyon szerény 
volt az állománya: .mindössze 20 kötete volt, ezenkívül 
2 pedagógiai lap járt a községbe. 3 1 4 

Szélesebb körben szolgálta a művelődést a falu 
egyetlen olvasóköre, amit a tanítók is látogattak.3 1 5 

Alapítványok a szegény sorsú tanulók 
megsegítésére 

Kishegyes jórészt a szegény, nincstelen földműve
sek falva volt, nem csoda, ha sok szülő gyereke szorult 
segélyre. Ezt az iskolai alapítványok kamataiból bizto
sította az iskolaszék. 
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A legelső alapítványtevő néhai Botka Mihály hegyesi 
plébános volt még 1846-ban. 3 1 6 

A segély kiosztását 1873-ban megzavarta az iskola 
elközösítése. Mivel egyházi jellegű volt az alapítvány, 
Haynald Lajos kalocsai érsek megszabta azon felté
teleket, melyek mellett a rászorulók a továbbiakban 
segélyezhetők: 

„Folyó hó 11-én 178 sz. alatt bemutatott előterjesztése folytán 
nem gondolom, hogy az ottani iskolára nézve beállott sajnos 
állapotnál fogva a néhai Botka Mihály volt plébános által szegény 
iskolás gyermekek ruházatára tett alapítvány kamatait visszatartóz
tatni lehetne; azonban kétségtelen hogy a ruhák kiosztásánál csak 
oly kath. gyermekek jöhetnek tekintetbe, kik a vallás tanításban 
leginkább kitűnnek, az iskolába és a templomba járásban legpon
tosabbak és példás viseletűek." 3 1 7 

1900-ban egy kimutatást készít az iskolaszék a helyi 
alapítványokról: 

„Az iskolavagyon ill alapítvány írásbeli kimutatása. 

Erre vonatkozólag a következők szolgálnak felvilágosításul: Bold. 
ftdő Botka Mihálynak - iskolások könyvére - életében tett kegyes 
alapítvány: 400, végrendeletileg 180 ft, összesen 580 frt, ehhez 
Radócz István és nejének e czélra tett 25 frtnyi alapítványa, -
összesen tehát 605 frt tőkének évi kamatai használhatók fel iskolás 
gyerekek könyveinek beszerzésére. Ugyancsak bold. ftdő Botka 
Mihály plébános úrnak - iskolások ruházatára - életében tett kegyes 
alapítványa 1000 frt - végrendeletileg 900 frt, összesen tehát 1900 
frt tőkének évi kamatai használhatók fel szegény és szorgalmas 
iskolás gyerekek felruházására. Ezeken kívül a faiskola haszonbé
réből 1898 ik évtől 242 frt 93 kr. s annak kamataival, iskolások 
mulasztásaiból befolyt büntetőpénzből 1894 ik év decz 15-tól 14 frt 
50 kr. s annak kamataival rendelkezik a kishegyesi rom. kath. iskola 
mint saját vagyonával." 3 1 8 
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A szegény iskolások felruházására 1915. dec. 17-én 
Kiss Ábel 2000 koronás alapítványt tesz. 3 1 9 

Ez az összeg az előbbiekkel együtt a pénzromlás 
és országváltozás következtében gyorsan semmivé 
válik. 

Az oktatás hatékonyságára kihat az iskolai vagyon 
értéke és az oktatásra fordított összeg is. 1895-ben a 
kishegyesi iskola vagyona 18 590 forint volt. Az iskola 
évi fenntartására 2424 forint 25 krajcárt költöttek. Ha 
ezt egy tanulóra vetítjük ki, akkor kiderül, hogy 
Kishegyesnek ekkoriban évente 2 forint 2 krajcárjába 
került egy tanuló. 3 2 0 

Iskolai ünnepek, rendezvények 
és a hazafias nevelés kezdete 

A katolikus hitfelekezeti iskolák ünnepei az egyház 
által engedélyezett ünnepek voltak. A püspöki kar csak 
a millennium évében, 1896-ban rendeli el, milyen 
iskolai ünnepségeket tartsanak május 17-én, az 
ezredéves évfordulón. Az ünnepségek sorrendjét és 
módozatát megállapító Utasítást és az ez alkalommal 
felolvasandó Értekezést megküldték az iskolaszéki 
elnököknek, hogy a tanítókkal vállvetve készüljenek az 
iskolai ünnepségek minél fényesebb és méltóbb 
megtartására.321 

Érdemes elidőzni ennél az Utasításnál, hiszen a 
későbbi hazafias nevelésnek minden eleme, rekvizitu-
ma megtalálható benne, sőt bizonyos elemei a közel
múltig is fellelhetők voltak iskoláinkban. Az utasítást a 
hitfelekezeti iskoláknak megfelelően állították össze. A 
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hegyesi iskolában az ünnepély forgatókönyve a kö
vetkező volt: 

1896. május 17-én, vasárnap hálaadó istentisztelet
tel egybekötött millenniumi ünnepséget tartottak a 
plébánosok és tanítók vezetésével. Az utasítás rendel
kezett az ünnepély színhelyéről - jó idő esetén a 
szabadban, különben a tanteremben; a résztvevőkről: 
plébános, tanítók, mindkét nembeli összes tankötele
sek (az ismétlőiskolásokat is beleértve), iskolaszéki 
tagok, községi elöljárók, szülők. 

Az iskolát, a tantermet külsőleg, belsőleg fel kellett 
díszíteni nemzeti zászlókkal, zöld gallyakkal, virágok
kal. 

A gyermekek ünnepélyesen felöltözve, a leányok 
virágkpszorúval a fejükön és nemzeti színű csokorral 
vagy szalagokkal felékesítve jelentek meg. 

A gyülekező után felsorakozva, nemzeti zászló alatt 
istentiszteletre vonultak, utána visszamentek az isko
lába, ahol a tanítók egyike felolvasta az e célra írott 
Értekezést a nemzeti múltról. Utána együttesen el
énekelték a Szózat első versszakát, a többi strófát egy 
ismétlőiskolás szavalta. Mikor odaért az „Ez a föld 
stb." sorhoz, egy színpadias mozdulattal „a haza iránti 
hűség és szeretet külső kifejezése végett is a tante
remben kifüggesztendő és feldíszítendő Magyaror
szág térképére mutatva, azt megérinti kezével". 3 2 2 

Majd részletesen felsorolja az Utasítás azon hazafias 
verseket, amelyeket el kell szavalni. 

Az ünnepélyt Kölcsey Himnuszának eléneklése 
zárta. 

Ezután - külön ez alkalomra írt - „hazafias hálaadó
imát" mondattak el a gyerekekkel. 

Ott, ahol a közelben volt történelmileg nevezetes 
hely - márpedig Hegyesen volt, a hegyesi csata 
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emlékműve a mai lovćenaci állomás mellett - oda 
kivonultak, s meghallgatták valamelyik tanító alkalmi 
buzdító beszédét, majd a Szózat eléneklése után 
visszatértek az iskolába. 

Az ünnepi alkalomra ajánlatos volt beszerezni, 
földíszíteni és kifüggeszteni a pápa és a király arcké
pét. Ezenkívül emlékérmet, képeket is árusítottak, de 
ezekből és az alkalmi kiadású valláserkölcsös és 
hazafias tartalmú könyvekből sokat szét is osztottak 
a gyermekek között. Az Utasítás rendelkezett az 
alábbiról is: 

„Az ünnepély alkalmából az iskola udvarán, előtte vagy más 
alkalmas helyen néhány hárs, szil vagy egyéb századokig élő fa 
ültettessék a milléneum emlékére." 3 2 3 

1897-ben, a lezajlott millenniumi ünnepségek ta
pasztalatait összegezve, a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter köriratban fordul valamennyi egyházmegyei 
főhatósághoz, továbbra is szorgalmazva a hazafias 
érzelmek ápolását: 

„Most amidőn az ezredéves forduló magasztos és kegyeletes 
ünnepségei lezajlottak s betéptünk a második ezredévbe, kétszere
sen meg kell fontolnunk az első évezred történetének tanúságait: 
számot kell vetnünk azzal, hogy nemzetünk ma már azon a széles 
talapzaton áll, melyet az alkotmány sáncaiba befogadott egész 
nemzet képez. - Szükséges ez okból a hazaszeretetnek a nemzeti 
összeforradás tüzének olthatatlan lángja az egész nemzetet körül 
fogja. 

Ennek a lángnak ápolása, folytonos élesztése, általánosítása 
csakis úgy lehetséges, ha már a zsenge gyermek ráneveltetik a 
nemzeti összetartozásra, ha valamennyinek tudatába megy át, hogy 
mindnyájan ugyanegy anyának, a szeretett hazának gyermekei 
vagyunk, - mert a későbbi korban vissza-vissza csendülő ifjúkori 
érzelem a leghatalmasabb élesztőjévé fog válni a felnőttek hazafias 
érzelmeinek is. 
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E láng élesztésére nagyon fontos alkalmat találok abban, ha az 
iskolák ifjúsága a szent korona, az ország címere, színe és zászlaja, 
mint a magyar nemzeti eszme és összetartozás jelvényeinek beható 
ismeretére úgy oktattatik, hogy azokban ne csupán a díszt lássa, 
de irántuk kegyeletes hódoló tiszteletet érezve, bennük magát a 
nemzetet megszeresse." 3 2 4 

A miniszter a teljes tízhavi szorgalmi idős iskolákban 
június 8-át, Ferenc József megkoronáztatásának év
fordulóját, a rövidebb szorgalmi idejűekben pedig 
október 4-ét, a király neve napját, vagy május 3-át, az 
ezredévi ünnep hivatalos kezdetének fordulóját jelölte 
ki hazafias ünnepélyek megtartására. E célból külön 
tájékoztató programot is készített a miniszter. 

Az érsek is melegen szorgalmazta: 

„...a hazaszeretet tüzének és a nemzeti összeforradás olthatatlan 
lángjának ápolására a hatóságom alatt álló tanintézetek ifjúsága 
által is minél fényesebb ünnepélyek rendeztessenek. Mivel pedig 
az említett szent érzelmek ápolásának leghathatósabb eszköze -
amint ezt szeretett hazánk ezeréves múltja fényesen igazolja - az 
igazi szívbéli vallásosság, a katolikus hithez és egyházhoz való hű 
ragaszkodás, azért az ily ünnepélyek rendezésénél mindig kiváló 
gond fordítandó arra, hogy az ifjúság hazánk dicső történetéből 
merített példák által úgy az igaz hazafiságra mint a benső, hithű 
vallásosságra buzdítassék. 1 , 3 2 5 

Az érsek azt is ajánlta, hogy a szóban forgó iskolai 
ünnepélyeket október hónap második vasárnapján, a 
Magyarok Nagyasszonyának ünnepén tartsák meg az 
iskolák. 

1898-ban a miniszter még egy ünnepet rendelt el: 
április 11 -ét, az 1848. évi törvények megalkotásának 
emlékére. Ha az iskolai ünnep alkalmatlan napra, 
nagyböjtre, vasár- vagy ünnepnapra esett, akkor az 
ünnepséget a legközelebbi szabad hét valamely 
alkalmas napján tartották meg. 3 2 6 Ugyanebben az 
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évben teszi kötelezővé a miniszter, hogy a már 
szentesített és a jövőben szentesítendő ünnepek 
napján kötelező a nemzeti lobogó kitűzése az iskola
épületre. 3 2 7 

1906-ban az Országos Állatvédő Egyesület kérel
mére a vallás- és közoktatásügyi miniszter körrende
letet bocsát ki, miszerint a magyarországi népoktatási 
tanintézetekben is meg kell honosítani két olyan 
intézményt, amely az Amerikai Egyesült Államokban 
már évek óta kiváló eredménnyel működik. 

Ezek egyike a madarak napja (Birdsday), a másik 
a fák napja (Arbor day). 

Ennek kapcsán ismét hangsúlyozni kell, hogy a 
népiskolák a maguk módján már akkor igen fontos 
szerepet játszottak a környezetvédelemben. 

Az Egyesült Államok minden iskolájában évenként 
egy napot kizárólag a madaraknak szenteltek. A tanító 
azon a napon a diákoknak előadást tartott a madarak 
életéről és jelentőségéről nemcsak a természetben, 
hanem az ember gazdaságában, sőt lelkületében is. 
Ugyanígy az év bizonyos napja minden iskolában a 
fáknak volt szentelve. Ezen a napon az oktató a fák 
jelentőségét fejtegette, ám ennél is fontosabb volt, 
hogy valamely alkalmas kopár helyen minden tanuló 
elültetett néhány facsemetét, „mely azután magával a 
gyermekkel növekszik, így a gyermek lényéhez fűző
dik". 3 2 8 

Az egyházmegyei főhatóság örömmel fogadja a 
kezdeményezést, átérzi annak fontosságát: 

„Alkalmas lesz ezen intézmény arra, hogy az ifjúság az állatok 
kínzására, pusztítására és a csemeték irtására irányuló szokásának 
kártékony és bűvös volta felöl kioktattassék, Isten teremtményeinek 
megbecsülése s ezeknek az ember földi boldogulása végett való 
lelkileg is üdvös felhasználására tanítassék." 3 2 9 
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A miniszter felkéri az érseket, hogy a kormányzása 
alatt álló katolikus iskolákban már 1906 májusában 
vagy júniusában tartsák meg a madarak és fák napját, 
és ettől fogva a tanítók évenként szenteljenek egy-egy 
napot e célnak. 

A kalocsai érseki hatóság csak 1906. december 
4-én rendeli el, hogy a hatósága alá tartozó iskolák
ban tartsák meg a madarak és fák napját. A hegyesi 
iskolában így csak 1907-ben kerül sor az első ilyen 
nap megtartására. 

Az iskolaszéki jegyzőkönyvek is beszámolnak az 
akciókról: 

„Elnök úr tudomására hozza az Iskolaszéknek, hogy a vizsgák 
befejeztével iskolai ünnepély lesz ezen czimmel: a madarak és fák 
ünnepélye s egyszersmind felkéri az Iskolaszék tagjait, hogy azon 
minél nagyobb számban jelenjenek m e g . " 3 3 0 

A későbbiekben is szorgalmazza a miniszter a 
madarak és fák napjának megtartását, évenként 
kiadott körrendeleteiben hívja fel a figyelmet az akció 
jelentőségére. 

A tanítók a rendezvényről kötelesek voltak jelentést 
küldeni az igazgatónak, még ha elmaradt, akkor is. 
Az igazgatók ugyancsak kötelesek voltak a nap 
megtartásáról szóló jelentésüket megküldeni az Or
szágos Állatvédő Egyesületnek. 

1917-ben egy újabb ünnepet iktatnak be a katolikus 
iskolák munkarendjébe: egy miniszteri rendelet értel
mében a király, IV. Károly és felesége, Zita királyné 
születése és neve napján istentiszteletet kell tartani, 
s ezt a kalocsai érsek megtoldja azzal, hogy a nevezett 
napokon szüneteljen a tanítás. 3 3 1 
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VII. A FELEKEZETI NÉPTANÍTÓ 

A néptanító iskolán kívüli tevékenysége 

Az eddigiekben a tanítók iskolán belüli ténykedé
séről volt szó. A népiskolai tanító azonban több volt, 
mint a gyerekek nevelője és oktatója; miként a 
megnevezése is jelzi, ő néptanító is volt, a nép nevelője 
és tanítója. A következőkben érintem azokat a teen
dőket, amelyek elvégzésében a katolikus népiskola 
tanítóságának oroszlánrész jutott. 

A tanító iskolán kívüli foglalatoskodásának egyik 
legfontosabb eleme a gazdasági szakismeretek ter
jesztése volt, amit az elemi szintű tanítás kiegészíté
seként kellett előmozdítaniuk. 

A hazai ipar jövedelemfejlesztése céljából a selyem
hernyó-tenyésztést már 1863-ban szorgalmazza a 
helytartótanács. Ez a tevékenység nem kívánt tetemes 
beruházást, nem kellett hozzá nagyobb munkaerő, 
mégis biztos jövedelmet jelentett - tegyük hozzá: 
amennyiben sikeres volt -, ugyanakkor hasznos mun
kához és jövedelemszerzéshez szoktatta a gyermeke
ket, s kenyeret nyújtott a munkát nem bíró gyengébb 
nembelieknek és özvegyeknek. 

A selyemhernyó-tenyésztés népszerűsítését a hely
tartótanács a néptanítóktól és a lelkészektől várta el. 
Egyben buzdító személyi példaadást is sugallt nekik: 

„...kertjeik egy részét - s a sírkerteket szederfával beültetve -
híveiket azoknak hasznáról felvilágosítva s buzdítva, szintén példa 
utánzásra serkentsék, a községet pedig közös téren szederfaoskolák 
alapítására reá birnák - ezek után pedig a népet selyembogarak 
tenyésztésére reá szoktatnák, annak módjára népszerűleg betaníta
nák, oly nemcsak a hazai ipar érdekében igen hasznos, de a népre 
valóban jótékony és áldásos munkát vinnének véghez.. ." 3 3 2 
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A körirathoz egy selyemhernyó-tenyésztésről szóló 
brosúrát mellékeltek. Ez a teendő aztán a továbbiak
ban állandóan napirenden marad, a vármegyei tanfel
ügyelő, Dimitrievics Milán is többször szorgalmazza: 

„földművelés, ipar és kereskedelmi m. kir. Ministerium által a 
hazai selyem termelés emelése czéljából ismét intézkedés tétetett, 
hogy eredeti, és egészséges japáni selyem, honosítás, és tenyész-
anyag felfrissítése végett az ország különböző részein a termelők 
között leendő kiosztásra szereztessék meg, megkérem ennélfogva 
főtisztelendő Uraságodat, miszerint azon néptanítók és lelkészek 
névsorát - ideértve az iskolákat is - kik ezen kiosztás alkalmával 
eredeti japán selyem maghoz jutni óhajtanának, minél előbb közölni 
szíveskedjék, hogy részemről szükséges további lépéseket tehes
sem meg, hogy az illek idejekorán a selyem mag megérkeztével 
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rögtön eszközlendo kiosztásnál figyelembe vetessenek." 

Az állandó szorgalmazás ellenére, mégis lassan 
halad a selyemhernyó tenyésztése, s ezért ismét a 
néptanítókhoz folyamodnak segítségért. Az illetékes 
miniszter újabb rendeletet bocsát ki: 

„A nép nevelésére rendelt iskoláknak nem lehet egyedüli célul 
kitűzni a nép értelmi és erkölcsi nevelését, hanem az azokat vezérlő 
és irányozó testületeknek kizárólag oda kell törekedni, hogy a tanítás 
által nyújtott ismeretek az élet szükségletei beszerzésére és a munka 
értékének fokozására is alkalmaztassanak s ez intézetekben a 
megélhetés módja gyakorlatilag is tanítassék." 

A népiskolai törvény a természetrajz és természet
tan tanítását úgy látta elő, hogy „az ezekben szerzett 
ismeretek gyakorlati útmutatásokra is alkalmaztassa
nak a mezei gazdaság, kertészet és ipar körében". E 
tantárgyak keretében volt lehetőség a selyemhernyó
tenyésztés gyakorlati bemutatására is. 

Mint ismeretes, a selyemhernyó élelme az eperfa 
(szederfa) levele. A fanevelés gondja viszont ismét 
csak a néptanítókra hárult, hiszen a községi faisko-
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Iákban a vállalkozó néptanítók felügyeletével tenyész
tették ezeket a fákat. 

A tanítóknak köszönve, a selyemtermelés végül is 
fellendül a megyében, így Kishegyesen is. Az 1902. 
évi selyemhernyó-tenyésztésről szóló jelentésben ol
vashatjuk: 

„Kis-Hegyes községben 1902-ben 143 tenyésztő 2.153 kgr gubót 
termelt, 3472 koronát keresett. Átlagos keresete egy tenyésztőnek 
24 korona volt; legnagyobb keresete pedig egy tenyésztőnek 69 
koronára rúgott. A selyemtenyésztés megkezdése, 1880 óta 72.794 
koronát fizettünk ki a községben. 

Szederfa-állománya: közterületeken lombszedésre alkalmas van 
2011 drb, esik átlag 1 tenyésztőre 14 darab. Ez évben a községi 
faiskolából kiültettek 500 drb szederfát; tönkre ment 169 drb... A 
faiskola körül élősövénynek ültetett 50 000 darab szederfa-csemete 
jó karban v a n . , , 3 3 3 / 1 

A madarak és fák napja bevezetésére kibocsátott 
körrendeletében a miniszter egyebek közt felhívta a 
figyelmet arra is, hogy elsősorban a selyemhernyó-te
nyésztéshez szükséges szederfák jelentőségének is
mertetésére és tenyésztésére kell a főhangsúlyt fek
tetni. 

1911 -ben a földművelésügyi minisztertől származott 
az az ötlet, hogy a gyakorlati selyemhernyó-tenyész
tést is bevezetik az iskolákba, s ennek feladata a 
néptanítókra hárulna: 

„a néptanítók azok, akik a néppel és az ifjúsággal való közvetlen 
érintkezésüknél fogva a legnagyobb szolgálatot tehetnek az ügynek 
és ezen iparág ismertetésére és terjesztésére kiválóan hivatottak... 
jól tudjuk, hogy az ó példamutatásuknak mely döntő és irányító 
hatása van a népre, mely irántuk bizalommal viseltetvén, tőlük 
szivesebben tanul, mint bármely idegentől." 3 3 4 

A miniszter szerette volna elérni, hogy minden 
iskolában maga a tanító rendezzen be legalább egy 
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kisméretű tenyésztést, hiszen nem sok munkával jár, 
és minden iskolában van rá alkalmas helyiség. 

A selyemhernyó-tenyésztésen kívül Kishegyesen az 
egészségügyi felvilágosítás feladata is a néptanítóra 
hárult, hiszen a múlt század végén és a századelőn 
csak egy orvos volt a faluban. Vidékünk népbetegsé
ge, a tüdővész pedig állandóan szedte áldozatait. A 
súlyos kór elleni küzdelembe a néptanítókat is bekap
csolták. Az iskolán belüli intézkedések végrehajtásán 
túl a tanítók a község összes lakói előtt többször 
tartottak felolvasást, amelyben ismertették a betegsé
get és az ellene való küzdelmet. 

A múlt század végén beinduló kivándorlási hullám 
szervezői, egyes külföldi gőzhajózási társaságok ügy
nökei, az Amerikába történő tömeges kivándorlás 
előmozdítása végett, prospektusokkal látták el a taní
tókat, hogy azok, mint a nép közvetlen tanácsadói, a 
kivándorlásra ösztönözzenek. Értesülve a dologról, a 
közoktatásügyi miniszter figyelmezteti a néptanítókat, 
álljanak el a népszerűsítéstől, mert egyébként felelős
ségre vonja őket. 

A világháború kezdetével megszaporodik a népta
nítók iskolán kívüli „hazafias" tevékenysége: 

- támogatniuk kell a gazdasági munkák elvégzését 
célzó szervezést; 

- szedercserje levelet kell gyűjteniük teának, a 
harctéren szolgáló katonák számára; 

- népszerűsítik a mértéktelenül elszaporodott poc
kok és egerek elleni harcot. 

1915-ben aggasztó szintre csökkennek az élelmi
szer-tartalékok. A takarékoskodási akció véghezvitelé
ben is a tanítókra számít a kormány. Ők voltak 
hivatottak a lakosságot ennek szükségességéről fel-
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világosítani. A kincstári optimizmus iskolapéldája volt 
az ezt előmozdítandó egyik akció: 

„Tudvalévő, hogy a közélelmezés a mai nyomasztó háborús 
viszonyok között rendkívüli nehézségekbe ütközik, minél fogva 
minden rendelkezésre álló eszközt és módot meg kell ragadni és 
felhasználni arra, hogy a termelés fokozása által az élelem úgy a 
hazát védő katonaság valamint az otthon lévő lakosság számára 
biztosítássák. Ezen munkából megfelelő irányítás és kellő buzdítás 
mellett már zsenge tanuló ifjúság is nem megvetendő eredménnyel 
kiveheti a maga részét, s nevezetesen a nem nagy munkaerőt igénylő 
hernyóirtásra, amely a bő gyümölcs termésnek egyik elengedhetet
len előfeltétele, igen hasznosan igénybe vehető. 

Miért is felhívom a fennhatóságom alá tartozó népiskolák 
igazgatóságait, hogy a helyi viszonyokhoz képest tegyék lehetővé 
a tanuló ifjúságnak a küszöbön lévő kora tavasszal, esetleg 
mérsékeltebb díjazás mellett is, a hernyók irtására való felhaszná-
lását." 3 3 5 

Hazafias kötelessége volt a tanítónak a csalánlevél 
gyűjtetése is, amiből ugyancsak tea készült a front
harcosok számára. 

A legkényesebb dolog a rekvirálás volt. A néptaní
tónak kötelessége volt ebben is részt venni, hisz 
mindezt a miniszter rendelte el, a kalocsai érsek pedig 
„magáévá tette". A törvényhatóságok bárkit kötelez
hettek a rekvirálásban való részvételre. 

Az alacsony termetű Dudás Szilveszter volt az 
egyetlen férfitanító Kishegyesen, akit a háború idején 
nem vonultattak be. így nem kerülhette el a rekvirálást: 

„Elnök bemutatja azután azt a miniszteri utasítást, mely szerint 
a rekvirálás megejtésére tanítók is igénybe vehetők. Ezen rendel
kezés értelmében Dudás Szilveszter tanító úr is felszólíttatott 
rekvirálásra. Ezek után helyettesítésről kellene gondoskodni, de 
örömmel hozza az Iskolaszék tudomására, hogy Tamás Ferenc volt 
adm. Úr ezen helyettesítésre már önként vállalkozott. Indítványára 
az Iskolaszék jegyzőkönyvi köszönetet mond nemes elhatározásá
ért ." 3 3 6 
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A néptanítók önképzése 

„Ha a tanítók társadalmi állását tekintjük, az a mai nap még igen 
halovány. Igazat állítok, ha azt állítom, hogy az embernek társadalmi 
állását az erkölcsi jellemet beleértve első esetben a tudomány, 
második esetben a vagyon biztosít. Ha a kettő együtt van, mindig 
többet nyer hatásában. Tanítónak vagyona nincs, nem is lesz s talán 
egyedül neki rovatik föl vétkül, ha vagyonszerzésre is merne 
gondolni. Dacára annak, a társadalomban illő állást vívhat ki 
magának, ha a közéletben érett gondolkodásról, saját ügyességéről 
és a tudományok egyes ágaiban kellő jártasságról ád tanúbizony
ságot - írja Petrovácz Ferenc adai tanító dolgozatában. Szóval 
minden oda megy ki, ha a tanító jó tanító akar lenni, ha társadalmi 
állást akar magának szerezni, ha jobb anyagi ellátást akar magának 
biztosítani, képezze magát és tanuljon." 3 3 7 

A helytartótanács 1857. április 15-én kelt körlevele 
meghatározta a tanítók önképzésének módját. Esze
rint a tankerületek tanítóinak minden évben egy 
tanácskozáson kell részt venniük, ahol szakmai kér
dések kerülnek szóba. A tanácskozáson nemcsak a 
részvétel volt kötelező, hanem minden tanítónak már 
előre meghatározott témát kellett írásban feldolgozni 
és azt legalább tíz nappal a tanácskozás előtt benyúj
tani a kerületi tanfelügyelőnek. Egy későbbi utasítás 
megadja ennek a procedúrának a módját: 

„Ugyanis azon tanítók, kik eddig értekezleti munkálataik nyomán 
legjelesebbek, szakukba legműveltebbek, legmunkásabbak s egy
szersmind legkorosabbak, az egyházmegyei hatóság által műbírákul 
kinevezendők hogy a többi tanítók munkálatait megbírálják, s 
megbírálva átnézés végett esperesi uton az egyházmegyei hatóság
hoz fölterjesszék. 

Mielőtt azonban a kinevezett műbírák a bírálathoz fognának, 
szükséges hogy a többi munkálatokkal együtt fölterjesztett saját 
dolgozataik az egyházmegyei hatóság által megbíráltassanak s 
csakis ezeknek megbíráltatása s visszaküldése után fogjanak a nekik 
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az egyházmegyei hatóság által átküldendó munkálatok megbírálá-
sához. 

A megbírált munkálatok a mű bírák által rovatos kimutatás 
kíséretében küldendők át az esperesi hivatalnak, mely azokat az 
egyházmegyei hivatalnak beküldendi. 

A rovatok ezek legyenek: 1. tételszám, 2. A tanító neve, állása, 
lakhelye, 3. A műbírák ítélete, 4. Az egyházmegyei hatóság 
észrevétele. 

Az ily műbírói rovatos kimutatások két példányban fölterjeszten-
dók, melyek egyike a tanítók önművelődése felöli folytonos tudomás 
és nyilvántartás végett az egyházmegyei hatóság által visszatartatik, 
másika pedig a ker. tanfelügyelőnek visszaküldetni és a*legközelebbi 
értekezlet alkalmával az illető tanítókkal közöltetni 'fog. * 

A tanítók alkalmazásánál minden esetre tekintet lesz fordítandó 
azoknak az önmívelődésbeni előhaladására vagy hanyatlására, s 
ez alkalommal kézhez veendők irányadás végett az egyházmegyei 
hatóságnál őrzött rovatos kimutatásai az értekezleti munkálatoknak. 

Ha valamely egyházi kerületben megkívántató képességgel 
ellátott műbíráló tanítók nem találtatnának, azon esetben az 
értekezleti munkálatok meg bírálásával más egyházkerületben alkal
mazott műbírák által vizsgáltassanak meg. 

Az egyházmegyeileg kinevezendett műbírák figyelmeztetendók 
volnának, hogy bírálataikban az egymásnak tartozó tisztelet és 
szeretet szabályait soha szem elől ne tévesszék s e szerint sértő és 
illetlen kifejezésektől óvakodjanak ugyan, de más részt ebbeli 
tisztökben igazságosan és lelkiismeretesen járjanak el. 

Az értekezletek mindenütt augusztus elsején vagy szeptember 
végén volnának tartandók, az értekezleti jegyzőkönyv és munkálatok 
az értekezlet után legföljebb 14 nap múlva az egyházmegyei 
hatóságnak fölterjesztendők, hogy itt először a műbírák dolgozatai 
képezdei tanár vagy igazgató által kellő időben megbíráltatván; 
ugyanazok a műbíráknak vissza, a többi tanítók munkálatai pedig 
nekik bírálatra kiadathassanak, melyek iránt a műbírák Ítéleteiket az 
értekezletet követő tanév január havának elejéig az egyházmegyei 
hatóságnak fölterjeszteni tartozzanak." 3 3 8 

1858-tól kezdve azután minden évben előre meg
adták a témákat, amelyeket a Circulares Litterea közölt, 
és a tanítók ennek alapján elkészítették értekezéseiket. 
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Kezdetben igen ambiciózusak ezek a témák. Egy-egy 
tanácskozásra négy tételt is megszabnak, idővel ez 
lecsökken kettőre: egy elméleti kérdés kidolgozására 
és egy gyakorlati - 30 perces - óra megtartására. 

Az 1868: XXXVIII. tc. a „tanítói-tanácskozmányokat" 
továbbra is fenntartotta, ti. a 147. paragrafus kimondja: 

„A községi nép- és polgári iskolai tanítók kötelesek minden 
tankerületben tanítói testületté alakulni. 

A tankerületi tanítói testület annyi körre oszlik fel, ahány járása 
van a megyének. 

A járási körök a községek segélyezésével kötelesek évenként 
kétszer, az egész testület pedig évenkint egyszer tanítói értekezletre 
összegyűlni." 

A miniszter külön rendelettel is szabályozta az 
önművelés módját, aminek két formáját látta elő: az 
egyik a tanítói egyletek megszervezése, a másik a 
helytartótanács által már korábban felállított „tanítói-
tanácskozmány" intézményének további fenntartása, 
ízelítőül íme néhány e tanácskozások témáiból: 

„- 1859: 
1. Adassék eló a módszertani eljárás, mely által a gyermekek a 

készséggel - értelemmel és kifejezéssel - olvasásban gyakoroltas
sanak. 

2. Miben áll a népiskola feladata általában és különösen hogyan 
szoktathatja a tanító tanoncait jámborságra s illő magaviseletre. 

3. Állítassák elő gyakorlatilag (és ugyan írásban és szóval) a 
tanítói eljárás az írástanítást megelőző előkészítésre nézve. 

4. Állítassák eló írásban és szóval az I. nyelvgyakorló- és 
olvasókönyv 67-ik olvasmányának tárgyi és nyelvgyakorlati kezelé
s e . 3 3 9 

- 1872: 
Sok tanférfiú azon nézetben van, hogy a testi büntetés mint az 

erkölcsi nevelés szempontjából káros fegyelmi eszköz az iskolából 
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teljesen kiküszöbölendő, még más nevelők ellenkezőt állítanak; 
miért értekezés írandó a következő tételről: 

1. A testi büntetés az erkölcsi nevelés szempontjából. 
Tekintve azt, hogy hazánk népképviselettel bíró alkotmányos 

ország, s hogy ennél fogva a polgároknak bizonyos érettséggel kell 
birniok arra nézve, hogy alkotmányos jogaikat mind saját, mind a 
haza java érdekében helyesen gyakorolhassák megvitatandó: 

2. Tehet-e a népiskola valamit és miként arra nézve, hogy a nép 
alkotmányos jogok helyes gyakorlatára megérjék? 3 4 0 

- 1885: 
A kedély képezése a növendék erkölcsi állapotának alakulására 

döntő befolyással lévén, soroltassanak fel: 
1. azon legsarkalatosabb tanítási és nevelési elvek, melyek a 

kedély képezésénél mindenkor szem előtt tartandók. 
2. jelöltessenek ki a kath. népiskolák III. osztálya számára előírt 

Bárány-féle olvasókönyvből azon olvasmányok és költemények, 
melyek a kedélyképzés tekintetéből legcélszerűbben használhatók 
fel, s ezen olvasmányok csoportosittassanak aszerint, amint egyik 
vagy másik érzelem fejlesztésére alkalmasak. 

3. félórai gyakorlati bemutató előadás. 3 4 1 

- 1905: 
1. Az iskolai könyvtárak szervezésé iránt a legfelsőbb tanható

ságok az utóbbi időben intézkedtek. 
Tekintve, hegy ezen könyvtárak helyes kezeléséből és felhasz

nálásából függ azok nevelő hatása, fejtessék meg: 
a) Mit tegyen a tanító, hogy a tanulókban az olvasási kedvet 

felkeltse és fenntartsa? b) mily módon fokozhatja a tanító a maga 
részéről az olvasottaknak kedvező hatását az egyesekre és az egész 
osztályra nézve? 

2. félórai bemutató tanítás. 3 4 2 

- 1914: 
Az egyre terjedő kivándorlás egyik és nem utolsó okának a 

hazaszeretet érzésének egyre tapasztalható lanyhulását tekintik. 
Tekintve, hogy a népiskola kiválóbb feladata a gondjaira bízott 

ifjúság szívében a hazaszeretet érzésének fölkeltése és ápolása, 
főképp a kivándorlásra való tekintettel soroltassanak fel azon 
eszközök és módok, amelyek segélyével a népiskola fentebb 
mondott feladatának eleget tehet." 
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Az egyházmegyei tanfelügyelő jelentésben számolt 
be az érseknek a lefolyt tanácskozásokról. A jelentés
hez mellékelte a megtartott „szemináriumok" jegyző
könyvét is. 

A topolyai tankerületben (esperes kerület) 1875. 
szeptember 7-én tartott „tanácskozmány" a következő 
rendben folyt le: 

„1. Tartatott mise. 
2. Beköszöntő szavakat intézett az elnök, a tanításra és nevelésre 

vonatkozó egyes tárgyakról. 
3. Felolvastatott a mult évi jegyzőkönyv. 
4. A ministerialis leirat nyomán beállítandó osztály-számok szerint 

kívántatott a tanterv és órarend. 
5. Megbeszéltetett az iskolábajárás, a tankötelesek összeírása, 

kimaradás. 
6. Behatóan sürgettetett az ismétlő-iskola. 
7. Szóba hozatott a tantermek állapota; az iskolai felszerelés, az 

iskolaszékek ülése. 
8. A tornászat tanítása sürgettetett. 
Megbeszéltetett az iskolai könyveknek ügye. 
9. A tavali dolgozatok bíráló észrevétellel visszaadattak. 
10. A jelen évre készített kidolgozásokat olvasták többen, és 

hozzászólottak, megbeszélték a kérdéseket. 
11. Gyakorlati előadást tartottak többen a tanító urak közül. 
12. Ha valakinek ügye, vagy odavaló indítványa volt, előhozta. 
13. Megbeszéltetett a kántor-tanítói nyugdíj-intézetek kérdése. 
14. Szóba jöttek a kerületi könyvtárak. 
15. A Kalocsán megtartandó képviseleti nagy gyűlés tagjai 

meghívattak, felkérettek, megválasztattak. 
16. A kertészet tanítása, faiskolák beállítása sürgettetett a 

ministerialis leirat alapján. 
17. A tanító-egyletek kérdése jött szóba. 
18. A gyűlés rövid imával berekesztetett. A tanácskozás rendesen 

reggeli 10 órától délutáni két óráig tartott és rendesen az illető 
plébános ur gondoskodásából és szívességéből az együttmunkál
kodók együtt költötték el az a napra Istentől szánt rövid étkezést... 

A topolyai kerületből Pacséron jelen volt mind a 9 tanító. Tavali 
dolgozatok közül megdicsértetett Krappenheim Nándoré. - Jelenben 
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fölolvasást tartottak: Blázek József, Krappenheim Nándor, Bódy 
György, Károlyi Mihál. - Előadást tartottak: Károlyi Mihál, Tamás 
Ferenc, Blázek József. Több pap jelen volt - Barátságos körben 
mozogtunk." 3 4 3 

Az egyházmegyei tanfelügyelő a saját észrevételeit 
ugyancsak megküldte a kerületi tanfelügyelőnek, Ba
lassy Endrének: 

„Az 1883. évi tanító tanácskozmányi dolgozatokra vonatkozó 
bírálatokból örömmel értesült az egyházi hatóság, hogy a tanítók 
közül igen sokan az elébök utalt fontos tételt behatóan tanulmá
nyozták s adott feleleteikben törekedtek azon helyes utat megjelölni 
s azon módokra rámutatni, melyek a reáliák oktatásánál legtöbb 
sikerrel követhetők. Más részt azonban találtattak nem csekély 
számban olyan dolgozatok is, melyek akár a tartalom akár külalak 
tekintetében nem ütik meg azon mértéket, mely mértékkel egy ilyen 
dolgozat mérlegelendő. Valamint az első helyen említett dolgozatok 
szerzőit a dicséret joggal megilleti, ugy elkerülhetetlen az, hogy a 
felületes dolgozatok készítői figyelmeztessenek, miszerint jövőre 
ezen fontos kötelességöket nagyobb buzgalommal teljesíteni ipar
kodjanak." 3 4 3 

„Az 1884. évi megbírált tanítótanácskozmányi dolgozatok ösz-
szesen 10 drb. leendő kézbesítés végett midőn ezennel megküldet
nek egyben felemlíttetik, hogy a Ft. egyházi Hatóság örömmel 
tapasztalta az egyházmegyei tanítóság legnagyobb részének a 
kérdés megfejtése körül tanúsított buzgóságát, mi az önképzésben 
kifejtett szorgalmáról tanúskodik. Nem lehet azonban érintetlenül 
hagyni azt sem, hogy találkoztak az egyházmegye tanítói között 
egyesek, nevek ezúttal még nyilvánosságra nem hozatnak, kik a 
tétel kidolgozásában és benyújtásában megrovásra méltó késedel
met tanúsítottak. Ezek ez uton is ujolag és nyomatékosan figyel
meztetnek e nemű hivatalos kötelességük pontosabb teljesítésére, 
mert a tanítói tanácskozmányok csak akkor fognak czéloknak 
megfelelni, ha azokban minden tanító kellő előkészültséggel, mi a 
tételek pontos kidolgozása feltételezi, vesz részt." 3 4 4 

Egyes dolgozatokra vonatkozó észrevételek is ol
vashatók a jelentések között: 
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„A topolyai tankerület 1880. évi tanítótanácskozmányi dolgoza
tokra vonatkozó észrevételek. 

1. Karászi Sándor hegyesi tanító. Tárgyi ismerettel és szorga
lommal dolgozott, a tételre vonatkozó észrevételei alaposak. Irálya 
folyékony, helyesírása jó. 

2. Bódy György hegyesi tanító. Szorgalmas dolgozatában 
helyesen és gyakorlatilag felel a tétel mindkét részére. Bemutatott 
tanterve a helyi viszonyoknak megfelelő. Irálya folyékony, helyes
írása jó. 

3. Szőrffy Ödön hegyesi tanító. A kérdést jól fogta fel, az ismétlő 
iskolától várható hasznokat helyesen fejtegeti, az ismétlő iskola 
megindítása és fejlesztésére vonatkozó észrevételei is helyesek. 
Irálya és helyesírása jó. 

4. Bene Rozália hegyesi tanítónő. A tétel mindkét részére 
tárgyismerettel és szorgalommal felel. Tanterve a helyi körülmények
nek megfelel és gyakorlati. Irálya folyékony, helyesírása j ó . " 3 4 5 

A tanítóság egy részének nincsenek ínyére ezek a 
tanácskozási tételek: 

„Az 1869-ik évre kitűzött tanfeladványok megfejtésében igen sok 
tanító oly dicséretre méltó szorgalmat, lelkesedést és szakavatott
ságot tanúsított, hogy az egyházmegyei tan-főfelügyelőség ezek 
irányában teljes megelégedését ezennel nyilvánítani el nem mu
laszthatja. 

Fájdalom! találtatnak a hitfelekezeti tanítók között oly hanyagok 
is, kik önmívelődésükkel mit sem gondolva, a még mindig érvényben 
lévő felsőbb rendeletek dacára a kerületi értekezletekből minden 
helyes ok nélkül kimaradnak és a feladott tankérdések megoldásán 
egészen túlteszik magokat. Vannak néhányan, kik tétlenségüket az 
által nyilvánítják, hogy valamely szorgalmasabb tiszttársuknak 
munkálatát majd szóról szóra leírják és e másolat mint saját 
fáradságuknak gyümölcsét beterjesztik; - mi dicséretükre épen nem 
válik." 3 4 6 

„Midőn a főegyházmegyei tanfelügyelőség a ker. felekezeti 
tanítóknak felterjesztett és megbírált 1870 évi munkálataikat ide 
csatolva visszaszármaztatja: el nem mulaszthatja szívbéli örömét és 
teljes megelégedését azon tanítók irányában nyilvánítani, kik a 
kitűzött feladványok megfejtésében kiváló szakavatottságot és 
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dicséretre méltó szorgalmat tanúsítottak. Fájdalom! hogy a hitfele
kezeti tanítók között még mindig olyanok is találtatnak, kik önmű
velődésükkel mit sem gondolva, sőt afelsóbbi rendeleteknek dacára 
a kerületi tanácskozmányokból minden helyes ok nélkül kimaradnak 
és a feladott kérdések megoldásán egészen tul teszik magukat. 

Mint a bírálatokból kitűnik, vannak néhányan, kik valamely 
szorgalmasabb tiszttársuknak munkálatát szóról szóra leírják és ezen 
lopott munkát mint saját fáradságuk gyümölcsét árulják; a mi 
dicséretükre épen nem válik. 

Voltak tovább olyanok is, kik a 3-dik tankérdés megfejtésébe 
bele sem mertek kapni, azon helytelen ürügy alatt: mivel a felekezeti 
és közös iskolák közti különbséget elegendőképen még nem 
ismerik. Azonban remélhető, hogy ezen kétkedő urak is már eddig 
a felekezeti iskolák előnyéről meggyőződtek, ha a kath. szellemű 
iskolai és politikai lapokban megjelent e tárgyra vonatkozó czikkeket 
elfogulatlanul olvasták, vagy csak figyelemre méltatták." 3 4 7 

A tanítók serkentésére Lichtensteiger Ferenc bácsi 
főesperes 1867-ben alapítványt tett, melynek évi 
kamataiból megjutalmazták „a kalocsai főegyházme
gyei elemi tanítók tanácskozmányi dolgozatainak leg
jobbjait." 3 4 8 

Ebbe az alapba azután jórészt az egyházmegyei 
papság fizetett be, ki-ki anyagi lehetősége szerint. 

Az alapból évente hét díjat osztottak ki: egy első, 
két második és négy harmadik díjat. 

Az utolsó szakmai tanácskozást 1913-ban tartották. 
1914-ben már nincs értekezlet: 

„A beérkezett jelentések szerint az egyházmegye tanítói közül 
sokan hadi szolgálatot teljesítenek és így állomáshelyükről távol 
vannak. A távollévő tanítók az őszi tanítói tanácskozmányra feladott 
tantétel kidolgozásában és megvitatásában részt nem vehetnek és 
a tanítói tanácskozmányokon meg nem jelenhetnek. 

Ezen körülményre való tekintettel a most folyó évben a tanítói 
tanácskozmányok megtartása alól az egyes esperes kerületek tanítóit 
felmentem - írja körrendeletében a kalocsai érsek." 3 4 9 
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A kishegyesi tanítók ezután többé nem vettek részt 
a felekezeti iskolai tanítóknak rendezett szakmai ta
nácskozásokon. 

Az idézett miniszteri rendelet által szorgalmazott 
önművelés másik formája volt a tanítóegylet. 

Miután a tanító elfoglalta állomását, köteles volt az 
egylet tagjává lenni. Ezt a kitételt a pályázatokban 
minduntalan feltüntették.350 

A kishegyesi katolikus népiskola tanítói a Bács- és 
Tiszavidéki Tanítóegylethez tartoztak. Az egylet előbb 
Óbecse-vidéki Tanítóegylet néven 1873. december 
18-án alakult meg, és akkor még csak a becsei esperes 
kerület katolikus néptanítóit tömöríti. Az 1874. április 
7-én Adán megtartott közgyűlésen az egylethez csat
lakoznak a topolyai esperes kerület tanítói - beleértve 
a hegyesieket is -, majd a Topolyán tartott, 1876. 
augusztus 8-i gyűlésen a zentai kerület tanítói is. 

„Az egylet célja: a róm. kat. vallás szellemében egyesíteni, 
kifejteni s működésre serkenteni a népiskolai tanerőket a nevelés 
terén felmerülő kérdések s az egyházi tanhatóság által kitűzött tételek 
megvitatására, az egylet tagjainak rendelkezésére álló könyvtár 
alapítása által elősegíteni az egylet tagjainak önképzését; javítani s 
emelni a néptanítók erkölcsi, anyagi s társadalmi állását; elősegíteni 
a kat. népnevelésre hivatott egyházi és világi néptanítók célszerű 
szorosabb egyesülését s a kölcsönös tömörülésben fekvő erő által 
védeni a kat. népnevelés és a tanférfiak érdekét minden irányban; 
az egyletbeli világi néptanítókat betegség vagy halálozás esetén 
segélyezni." 

Az egyletnek alapító, rendes, pártoló és tiszteletbeli 
tagjai voltak. Elnöke, alelnöke, két jegyzője, két pénz
tárnoka és két könyvtárosa alkotta a vezetőséget, 
ezenkívül 18 tagú választmánya volt, amely félévenként 
ülésezett. A választmány szabta meg a közgyűlés 
idejét, elméleti és gyakorlati tételeket fogalmazott meg 
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s a dolgozatokat - amelyeket a tagok a közgyűlésnek 
mutattak be - az e célra kiküldött tagok bírálták el. A 
legjobbakat pályadíjakkal jutalmazták.352 

Az egylet egyszerre szolgálta az önképzést és a 
továbbképzést. 

A tanítóegyletnek 1874-től Balassy Endre a másod
elnöke, 1879-től 1887-ig pedig elnöke, majd utána 
tiszteletbeli elnöke. 

Az egyesületben a hegyesi tanítók közül Karaszy 
Sándor volt a legaktívabb. 1879-ben a mértan tan
anyagából, 1881-ben Tapasztalatok a selyemhernyó
tenyésztésről, 1884-ben A kat. segélyalapról és az 
árvaházakról, 1887-ben a gyermekmenhelyekről, 
1891-ben az S-10 tanítóval bíró népiskolák beosztá
sáról tartott előadást. Ezenkívül 1880-1886 között még 
az egyesület jegyzői teendőit is ő végzi. 3 5 3 

A kishegyesi római katolikus néptanítók 
járandóságai és az iskola jogviszonya 

Az elemi népiskolai tanítók javadalmazását első 
ízben az 1868: XXXVIII tc. 142. paragrafusa rendezte. 
A törvény szerint a tanító fizetése tisztes lakáson és 
legalább egy negyedholdnyi kerten kívül nem lehetett 
kevesebb, mint 300 forint a rendes-, illetve 200 forint 
a segédtanító esetében. A törvénynek e rendelkezése 
azonban csak a községi tanítókra vonatkozott, mert a 
11. paragrafus szerint a hitfelekezetek iskoláiban 
alkalmazott tanítók fizetését maguk a felekezetek 
határozták meg. 

A hegyesi iskolában ez a következőképpen alakult: 
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I. tanítói állomás fizetése (Blázek József) 
1. készpénzfizetés 191 Fr 76 Kr 
2. 20 pozsonyi mérő búza 
3. 3 öl tűzifa 
4. 3 öl szalma 
5. 2/4 telek szántó, kert haszonélvezete 
6. szabadlakás 

A felsoroltak pénzbeli értéke 
II. tanítói állomás fizetése (Bódy György) 
1. készpénz fizetés 
2. 30 pozsonyi mérő búza 
3. 3 öl tűzifa 
4. 2/4 telek szántó, kert 
5. szabadlakás 

Összesen: 625 Fr 50 Kr 
III. állomás 
1. Készpénz fizetés 200 Fr 
2. tizenöt pozsonyi mérő kétszeres búza 
3. 2/4 telek szántó 
4. 2 öl fa 
5. 3 öl szalma 
6. szabadlakás 

Összesen: 517 Fr. 

A lakbért, bár a lakást mindenhol feltüntetik, nem 
számolták be a fizetésbe. 

1873-ban az iskolát elközösítették. A rákövetkező 
hároméves periódusban, amíg tart a községi iskola
szék mandátuma, megszervezik a negyedik tanítói 
munkahelyet. A fizetést a népiskolai törvény 142. 
paragrafusa'alapján határozták meg: 

IV. tanítói állomás fizetése (Bene Rozália) 
1. készpénz fizetés 400 Fr 
2. fűtőszalma 30 Fr 
3. szabadlakás 

Összesen: 430 Fr 

759 Fr 76 Kr 

262 Fr 
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Miután visszaállítják az iskola felekezeti jellegét, újra 
a népiskolai törvény 11. paragrafusa lesz a mérvadó: 
a hitfelekezet maga szabja meg az iskolában dolgozó 
tanító fizetését, de a Püspöki rendszabályok 24. 
paragrafusa értelmében, az azt meghatározó iskola
széknek figyelembe kellett vennie az 1868: XXXVIII. tc. 
142. paragrafusát. Korábban - a tanítói állomás 

"megszervezésénél - már volt szó arról, hogy az ötödik 
tanító fizetését a hegyesi római katolikus temető évi 
jövedelméből, a fű árverezéséből befolyt pénzből 
finanszírozták. Ennek az állomásnak a javadalma így 
állt össze: 

V. állomás 
1. készpénz fizetés 300 Fr 
2. fűtésre 24 Fr 
3. szabadlakás 

Összesen: 324 Fr 

A tanítói javadalmazás újabb rendezése az 1893: 
XXVI. tc.-kel történt, amikor a népoktatási törvény 142. 
paragrafusának hatályát a hitfelekezetek által fenntar
tott népiskolák rendes- és segédtanítóira is kiterjesz
tették. Az említett paragrafuson kívül még a 139. és 
140. paragrafus is érvényessé lett a felekezeti iskolák
ban. Ezek szerint a megürült tanítói állomások legföl
jebb fél év alatt betöltendők, és ez idő alatt az iskolában 
segédtanító alkalmazandó, továbbá, a tanító halála 
esetén özvegye és árvái a halálozás napjától számított 
fél évig az egész fizetést és lakást élvezik. 

Az összes elemi népiskolák tanítói 50 Fr ötödéves 
korpótlékban részesültek, ami öt ízben vált esedékes
sé, és 250 Fr-ig emelkedhetett. A korpótlékot a 300 
Fr-nál nagyobb fizetésbe nem számíthatták bele. A 
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korpótlék alapját képező szolgálati idő azonban csak 
az 1893. évi XXVI. tc. hatályba lépésével vette kezdetét. 

A tanító fizetése, mint addig is szokásban volt, a 
készpénzen kívül állhatott természetbeni járandósá
gokból vagy földbirtok-jövedelemből is. Az első három 
tanítói fizetés Kishegyesen a korszak végéig ilyen volt. 

A fizetés egy részének terményekbeni juttatását 
csak úgy engedélyezte a törvény, ha azt az iskola
fenntartó a tanító nélkül szedte be és az előre 
megállapított mennyiségben szolgáltatta ki a tanító
nak, mégpedig úgy, hogy az évi utolsó részletet 
legkésőbb november végéig átadta neki. 

A termények árát az utolsó tíz év átlaga szerint 
állapították meg. 

A VI. tanítói állomás szervezésekor már a nevezett 
tc. szerint szabják meg a tanítói fizetést. 

VI. tanítói állomás fizetése 
1. készpénz fizetés 400 Fr 
2. lakbér: míg az egy szobából álló 
lakás el nem készül, 50 Fr 
azontúl pedig csak 30 Fr 

Összesen: 430 Fr 

A XXVI. tc. hatályba lépése után a hegyesi tanítók 
fizetését nem kellett kiigazítani, mert azok korábban 
megállapított összege megfelelt a törvényes követel
ményeknek. 

Egyetlen esetben fordult elő, hogy az elhalálozás 
miatt ki kellett adni a tanító özvegyének a fél évi 
járandóságot. 

Karaszy Sándor - aki ellen egyébként eljárást 
indított az érseki hatóság - 1899. nov. 27-én elhunyt, 
anélkül, hogy az eljárásra sor került volna. Özvegye 
ekkor benyújtja az iskolaszéknek az alábbi kérvényét: 
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„a melyben kéri a férje halálozása folytán mint 
özvegyének törvényesen járó félévi javadalmazását és 
pedig 

Lakásilletéket is követel az özvegy, de az iskolaszék 
a lakásilletéket megtagadandónak nyilvánítja, mint
hogy a lakás üres s az özvegy azt önkényileg 
otthagyta. 3 5 5 

Az iskolaszék elintézés végett ez ügyben „felkeresi 
az érdemes Elöljáróságot". 

Balassy Endre nem elégszik meg ezzel, tudakozó
dás céljából a kalocsai főszentszékhez fordul, jár-e az 
özvegynek fél évi javadalom. Az érsekségtől igenlő 
válasz érkezik: 

„...az elemi népiskolai tanítók fizetésének rendezéséről szóló 
1893. évi XXVI. tcz. 1. par. szerint »a tanító halála esetén özvegye 
és árvái a halálozás napjától számított fél évig az egész fizetést és 
lakást elvezik«. Tekintettel pedig arra, hogy Karaszy Sándor halála 
napjáig tényleg megtartotta a tanítói állomását s mint hegyesi 
tényleges tanító halt meg, világos, hogy özvegyét az idézett törvény 
értelmében a fél évi javadalmazás megilleti. A Karaszy ellen 
hatóságilag kimondott felfüggesztés, ha az ellene fölhozott vádak 
rendszeres vizsgálat útján beigazoltattak volna, befolyással lehettek 
volna a felfüggesztés idejére járó tanítói fizetésre nézve, de az 
özvegynek a férj halálával életbelépő jogait nem érinti." 3 5 6 

1907-ben hozták meg a XXVII. tc.-et, amely a nem 
állami elemi népiskolák jogviszonyait és a községi, 

1. készpénzben 
2. buzajárulék 
3. fajárulék 
4. szalmajárulék 
5. földjutalék 
6. szérűskertjutalék 

191 K 
80 K 
45 K 
15 K 

500 K 
30 K 

76 f 

Összesen: 861 K 76 f" 
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valamint hitfelekezeti néptanítók járandóságait szabá
lyozta. 

A törvénynek kettős célja volt: egyrészt rendezni 
kívánta a községi és hitfelekezeti néptanítók fizetését 
akképp, hogy képzettségüknek és állásuk igényeinek 
megfelelő, tisztességes megélhetésük biztosítva le
gyen, másrészt a különböző jellegű iskoláknál az állami 
és nemzeti érdekek megóvását igyekezett biztosítani. 

A XXVII. tc. első paragrafusa kimondta, hogy a 
községi és hitfelekezeti elemi népiskolák tanítói köz
tisztviselők és törvényesen megállapított járandósága
ikat közigazgatásilag biztosítják. 

Ezt a jogviszonyt a törvényjavaslatot beterjesztő a 
következőképpen indokolta meg: 

„Az 1878. V. tc. 27. paragrafusának 2. pontja és a 461. 
paragrafusának szempontjábóí ugyanis áz állami, illetve bármilyen 
nyilvános iskolánál működő tanítók közhivatalnokoknak tekintendők. 
Annak meghatározása ugyanis, vajon bizonyos hivatal magán- vagy 
közhivatal-e: az állam közjoga irányadó. Eszerint állami hatóságok 
azok, melyek az állam ügyeit ellátják, tekintet nélkül arra, vajon 
megbízásukat magától az államtól, vagy más közjogi testületek 
közvetítésével nyerik. Minthogy pedig az államnak a jogbiztonság 
fenntartása, igazságszolgáltatás és az állami célok megvalósítására 
rendelt kényszer alkalmazásán kívül egyéb teendői is vannak a 
közművelődés, a nemzetgazdaság és egyáltalán minden közérdek 
előmozdítása körül: a szűkebb értelemben vett közhivatalnokok 
mellett, kik az impériumot vagy jurisdictiót gyakorolják, közhivatal
nokoknak a szó tágabb értelmében azok is tekintendők, kik az állam 
gondozó tevékenységének ügykörét az állam közvetlen vagy 
közvetett befolyása alatt és ellenőrzése mellett igyakorolják."3 5 7 

A miniszteri megindoklás kimondja azt is, hogy az 
1893: XXVI. tc.-nek azon rendelkezése, amely a 
községi és felekezeti tanítók fizetési minimumát 300 
forintban állapítja meg, tarthatatlan azért is, mivel a 
megélhetési viszonyok azóta kedvezőtlenebbé váltak, 
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de tarthatatlan azért is ez a minimum, mert ezek a 
tanítók ugyanazon nemzeti és népművelési feladatot 
látják el, mint az államiak; velük szemben a népoktatási 
törvények ugyanazon képesítést és ugyanazon köte
lességek teljesítését követelik, mint az állami jellegű 
iskolákban működő tanítóktól.3 5 8 

A törvény nem szakított azzal a gyakorlattal, amit 
az 1868: XXXVIII. tc. is érintetlenül hagyott: a hitfele
kezeteknek továbbra is joguk van iskolákat fenntartani. 
Erre való tekintettel, e törvény nemcsak tiszteletben 
tartotta a felekezetek iskolafenntartó jogait, és tovább
ra is igénybe akarta venni azok segítségét, de az állam 
maga is segítséget akart nekik nyújtani e törvénnyel, 
hogy a népoktatásra és nevelésre vonatkozóan ma
gukra vállalt kötelességüknek eleget tehessenek. Rö
viden: az állam a hitfelekezeti iskoláknak megadta az 
anyagi támogatást, az ún. államsegélyt, ám azzal a 
feltétellel, „hogy minden iskola kifogástalanul hazafias 
állampolgári nevelést adjon". 3 5 9 

A törvény 2. paragrafusa szerint a hitfelekezeti tanító 
alapfizetésének legalább évi 1000 koronát (500 Ft) kell 
kitenni. A tanítót a fizetésen kívül (mint korábban is) 
tisztes lakás (legalább két padlózott szoba, konyha, 
kamra és a legszükségesebb mellékhelyiségek), to
vábbá legalább egy negyedholdnyi kert, vagy kert 
nem léte esetében ennek ellenértéke gyanánt 200 
korona készpénz illeti meg; tisztes lakás hiányában 
pedig lakbér járt. A lakbér összegét kategorizálta a 
törvény. Kishegyes a negyedik lakbérosztályba került, 
ami évi 300 K volt. 

Az iskolánál alkalmazott rendes tanítókat az alapfi
zetés mellett korpótlék is megillette, amely a követke
zőképpen alakult: 
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5 évi szolgálat után 
10 évi szolgálat után 
15 évi szolgálat után 
20 évi szolgálat után 
25 évi szolgálat után 
30 évi szolgálat után 

200 K 
200 K 
100 K 
100 K 
200 K 
200 K 

A korpótlék az állomás elfoglalásától, legfeljebb 
azonban 1893. okt. 1-jétől járt. 

Az 1907-ben létesített ideiglenes, majd 1908-ban 
véglegesített VII. tanítói állomás fizetését az állás el
foglalásakor már az új törvény szerint állapították meg. 

Mivel sem a községnek, sem az egyháznak nem 
volt elegendő pénze a tanítói fizetésre, ezért Balassy 
Endre kéri az érseki hatóságot, engedélyezze, hogy 
az iskolaszék államsegélyért folyamodjon. A válasz a 
következőképpen szólt: 

„Az újonnan rendszeresített VII. tanítói állomás alapfizetése a 
község által megszavazott 400 koronával s a temetőalapból 
kiutalványozandó 400 koronával még nem éri el az 1907. XXVII. 
tcben megállapított tanítói alapfizetés minimumát. A hiányzó 200 K-t 
honnan óhajtják fizetni? Ha az iskolaszéknek az a szándéka volna, 
hogy a 200 koronát kiegészítésképpen az államtól kérje, ez ellen a 
föszentszéknek kifogása nincsen. A lakpénz gyanánt megállapított 
100 korona ellenkezik az 1907. XXVII. tc. 2. par-ával, melynek 
értelmében a IV. lakbérosztályba osztott községek tanítóit 300 korona 
lakbér illeti meg. Kishegyes pedig a IV. lakbérosztályhoz tartozik. 
Határozzon tehát az iskolaszék, hogy a lakbér kiegészítéséhez 
szükséges 200 koronát honnan kívánja fedezni. Ha ezt a 200 koronát 
is a temetőalapból óhajtanák fedezni, úgy a főszentszékhez 
beterjesztendő ezen alapnak jelenlegi állapotáról, évi terheiről és 
bevételeiről szóló kimutatás, melynek alapján fog a főszentszék 
határozni." 3 6 0 

Az államsegély kérését azonban egy halom okirattal 
kellett alátámasztani, s ha azt rendben találta a 
miniszter, engedélyezte a kifizetést, ami után így alakult 
a tanítói javadalom: 
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VII. tanítói állomás fizetése 
1. az egyháznál levő iskolaalapból havi 

előleges részletekben 400 K 
2. a községi pénztárból havi előleges 

részletekben 400 K 
3. államsegély fizetés kiegészítésként 200 K 
4. lakbér 300 K 

Összesen: 1300 K 3 6 1 

A fizetésbe beszámítandó földjáradék kérdését 
érintetlenül hagyta ez a törvény is. 

A törvény kötelezte az iskolafenntartókat, így a 
kishegyesi róm. katolikus hitközséget is, hogy okmány
szerű díjlevelet állítsanak ki a tanítók fizetéséről, 
aminek az igazgató-plébános annak rendje-módja 
szerint eleget is tett. A plébánia irattára 1912-ből 
megőrzött egy kimutatást a fizetésekről: 
Tanító Készpénzbeli, Korpótlék Államsegély Államsegély 
neve terménybeli a községtől fizetés kiegé korpótlék 

járandóságok szítésképpen címén 
ingatlanok 
jöv. értékei 

Szőrffy Ödön 1435 K 200 K - 300 K 
Greiner Endre 2461 K 52 kr. 200 K - 300 K 
Bódy Máté 1600 K - - 300 K 
Köröskényi Ilona 800 K 200 K 200 K . .300 K 
Bene Rozália 800 K 200 K 200 K 300 K 
Vígh János 800 K - 200 K -
Vidócziné 

362 Ambrus Júlia 800 K - 200 K 362 

Államsegélyt az a hitfelekezeti iskola kapott, amely
ben az 1868: XXXVIII. tc. 11. és 55. és a jelen törvény 
19. és 20. paragrafusaiban felsorolt köteles tantárgya
kat a mindennapi iskolákban az illető egyházi főható
ság, illetőleg a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
kiadott tantervet 6 évre felosztva, faluhelyen legalább 
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8 havi, városokban pedig 9 havi szorgalmi idő alatt 
tanították. 3 6 3 7 3 6 7 

„Minden iskola és minden tanító, tekintet nélkül az iskola jellegére 
és arra, hogy állami segélyt élvez-e vagy sem, a gyermekek lelkében 
a magyar hazához való ragaszkodás szellemét és a nemzethet való 
tartozás tudatát, valamint a valláserkölcsös gondolkodást tartozik 
kifejleszteni és megerősíteni. Ennek a szempontnak az egész 
tanításban érvényesülni kell; külső kifejezésül minden iskolában, 
jellegkülönbség nélkül, úgy a főbejárat fölött, mint megfelelő helyen 
a tantermekben Magyarország címere helyezendő el, a tantermek
ben a magyar történelemből vett falitáblák alkalmazandók, nemzeti 
ünnepeken pedig az épületen a magyar nemzeti címeres zászló 
tűzendő ki. E jelvényeken kívül csak a törvényhatóság és a község 
címere és az iskola községi, illetőleg felekezeti jellegétatörvényesen 
megállapított kitételekkel megjelölő magyar nyelvű felirat és a 
tantermekben az illető hitfelekezet egyházi főpásztorainak arcképei, 
vallási jelvények, valláskegyeleti képek és az oktatáshoz szükséges 
tanszerek alkalmazása van megengedve, melyek azonban idegen 
történeti vagy földrajzi vonatkozásokat nem tartalmazhatnak és 
csakis hazai készítmények lehetnek. 

A vallás és közoktatásügyi miniszter a tárcája terhére gondos
kodik arról, hogy az összes iskolák a magyar címerrel és a zászlóval, 
valamint az iskolafenntartó hatóság meghallgatásával megállapítan
dó magyar történeti képekkel ellátassanak. E történeti képek a 
tantermekben kellő módon elhelyezendők és a tanító tartozik 
jelentőségüket a nyelv- és értelemgyakorlatok, továbbá a földrajz 
és történelem tanítása során a gyermekeknek megmagyarázni." 3 8 

E szakasz azon rendelkezéseinek végrehajtása, 
amelyek a tanító működési körébe nem tartoztak, az 
iskolaszéknek, elsősorban elnökének a feladata volt. 
Ha elmulasztotta teljesíteni, 500 koronáig terjedő 
pénzbüntetéssel sújthatták. 

Az államsegély megadása azonban már korlátozta 
a felekezeteket a tanítói kinevezések jogkörében. Ha 
az állam a felekezeti iskolai tanító alapfizetésének 
kiegészítéséhez 200 koronát meghaladó államse
géllyel járult hozzá, a tanító alkalmazása a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter jóváhagyásától függött. 3 6 9 
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Az 1907: XXVII. tc. az állami jogokat a tanítók feletti 
fegyelmi jog gyakorlására csak részben terjesztette ki. 
Az állam az ily befolyást csakis az állami és nemzeti 
érdekeket sértő fegyelmi vétségek elkövetése esetén 
gyakorolta, mely érdekek megvédését nem bízhatta 
teljesen az iskolafenntartókra. 

A hitfelekezeti tanító ellen a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter három esetben rendelhetett el eljárást: 

1. ha a magyar nyelv tanítását elhanyagolta (vonat
kozott ez a nem magyar nyelvű iskola tanítóira) 

2. ha az iskolában a kormány és a miniszter által 
eltiltott tankönyveket vagy taneszközöket használt 

3. ha államellenes irányt követett (államellenes volt 
minden cselekedet, amely az állam alkotmánya, nem
zeti jellege, egysége, különállása vagy területi épsége, 
az állam nyelvének törvényben meghatározott alkal
mazása és az állam címere, jelvénye és zászlaja ellen 
irányult).3 7 0 

Egyéb fegyelmi vétségekben a hitfelekezeti hatóság 
volt az illetékes. 

Az 1907: XXVII. tc. még egy újdonságot vezet be. 
A bármilyen jellegű elemi iskolánál első ízben alkal
mazott rendes tanítók kötelesek voltak magyar állam
polgárságukat a királyi tanfelügyelő előtt igazolni. 
Továbbá kötelesek voltak a tanfelügyelő vagy annak 
megbízottja és az illetékes iskolai hatóság előtt ma
gyarul esküt tenni. íme egy példa: 

„Én, Halasi Elek tendes tanító esküszöm az élő Istenre, hogy Ó 
Felsége apostoli királyom, magyar hazám és annak alkotmánya iránt 
tántoríthatatlan és rendületlen hűséggel viseltetem, az ország 
szentesített törvényeit és törvényes szokásait megtartom, a. hazai 
hatóságok törvényes rendeleteit valamint a tanítói tisztemmel járó 
kötelességeket mindenkor lelkiismeretesen, híven és pontosan 
teljesítem, és a gondjaimra bízott ifjúságot a magyar haza szerete
tében fogom nevelni. Isten engem úgy segéljen! 

Halasi Elek oki. tanító" 3 7 1 
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A tanító csak az eskü letétele után foglalhatta el 
állását. Az alkalmazásban levő tanítók, akik már 
államsegélyt élveztek, a törvény életbelépésétől szá
mított három hónap alatt, akik viszont nem élveztek 
ilyen segélyt, egy év alatt voltak kötelesek esküt tenni. 

1913-ban újra rendezik a hitfelekezeti tanítók illet
ményeit. Az addigi alapfizetés és korpótlék helyébe a 
XVI. tc. a fizetési osztályokat lépteti. Megkülönböztet 
„kezdő javadalmazást", „fizetési osztályt" és „fizetési 
fokozatot". 

Három fizetési osztályt ismer ez a törvény, mind
egyikben három-három fokozatot. 

A kezdő javadalmazásból (1200 K) a III. fizetési 
osztályba, a lll-ból a l!-ba, abból pedig az I. fizetési 
osztályba meghatározott szolgálati idő után került a ta
nító, ugyanazon fizetési osztály keretén belül viszont ma
gasabb fizetési fokozatba előlépés útján kerülhetett. 

A kezdő javadalmazásból a férfitanítót 2, a nőtanítót 
4 év után léptették elő. Az előléptetéshez szükséges 
szolgálati időt a III. fizetési osztályban 15, a H-ban 12 
évben állapította meg a törvény. 

A fizetési fokozatokba való előlépéshez szükséges 
idő tartamát a III. fizetési osztályban 5-5 évben, a II. 
és I. fizetési osztályban pedig 4 évben állapították meg. 

Azokat a tanítókat, akik 1913-ban a XVI. tc. hatályba 
lépésekor már alkalmazásban voltak, összes beszá
mítható szolgálati idejük figyelembevételével sorozták 
be a beszámítható szolgálati időnek megfelelő fizetési 
osztályba és fizetési fokozatba. 

A VIII. állandó tanítói áílomás megszervezésének 
ügye - mint láttuk - Kishegyesen néhány évig 
elhúzódott, hiszen ezt is csak tetemes államsegéllyel 
nyithatta meg a falu. 1913-ban azután célegyenesbe 
jut az állomás, a miniszter engedélyezi az államse
gélyt. 3 7 2 Az új állomás díjlevelét már az 1913: XVI. 
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tc.-nek megfelelően állítja ki a kishegyesi római kato
likus iskolaszék: 

„Díj levél 
a kishegyesi római katholikus iskolánál ujjonszervezett 

VIII. tanítói állomás részére 
1. A róm. kat. iskolapénztárból 100 korona 
2. A politikai község pénztárából 100 korona 
3. Lakbér, addig míg hajadon 180 korona 
ha férjhez megy, 300 koronára egészíttetik ki 
4. Kertilletmény 20 korona 
5. A vallás és közoktatási m. kir Miniszter úr 87148. 
szám alatt kelt beleegyezése szerint ezen állomás 
részére f.é. szeptember 1-től az 1907. évi XXVII. t.c. 
12. p. és az 1913. évi XVI. t.c. 4. p. alapján 1000 korona 
államsegélyt engedélyezett 

A VIII. tanítói állomás összjövedelme: 1420 korona 

Ezen díjlevél összes tételei a kishegyesi róm. kath. iskolaszék 
által végérvényesen megállapítattak és az 1-5. alatt részletesen 
felsorolt illetmények az 1907. évi XXVII. t.c. és az 1913. évi XVI. t.c. 
szabványai értelmében a VIII. tanítói állomás javadalmazását élvező 
tanítónő részére biztosíttatik. 

Kishegyes 1913. évi augusztus hó 2-án (Aláírások)" 3 7 3 

A tanítót a magasabb fizetési osztályba a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter léptette elő. 

Az előlépés a fizetési osztályok fokozataiban auto
matikusan történt. 

Az előléptetésre részben kihatott a minősítés, míg 
az előlépésre nem; erre csupán a fegyelmi ítélet 
hathatott ki. 

A kezdő javadalmazásból a meghatározott szolgá
lati idő eltelte után előléptetés útján akkor került a 
tanító a III. fizetési osztályba, ha működése kielégítő 
és a szolgálati magatartása megfelelő volt. 

A fizetési osztályokba való előléptetéshez a minő
sítést a királyi tanfelügyelő és az iskolafenntartó 
hitfelekezet illetékes hatósága adta meg. A tanítókat 
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minden páros évben a tanév befejezésekor minősítet
ték. A minősítés alapjául szolgált a tanfelügyelőnek, 
helyettesének vagy az iskola ellenőrzésével megbízott 
iskolalátogatónak tapasztalata. A nyilvános minősítés 
a köztisztviselői minőség folyománya volt, ami az 
akkori közigazgatási ágnál szokásban volt. 

A tanítót a működés tekintetében és a szolgálati 
magatartás szempontjából minősítették. 

A működés tekintetében a következő szempontok 
voltak a mérvadók: 

a) a pedagógiai és a didaktikai készültség, a 
szakszerű továbbképzés, a fennálló szolgálati rendel
kezések ismerete és különös képességek, 

b) szorgalom, lelkiismeretesség és hivatásszeretet, 
c) a nevelés és tanítás iránya és az e tekintetben 

elért tényleges eredmény, 
d) az iskolán kívül kifejtett kulturális és társadalmi 

tevékenység.3 7 4 

A szolgálati magatartás szempontjából pedig: 
a) az erkölcsi magaviselet, 
b) a tanulókkal és azok szüleivel, gyámjaival való 

bánásmód, 
c) az elöljárók és hatóságok irányában tanúsított 

magatartás és 
d) a társadalmi rend és hazafisáa szempontjából 

való magaviselet volt az irányadó. 
A minősítés jelzésére, a működésre nézve: „kiváló", 

„kielégítő" vagy „nem kielégítő", a szolgálati magatar
tásra nézve pedig: „példás", „megfelelő" vagy „nem 
megfelelő" kitételeket használták. 

A háború közbejötte miatt Hegyesen mindezek csak 
részben nyertek alkalmazást. 
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Kishegyesi néptanítók és tanítói állomások 

A népiskolai törvény 133. paragrafusa meghatároz
ta, ki lehet tanító: 

„Tanítói hivatalra ezentúl csak oly egyének képesítettek, akik 
valamely nyilvános képezdében az egész tanfolyamot bevégezték 
s a kötelezett vizsgákat letévén (bélyegmentes) tanítói oklevelet 
nyertek, vagy ha nem végeztek is nyilvános képezdei tanfolyamot, 
mind az elméleti, mind a gyakorlati vizsgát nyilvános képezdében 
sikerrel kiállották. 

Azon nem okleveles tanítók, akik a jelen törvény kihirdetésekor 
már hivatalban voltak, állásaikon meghagyatnak ugyan, de köteles-
ségök az iskolákat vizsgáló főhatóság előtt tanításbeli jártasságukat 
és ügyességüket igazolni. Akik ezt igazolni nem tudják, a nyári 
szünnapok alatt a legközelebbi képezdében póttanulásra kötelez
tethetnek." 3 7 6 

A tanítót élethossziglan választották, és hivatalából 
csupán súlyos hanyagság, erkölcsi kihágás vagy 
polgári bűntény miatt mozdították el. 

A népiskolai törvény meghozatalakor Kishegyesen 
már két tanítói állomás volt, amelynek betöltői megfe
leltek a törvény követelményeinek: szakképzett tanítók 
voltak. 3 7 7 

I. állomás 

1846. december 10-étől Blázek JózseHanítóskodik 
ezen az állomáson. Harmincnégy évet dolgozik, min
denki megelégedésére. 1876. április 12-én, 54 éves 
korában hal meg. A tanítót a falu szívébe zárta; halála 
után, amikor helyébe az iskolaszék új tanítót akar 
választani, így ír róla a jegyzőkönyv: 

„...bárcsak azt eszközölhetné a mai választással az iskolaszék, 
miszerint kedves emlékű megholt tanító helyébe érdemes egyén 
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jöhetne. Amely tanító felejthetetlen emlékének annál is inkább, 
minthogy az iskolaszék tagjai közül is többen köszönhetik kiképez-
tetésöket, elnök úr saját és az iskolaszék nevében miután lerakta a 
kegyelet cyprusát, a mely kegyeletnek szavai szerint az által 
adhatnak leginkább őszinte kifejezést, hogyha helyébe méltó utódot 
választanak". 3 7 8 

Hét évtized múltán is emlegetik Blázek Józsefet, 
„akit még ma is a tanítók mintaképeként emleget
nek". 3 7 9 

Az elhunyt Blázek helyére kiírt pályázatra 28-an 
jelentkeztek. Közülük 16 szavazattal Karaszy Sándor 
miskei tanítót választották meg. 3 8 0 

Karaszy 1852. január 10-én született Fajszon. Elvé
gezte a gimnázium, öt osztályát, majd magánúton a 
kalocsai tanítóképzőt. Főelemi iskolai képesítést Pé
csett nyert 1870. júl.a 15-én. 3 8 1 Jó képességű tanító 
volt, munkájában azonban eléggé rapszodikus. Több 
alkatommal - betegségére hivatkozva - szabadságot 
kér. így helyettesítette egy évig öccse, Karaszy Mi
hály , illetve Szokolovics Ferenc ceglédi tanító. 3 8 3 

1899. október 25-én kipattan a csengődi ügy, 3 8 4 ami 
miatt Karaszy Sándort az iskolaszék lemondásra 
szólítja fel, de négy havi szabadságot ad neki, hogy 
ügyét tisztázza, egyben kötelezi, saját költségén 
állítson segédtanítót. Karaszy a kalocsai kihallgatása 
előtt két nappal meghal. így kerül az első állomásra 
rövid időre - 1899. november 25-étől 1900. január 
6-áig - a topolyai Krappenheim (Kiss) Antal, majd 
február 22-éig Mátyus Pál segédtanító. 

A megüresedett állásra kiírt pályázatra hatan jelent
keztek; miután az iskolaszék átnézte a beérkezett 
kérvényeket, négy pályázót talált elfogadhatónak. 
Közülük Greiner Endre Topolyán működő, hegyesi 
születésű tanítót választotta, s egyben kötelezte, hogy 
a távollevő kántort is helyettesítse. 
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Greiner Endre 1875. november 8-án született He
gyesen. Kalocsán végezte a tanítóképzőt, ott is nyert 
tanítói képesítést 1896-ban. Nevelői munkája mellett 
amatőr régész és történész, rendes tagja Bács-Bodrog 
vármegye Történelmi Társulatának. A társulat megbí
zásából Trencsényi Károly társtitkárral és Gubicza 
Kálmán múzeumőrrel 1906/7-ben 120 sírt tár fel 
Hegyesen és 1600 darab leletet juttat a zombori 
múzeumba. 3 8 4 Megírta és megjelentette Kishegyes 
történetét.3 8 5 1944-ig tanít Hegyesen. Meghalt 1948. 
március 3-án, Zentán. 

Az első világháború idején Greinert Romhányi István 
kántortanító helyettesíti. Romhányi 1884. november 
12-én született Kunszentmártonban. 1904-től a falu 
kántora, majd a topolyai polgári iskola énektanára. 
1916. november 15-étől helyettesíti Greinert. Közben 
gyógyszerészi diplomát szerez a kolozsvári egyete
men. A háború után Magyarországra távozik. 

II. állomás 
1846-ban, miután Blázek József elfoglalja állását, 

segédtanítót is szerződtetnek, amire a község 80 
forintot látott e lő . 3 8 7 Ekkor, 1847-ben kerül Kishegyesre 
fíócfy György 

1854. szeptember 25-én kelt 1320. sz. leiratával a 
cs. és kir. szerbvajdasági iskolahatóság Bódyt rendes 
tanítóvá nevezi ki, azzal, hogy megfelelő képesítést 
kell nyernie. 3 8 8 

Bódy György 1826. március 31 -én született Szege
den. Szülőhelyén végezte el a hat gimnáziumot és a 
kétéves tanítói képezdét. 1846. július 25-én nyert 
tanítói képesítést. Az 1844/45 és 1845/46-os iskolaév
ben végezte a képzőt, mégpedig a költészeti osztályt. 
Magyarul, németül és latinul jól beszélt. A kuriózum 
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kedvéért közlöm a tanítóképzős bizonyítványának 
azon részeit, amelyekből közelebbi képet kaphatunk 
a néhai tanítónevelő intézetekről is; Bódy a következő 
tantárgyakat tanulta és az alábbi eredményt érte el: 

1844/45-ös évfolyam: I. félév II. félév 

Kikérdő vallás és szertartástanból jeles 1-ső rend 
Biblia történetekből jeles jeles 
Magyar nyelvből 1-ső rend 1-ső rend 
Szépírásból 1-ső rend 1-ső rend 
Altalános és részletes módszertanból jeles jeles 
Földrajzból 1-ső rend jeles 
Számtanból 1-ső rend jeles 
Orgonálásból 1-sö rend 1-só rend 
Énekből 1-ső rend 1-ső rend 
Szertartásiakból 1-só rend 1-só rend 
Erkölcsbői 1-ső rend 1-só rend 
Neveléstanból jeles jeles 

1845/46-os évfolyam 

Kikérdó vallás és szertartástanból jeles jeles 
Magyar nyelvből 1-sö rend 1-só rend 
Az embereken és barmokon történő 
s rögtön segélyt igénylő bajok 
gyógyszabályiból 1-ső rend 1-só rend 
Úrbér magyarázatából 1-só rend 1-só rend 
Természetrajz tanítás módjából jeles jeles 
Természettan tanítás módjából 1-ső rend 1-só rend 
Mezőgazdaság tanítás módjából jeles jeles 
Kézműtan tanítás módjából jeles jeles 
Számtanból jeles jeles 
Orgonálásból 1-ső rend nem járt 
Éneklésből 1-ső rend nem járt 
Szertartásiakból 1-só rend 1-ső rend 
Erkölcsből 3 8 9 1-ső rend 1-só rend 
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A szerbvajdasági iskolahatóság felszólítására 
ugyancsak a szegedi cs. és kir. képezdében „az elemi 
tanító állomást elnyerni kívánók számára előírt próbát" 
a következő eredménnyel végezte: 

Előmenetel a főtárgyakban Sorozat 
a tantárgyak az előadási 
ismeretéből módból 

Kiejtés 
Vallástan és Szentírástan Kielégítő 

A nevelés oktatás és iskolai 
fegyelem alap elveiben Kielégítő 
Az oktatási nyelvben, és pedig 
német 

a) olvasásban 
b) nyelvtanban 
c) szó- és írásbeli gondolat 

kifejezésében 
Az oktatási nyelvben, és pedig 
a magyar 

a) olvasásban tisztán folyó 
b) nyelvtanban elég alapos 
c) szó és írásbeli gondolat 

kifejezésében elég biztos 
Számolásban kielégítő 
Szép és pontos írásban 3 9 0 elég csinos 

tiszta 
Még nem teljesen 

kielégítő 

elég ügyes 

Miután az „előírt próbát" kiállotta, az érseki helynök 
rendes tanítóvá nevezi k i . 3 9 1 

Bódy György köztiszteletben álló, nagycsaládos 
ember volt. Kétszer nősült. Első felesége Farkas 
Zsigmond árvája, Eleonóra volt. Ebből a házasságból 
hat gyermek született. Második felesége Berecz Mária 
volt. Tőle nyolc gyermeke lett. Gyermekei közül kettő: 
Géza és Máté követte őt a tanítói pályán. 

Bódy tanító urat így jellemzi Sulyok János: 
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„...az (tanító) egyesület ifjabb tagjai mindenkor példányképül 
tekintik s követni akarják az egyesületet megalakító nagy férfiak 
munkásságát, s mindenkor tisztelettel viseltettek és viseltetnek az 
őszbeborult harcosok iránt, akik buzgóságának elragadó példája
ként ott találjuk még mai nap is az öreg Bódy György kishegyesi 
tanító bácsinkat, ki 53 éves tanítói működése dacára is majdnem 
minden gyűlésen megjelenik, s kedélyes társalgásával, mosolygó 
arcával mintegy biztatja, buzdítja a fiatal nemzedékeket, mintha 
mondaná: - Nézd, fiam! - a magyar nemzet minden időben szívós, 
szilárd, kitartó nemzet volt mind ezidáig, - tanulj tőlem, hogy az 
maradjon ezután i s . " 3 9 2 

Az iskolaszék 1903. október 25-ére ülést hívott 
össze, hogy Bódy György tanítót, érdemeire való 
tekintettel, királyi kitüntetésre terjesszék fel. 

A kitüntetés kérdését részletesen tárgyalom, mert 
egy kissé a mindenkori hatalom tanítók iránti megbe
csülésének és magatartásának az iskolapéldája is ez 
az ügy. 

„Ezután áttérnek a gyűlés tulajdonképpeni tárgyára vagyis annak 
megbeszélésére, hogy miként részesíthetnék a már 53 év óta 
működő és érdemekben megőszült Bódy György tanító urat méltó 
kitüntetésben. S miután az állam legföljebb ezüst érdemkereszttel 
tüntetné ki, Bódy György tanító urat, ezért határozatilag kimondatott, 
hogy ez nem kell. így hát a jelen volt iskolaszéki tagok egyhangúlag 
abban egyeztek meg, hogy a községi elöljárókkal együttesen egy 
kérvényt nyújtanak be az egyházi hatósághoz (mely kérvényben ki 
lesz tüntetve az aláírásoknál, kik a községi elöljárók és kik az 
iskolaszéki tagok) melyben kérni fogják az egész község nevében 
Bódy tanító úrnak kitüntetését." 3 9 3 

A két testület megegyezik abban, hogy közös 
folyamodványban kérik az érseket, támogatólag to
vábbítsa a miniszterhez Bódy György kitüntetésének 
javaslatát: 
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„Kishegyes községnek elöljárósága és az iskolaszék az egész 
községnek nevében legalázatosabban járul Nagyméltóságodnak 
magas színe elé, legbensőbben esedezvén, hogy 57 éve lankadatlan 
buzgalommal Kishegyesen működő, érdemekben gazdag tanító, 78 
éves aggastyán, Bódy György kitüntetésre méltassák. 

Ugyan is e jeles ősz férfiú 1847-ik évben itt kezdvén meg tanítói 
működését, jelenleg is itt folytatja azt, tőle telhető egész hévvel, 
odaadással és ernyedetlen szorgalommal, úgy hogy szépen előre
haladt kora daczára se tud elfáradni! És ha ily munkás, ép oly 
rendes és példás vezető; a társadalmi életben is csendes és 
leereszkedő. Azért a községbelieknek tiszteletét és szeretetét 
mindenkor birta és - amint időnként voltak - több ezret számító 
tanítványai, hálásan emlékeztek róla; úgy viseltetnek most is! 

Innét óhajtása Kishegyes községnek; hogy ezen érdemes 
tanítója, valamely kitüntetésben részesüljön, hogy megünnepeltet
vén, tiszteletét és háláját irányában közösen és nyiltan lerója! Azért 
tisztelettel alulírottak Nagyméltóságodat legalázatosabban kérjük, 
hogy Bódy Györgyöt, 78 évest, - egy elnyomorodott nőnek férjét, 
több gyermek atyját - Kishegyesen 57 éve folyton működő tanítót, 
jeles munkásságának érdeméül főpásztori elismerésével legkegye-
sebben kitüntetni méltóztassék." 3 9 4 

Erre a kezdeményezésre a kalocsai érsek folyamod
ványt ír a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, hogy 
a hegyesiek kérelmét terjessze fel a király elé: 

„Legmélyebb alattvalói hódolattal azon legalázatosabb esedezé
semet bátorkodom Cs. és Ap. Kir. Felségednek fejedelmi színe elé 
juttatni, hogy az egyházmegyém területén fekvő Kis-Hegyes köz
ségnek érdemdús róm. kath. tanítóját, Bódy Györgyöt Legkegyel
mesebben királyi kitüntetésben részesíteni méltóztassék. 

Bódy György 1826-ban született márcz. 31-én. A gymnásium 6 
osztályának s a képezdei tanfolyamoknak elvégzése után 1846-ban 
tanítóvá képesítetett. A tanítás terén 1847 óta működik, összesen 
tehát már 57 éven keresztül látja el nemes hivatalát. Erkölcsös 
magánélete mellett tanítói kötelmeit mindenkor lelkiüsmeretesen, 
buzgón és egész odaadással töltötte be, miáltal kiváló nagy hasznára 
vált az általa nevelt nemzedékeknek s a községbeliek tiszteletét és 
szeretetét nagy mértékben kivívta magának. Érdemesnek kellett 
tehát őt arra tartanom, hogy Császári és Apostoli Királyi Felségednek 
legmagasabb kegyelme számára kiesdekeltessék."3 5 
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1904. szeptember 1-jén Bódy György nyugdíjba 
vonul, és levelet ír az iskolaszékhez: 

„Elnök úr átadja a jegyzőnek felolvasás végett Bódy György 
tanítónak az iskolaszékhez intézett iratát, melyben a több mint 
félszázadon községünkben működött tanító megható szavakban 
búcsúzik el kedvelt életpályájától." 3 9 6 

„Elnök úr indítványozza, hogy az iskolaszék jegyzőkönyvileg 
méltassa Bódy György tanító úrnak oly hosszú időn át híven teljesített 
munkálkodását, mit az iskolaszék egyhangúlag el is fogadott." 3 9 6 / 1 

A tanító kitüntetésének azonban még se híre, se 
hamva. 

„Elnök úr egyúttal sajnálattal emlékezik meg arról, hogy Bódy 
György tanító egy ízben már a legfelsőbb fórumnál ajánlva lett 
kitüntetésre, de nem tudni mi okból a kitüntetés nem jött meg. Erre 
Kiss Károly úr azon ajánlatát teszi, hogy ebben az ügyben 
legczélszerűbb volna dr. Vojnits István képviselő úrhoz fordulni, aki 
az illetékes körökben elég hathatós befolyással bír arra, hogy az 
érdemes tanító részére megfelelő kitüntetést kieszközöljön. Miután 
pedig ismert dolog, hogy magas minisztérium tanítóknak csak 
ugyanazon ezüstérdem keresztet szokta adni, amit közönséges 
királyi vagy állami szolgák is nyernek - s miután nincs kétség benne, 
hogy egy tanító s annak egész működése egészen más színvonalon 
áll, mint egy szolga s annak dolga, s azért más mértékkel is 
mérlegelendő: többek hozzászólása után elhatároztatott: hogy br. 
Vojnits úr ez ügyben leendő felkeresésében világosan ki kell tenni, 
hogy a kitüntetendő ezüst érdemkeresztre nem reflektál." 3 9 7 

Az iskolaszéki tagok ugyanezen ülésen beszámol
nak arról, milyen érdemleges dolog történt a kitüntetés 
ügyében: 

„Limbek Pál úr előadja, hogy a tanfelügyelőség egy ízben a 
községet már megkereste, hogy informálja Bódy György érdemeiről. 
A község ekkor ajánlotta Bódyt arany érdemkereszt kitüntetésre; a 
főszolgabíró is ugyanezen értelemben tett felterjesztést, de hogy 
hol akadt meg az ügy, azt nem tudja. Limbek úr ezért késznek 
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nyilatkozik a tanfelügyelőségnél lépéseket tenni, s tanácsolja, hogy 
csak miután megtudtuk, mily stádiumban van az ügy, kéressék fel 
br. Vojnits annak a fentebbi óhajoknak megfelelő kivitelére. Elnök 
úr erre megígéri, hogy az egyházi főhatóságnál ő is lépéseket fog 
tenni, hogy Bódy György tanító az egyházi főhatóság részéről is 
nyerjen kitüntetést. Mindkét ajánlatot örömmel fogadja el a gyűlés 
és a legnagyobb elismeréssel hozzájárul Bódy György kitüntetésé
hez és elhatározza, hogy az iskolaszék a maga részéről elismerését 
külsőképen úgy fogja nyilvánítani, hogy a kitüntetési jelvények 
átadásánál testületileg meg fog jelenni az érdemekben megőszült 
tanítónál." 3 9 8 

Az iskolaszék októberi ülésén ismét szóba kerül a 
kitüntetés ügye: 

„Limbek Pál úr Bódy György nyug. tanító úrnak a múlt iskolaszéki 
gyűlésén tárgyalt kitüntetési ügyére vonatkozólag megjegyzi, hogy 
ő akkori Ígéretéhez képest a tanfelügyelőségnél kérdezősködött, hol 
azon választ kapta, hogy a tanfelügyelőség még ez év márcz. hó 
27-én 1764. sz. a. felterjesztette az ügyet a minisztériumhoz, de 
mindeddig semmiféle választ nem kapott." 3 9 9 

Bódy Györgyöt azonban nem tüntették ki; 1904. 
november 11 -én hajnali három órakor végelgyengü
lésben elhunyt. 4 0 0 

A fent említett októberi ülésen tárgyalnak a meg
üresedett tanítói állás betöltéséről is. Öt pályázó 
jelentkezett. Ezek közül a már 1900 óta a faluban 
tanítóskodó Bódy Mátét - atyjára való tekintettel -
léptették elő a második tanítói állomásra.401 

Bódy Máté 1881. február 10-én született Kishegye
sen. Újverbászon végezte el a négy gimnáziumot, majd 
a kalocsai tanítóképzőt kitűnő minősítéssel fejezte be. 
Ugyanott nyert tanítói képesítést 1900-ban. Még az 
évben, az oklevél megszerzése után, Kishegyesre 
kerül. A világháború idején mozgósítják, ott tüdőbaj
ban megbetegszik, és ebben is hal meg 1920. július 
25-én Kishegyesen. 
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A frontszolgálat idején Bódyt Magyar Margit okle
veles tanítónő helyettesíti. A tanítónő a Zemplén 
megyei Mezőbarcon született 1896. aug. 16-án. Kis
hegyesre 1916. november elsején kerül helyettestaní
tónőnek. 

III. állomás 

Kishegyes község 1870-ben a népiskolai törvény 
kívánalmainak megfelelően állítja a harmadik tanítói 
állomást. 

Szalay György az állomás első tanítója. Zomborban 
született 1847. január elsején. Pécsen elvégezte az 
alreáliskola három osztályát, majd az ottani tanítókép
zőt. Tanítói oklevelet 1866. július 30-án nyert. Kishe
gyesen 1870. november 1-jétől 1872. március 31-éig 
dolgozik. Innen Zomborba, majd Újvidékre megy 
tanítani. 

Az 1872. március 31 -én megüresedett tanítói állo
másra pályázatot ír ki a község. Az augusztus 3-án 
megejtett választáskor Felföldy György topolyai tanítót 
választotta meg az iskolaszék. A választás nem tetszik 
Balassy plébánosnak, mert az érsekséghez folyamodó 
helybenhagyást és megerősítést kérő levelében pa
naszt emel a tanító személye ellen: 

„Fájdalom hogy a személyeskedés és pártoskodás a tanügy 
előmenetelét így akadályoztatja. Voltak Igen jeles és kifogás nélküli 
pályázók, mégis a megrovatott választatott meg, közdésembe került, 
hogy Felföldy György a lefolyt iskolai évről a maga viseletét 
bizonyítvánnyal igazolni köteleztessék; mert enélkül is megválasz
tották, - majd ismét midőn a kedvezőtlen bizonyítványt a topolyai 
iskolaszéktől előmutatta alig vihettem ki, hogy ezen bizonyítvány 
ellenében írásilag nyilatkozzék és jóviseletet Ígérjen, ne hogy a 
nélkül még bátrabban daczoIhasson. 1 , 4 0 2 
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A levéltárban fennmaradt Felföldy írásbeli nyilatko
zata: 

„Alulírott 1872. év aug. 3-án a képviselőség s iskolaszék által 
Hegyes községben törvényesen megválasztott tanító ezennel ünne
pélyesen Ígérem: miszerint a r. kath. tanítóhoz illőleg s megkiván-
tatólag tanítói állásomat nemcsak hivatás és kötelemszerűleg teljes 
megelégedésre fogom betölteni, hanem egész viselet és állás 
szerinti alkalmazásomban, az elöljáró- és képviselőségi választók s 
szüléknek, szóval az egész községnek szeretetét-becsületét fogom 
kiérdemelni..." 4 0 3 

Felföldy azonban mindössze egy évet dolgozik 
Hegyesen, innen visszamegy Topolyára, helyébe pe
dig Szőrffy Ödön jön. 

Szőrffy 1852. szeptember 12-én született Szabad
kán. Négy gimnáziumot végzett szülővárosában. A 
tanítóképzőt Baján kezdte és Szegeden fejezte be. 
1873. december 14-étől működött Hegyesen. A fe
gyelmi ügyeket tárgyalva láttuk, hogy fenyítő módsze
rei miatt nem örvendett népszerűségnek. Mindezt 
tetézte az ellene indított, hűtlen vagyonkezelés miatti 
per: 

„a kishegyesi r.k. iskolaszék Szőrffy Ödönt a szabadkai kir. 
törvényszék előtt mások vagyonának hűtlen kezelésévél bevádolt 
helybeli tanítót a főt. kalocsai érseki hatóságoknál e vétsége folytán 
feljelenti s kéri a főt. érseki hatóságot, hogy Szőrffy Ödön tanító 
ellen a fegyelmit indítsa meg. Minthogy a községi elöjáróságnak 
megkeresésére a szabadkai törvényszék nov. 2-ról jelzett leiratában 
jelzi, hogy Szőrffy Ödön ügyében a törvényszék részéről már van 
ítélet, az iskolaszék vél eljárni mert az 1908-ban a püspöki kar által 
megállapított tanítói fegyelmi szabályzatban ki van mondva, hogy 
a tanító ellen fegyelmi indítandó, ha valamely bűncselekménnyel 
(bűntett, vétség, v. kihágás) van vádolva. Egyúttal a fegyelmi eljárás 
elrendelésével egyidejűleg arra kéri az iskolaszék a főt. hatóságot, 
hogy Szórffyt a tanító állástól a fegyelmi idejére függessze fel, s 
bizza meg az iskolaszéket, hogy helyébe helyettest állítson be. 
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E határozat tételben az iskolaszék minden egyes jelen levő tagja 
hozzájárult s az elnök mint közös egyhangú határozatot kihirdet-

te„W 
Az iskolaszék 1912. szeptember 4-i ülésén Szőrffy 

még megkapja beosztását, időközben azonban a 
tanfelügyelő újból magához rendeli őt vizsgálatra és 
felmenti állásából. 4 0 5 így az iskolaszék kénytelen 
pályázatot kiírni. Szőrffy helyére a már régebb óta 
Hegyesen működő Vígh Jánost léptetik elő. 

Vígh János 1913. augusztus 6-án lemondott az 
állásról, mert adai kántorrá választották.407 

Az iskolaszék új pályázatot ír ki, öt tanító jelentkezik, 
közülük kettő hegyesi: Dudás Szilveszter és Halasi 
Elek. Mindkét tanítót felveszik: Dudást Vígh János 
állásába helyezve előléptetik, Halasi pedig Dudás 
tanítói állomását, a hetediket kapja meg. 4 0 8 

IV. állomás . 

1875-ben szervezi meg a község a negyedik 
állomást, erre Bene Rozáliát választják tanítónővé. A 
hitfelekezeti iskola visszaállításakor őt is meghagyják 
állásában. Az egyházmegyei tanfelügyelő 1877. már
cius 8-án kelt 22. sz. alatti megerősítő levelében Bene 
Rozáliát - miután a római katolikus hitvallást (esküt) 
nyilvánosan letette - tanítói állásába ünnepélyesen 
bevezette.4 0 9 

Bene Rozália az első hegyesi születésű tanítónője 
az iskolának. 1916-ban kitüntetésre javasolják, akkor 
írja alábbi jelentését Hárs Aladár plébános-igazgató: 

„Bene Róza született 1858. szeptember hó 20-án Kishegyesen, 
hol atyja községi jegyző volt. Alsóbb iskoláit Baján végezte, a 
tanítóképzőt Szabadkán kitűnő eredménnyel. - Mint gyermekleány 
17 éves korában, 1875 október 5-én lett megválasztva tanítónőnek 
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szülőföldjén Kishegyesen, az akkor még községi jellegű elemi 
iskolánál. Azóta megszakítás nélkül itt működik oly módon, hogy 
például szolgálhat minden tanítónak. 

Reá csakugyan lehet alkalmazni a szerény ibolya történetét, mert 
csak kevesen tudják mily alapos tudással rendelkezik párosulva 
műveltséggel. 

Kötelességének mindig a legpontosabban felelt meg. Tanítványai 
iránt igaz szeretettel viselkedett mindenkor s így csak természetes, 
hogy ezek szeretetét megnyerte. A tanítás eredménye mindig 
kifogástalan volt osztályában, melyet a rend, tisztaság és fegyelem 
jellemzett. 

Elete változatokban nem gazdag, mert visszavonultan élt teljes 
életében, kötelességének teljesítésével s önművelődéssel foglalkoz
va. - Mély vallásosság, szeretetteljes modor mindenkivel szemben 
s szerénység voltak tulajdonságai s nem csoda, ha ily módon elérte 
azt, hogy közbecsülés környezte egész életén át, azon kevesek közé 
tartozik kiknek talán nincs s nem is volt soha ellenségök. 

Mint katholikus tanítónő mély vallásossága által is legszebb 
példáját nyújtja nemcsak növendékeinek, hanem az egész község
nek is, a mennyiben nemcsak ünnepnapokon, hanem sokszor 
köznapokon is jelen van úgy a szent misén, mint más közös 
ájtatosságon. Gyakori gyónó és áldozó. 

Ily módon működik már több mint negyven esztendeje egy 
helyen, mindenkinek megelégedésére és épülésére. 

Ritkán ér kitüntetés méltóbbat s talán ösztönzésül is fog szolgálni 
másoknak az érdem ilyetén elismerése." 4 1 0 

Bene Rozália nyugdíjaztatásáig, a húszas évek 
közepéig tanít. 1948. december 7-én halt meg Kishe
gyesen. 

V. állomás 

A hosszas huzavona után állított ötödik tanítói 
állásra 1881. október 5-én Köröskényi Ilonát választja 
meg az iskolaszék.411 

Köröskényi Ilona 1862. április 4-én született. A 
tanítóképzőt Kalocsán végzi, ott is nyer tanítónői 
képesítést 1880-ban. Nyugdíjazásáig Kishegyesen 
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dolgozik. Tanítónővé történt megválasztásában két 
dolog volt döntő: 

Kubinyi Mihály egyházmegyei tanfelügyelő 136/879. 
sz. a. megkeresi a hegyesi római katolikus iskolaszé
ket, hivatkozva a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
104/878. sz. alatti rendeletére: 

„...a tanköteles gyermekek számához arányított törvényes mód
szerint egy új iskolateremről és egy tanító állomásról gondoskodjék 
s pedig ezen állomás felállításában figyelembe veendő azon felsőbb 
rendeletet, melynek a leány osztályok érdekében főleg a női kézi 
munkák tanítása tekintetéből tanítónők alkalmazását kívánja." 4 1 2 

A másik ok: édesapja, Köröskényi Károly a falu 
megbecsült polgára, a szabadságharc veteránja, a 
hegyesi csata résztvevője volt. 4 1 3 

Köröskényi Ilona tanítónő kapcsán szólni kell az 
iskolaszékek embertelen kikötéseiről. 

Az ötödik tanítói állomásra kiírt pályázat szövegében 
ugyanis a következő kitétel olvasható: 

„A megválasztott tartozik az ismétlő iskolában is működni. Ha 
nő választatik meg, ez még köteles leend a női kézimunkákban is 
oktatást adni. Férjhez menetele esetén az állomás megüresedettnek 
tekintetik." 4 1 4 

Itt a magyarázat, miért maradtak oly sokan férjtele-
nek a szerencsétlen tanítókisasszonyok közül. 

Köröskényi Ilona sorsába betegsége is közbeszólt. 
Többször kénytelen szabadságot,4 sőt hosszabb 
időre helyettest is kérni. Az 1905/6-os iskolaévben 
Orgoványi Gyuláné Rezsnyi Ilona dolgozik hosszabb 
ideig ezen az állomáson. Előfordult, hogy osztály
cserével próbált könnyíteni munkáján. 
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VI. állomás 

Az iskolaszék 1894. augusztus 25-én tartott ülésén 
véglegesíti a hatodik tanítói állást. 4 1 8 Az állomást 
Greiner József „helybeli kántor által fogja betöltetni 
azzal a kijelentéssel, miszerint nevezett kántor köteles 
maga mellé oly segédet alkalmazni, ki őt a kántori 
teendőkben segíteni, az első osztályt vezetni és egyes 
osztályokba az énektanítást eszközölni képes le-
e n d " / l 9 

Miután az egyházmegyei tanhatóság Greinert kine
vezte tanítóvá, megküldte a kinevezési okmányt Ba
lassy nak „oly felhívással..., miszerint mondott tanítót 
hivatalába szokott módon vezesse be, s egyúttal 
serkentse, hogy a szülők bizalmát a gondozásra bízott 
gyermekek szeretetét kifogástalan magaviselettel s 
kötelmeinek pontos és lelkiismeretes teljesítésével 
kiérdemelni igyekezzék".420 

Greiner József 1843-ban született Kúlán, szülei 
azonban hamarosan Hegyesre költöznek; nagyapja, 
Csepeley István 1814 óta kishegyesi kántor. Greiner 
Hegyesen fejezi be az elemi iskolát, mégpedig Blázek 
József tanítónál az 1854/55-ös iskolaévben. Fennma
radt a tanulmányi eredménye is: 

„Keresztény katolikus Hittanból jeles 
Sz. Biblia Történetekből jeles 
Számításból jeles 
Helyesírásból jó 
Szépírásból dicséretes 
Olvasásból jeles 
Természettan elemeiből je les" 4 2 1 

A tanítóképzőt Kalocsán végzi, majd nagyapja 
kívánságára 1874-ben hegyesi kántorrá választják. 
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Több ízben segédtanítóskodik, mígnem megválasztják 
rendes tanítóvá. 1904-ben hal meg Hegyesen. 

A fent ismertetett megegyezéshez híven, Greiner 
nemsokára helyettest állít maga mellé. Ilyen minőség
ben dolgozott Hegyesen Radók József tiszakálmánfalvi 
segédtanító az 1896/97-es iskolaévben. Radók távo
zása után Greiner továbbra is segédtanítókkal tölteti 
be állomását. 

A vármegyei tanügyi szervek ezt szóvá teszik az 
egyházmegyei tanhatóságoknál: 

„A kir. tanfelügyelőség azon panasszal fordult az egyházm. 
tanhatósághoz, hogy az 1894-ben tanítónak is megválasztott Greiner 
József kántor a tanítói teendőket nem maga végzi, hanem ezeket 
az általa felfogadott oklevéllel nem biró segéd teljesíti. Tekintettel 
arra, hogy a tanítói állást a taneredmény koczkáztatása nélkül folyton 
váltakozó s tanítói oklevéllel nem biró segédekre bízni nem szabad: 
megbízatik Ft. Uraságod, hogy a kir. tanfelügyelőség fenti panaszát 
illetőleg ide kimerítő jelentést tegyen." 4 2 2 

A panasztételnek nincs foganatja, mert Greiner 
újra segédtanítót fogadott. így szerződtette 1898-ban 
Heintz Bálintot. 

Heintz 1877. november 24-én született Parabutyon. 
Elvégezte a gimnázium három osztályát és a kalocsai 
tanítóképzőt. 1898-ban diplomáit. 4 2 3 Kezdő tanítóként 
jön Hegyesre. 1899. október 10-éig tanít. 

Hirtelenében két tanítói állomás is megüresült. 
Karaszy meghalt, Heintz távozott, Köröskényi Ilona 
megbetegedett. Greiner József helyettesíti őt, így reá 
két osztály maradt, ezért a plébános engedélyért 
folyamodik az érsekséghez, tekintsen el a pályázat 
kiírásától, hogy azonnal betölthessék az üresedéstjen 
levő állásokat. Az iskolaszék a beleegyezést meg-
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A kedvező leirat alapján 1899. október 27-én a 
hatodik állomásra Greiner Endre hegyesi születésű, 
akkor már Topolyán működő tanítót választották meg. 
A hatodik állomáson csak négy hónapig dolgozik, 
ekkor a megüresedett első állomásra választják meg 
az elhunyt Karaszy Sándor helyébe. Greiner Endre 
helyébe Mátyus Pál segédtanító kerül, aki 1900 
októberéig tanít. Az így üresedésben levő állomásra 
pályázatot kellene kiírni, de tekintettel az idő előreha
ladott voltára, meg költségkímélés szempontjából is 
„Bódy Máté kitűnően képesített tanító, tekintettel 50 
éven át működő atyjának érdemeire is a pályázat 
kihirdetésének mellőzésével - megválasztatik tanító-
nak". 4 2 5 

1904. október 18-án, Bódy György nyugdíjazásakor, 
a megüresedett második tanítói állomásra Bódy Mátét 
léptetik elő, helyébe a hatodik állomásra az iskolaszék 
Hajdú Andrási választotta, akinek oklevele „a legszebb 
reményekre jogosítják fel az iskolaszéket".426 

Hajdú András 1883. november 28-án Péterrévén 
született. Polgári iskolát végzett, majd beiratkozott a 
szegedi tanítóképzőbe, amit 1904-ben fejezett be. 
Diplomálása után Kishegyesen kezd tanítani. 4 2 7 Hajdú 
1911-ben távozik falunkból. Távozása után Csincsek 
helyettes tanító tölti be állását, azonban ő is hamaro
san, 1911. október végén elmegy a faluból. Ekkor az 
iskolaszék pályázatot ír ki, amelyre férfi és nőtanító 
egyaránt pályázhat.4 2 8 

A megüresedett pályázatra tizenegyen jelentkeztek. 
Közülük Vidócziné Ambrus Júliát választotta tanítóvá 
az iskolaszék. 

Ambrus Júlia 1875. december 26-án született Mo-
holon. A polgári iskola négy osztályát és a tanítóképzőt 
Temesváron végezte, ahol 1905-ben nyert képesítést. 
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Előbb szülőhelyén, majd Kishegyesen tanított 1918-ig, 
sőt a korszakhatárunk után is dolgozott még a faluban. 

VII. állomás 

Ennek az állomásnak hivatalos részről való enge
délyezése előtt volt próbálkozás egy ideiglenes állo
más felállítására is. 

Már az 1905/6-os iskolaévben a második osztályba 
210 tanuló iratkozott be. A vármegyei tanfelügyelőség 
„kinyilvánította hogy ez fenn nem tartható, azért egy 
tanteremnek megnyitását sürgette". 4 2 9 

Az iskolaszék megteszi a kellő intézkedéseket, sőt 
Orgoványi Gyuláné Rezsnyi Ilona személyében helyet
tes tanítónőt is alkalmaz. A tanítónő az 1905/6-os 
iskolaévben négy és fél hónapig már helyettesítette a 
beteg Köröskényi Ilonát. Munkájával igen elégedett 
volt az iskolaszék, foglalkoztatni akarta, mígnem az új 
állomás vezetését át nem veszik az apácák vagy az 
iskolatestvérek.430 

Az állomás felállításából nem lesz semmi, az ok: a 
község megtaqadta a tanítói fizetés reá eső részének 
folyósítását. 4 3 r 

1907 októberében azonban megszületik a döntés: 
megszervezik a hetedik tanítói állomást, ha ideiglene
sen is. Pályázatot nem ír ki az iskolaszék, mert van 
jelöltje: Vígh János tanító. 4 3 2 Az állást csak 1908-ban 
véglegesíti az érseki hatóság. 

Vígh János a Csanád megyei Apátfalván született 
1884. december 20-án. A gimnázium nyolc osztályát 
és a tanítóképzőt Szegeden végezte. 1907-ben nyer 
tanítói képesítést. Még ez évben Kishegyesen kezd 
dolgozni. 4 3 3 

A Szőrffy-állás megüresedésekor Vígh Jánost elő
léptetik a harmadik tanítói állásba, helyébe pedig 
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Dudás Szilveszter hegyesi születésű tanítót választják. 
Vígh János Kishegyesről való távozása után, 1913-ban 
Dudás Szilvesztert nevezik ki a helyére. 4 3 4 

Dudás Szilveszter 1890. december 14-én született 
Kishegyesen. Nyugdíjazásáig a faluban tanít. Ott is 
hal meg 1978. július 2-án. 

A megüresedett hetedik állomásra pályázatot írnak 
ki, amire Halasi Elek kishegyesi születésű tanítót 
választják. 

A tanító megválasztását az érseki hatóság hagyta 
jóvá, majd kinevezte a tanítói állomásra; így volt ez 
Halasi esetében is. A kinevezési okmányt megküldte 
a kerületi tanfelügyelőnek, aki a tanítót a hivatalába 
bevezette. A tanfelügyelő akadályoztatása esetén a 
helybeli plébános feladata volt, hogy a hívők jelenlé
tében a templomban, ünnepélyes keretek között 
történjen meg a tanító felavatása. Előbb felolvasta a 
kinevezési okmányt: 

„Kleiner Lajos káptalani helynök vál. püspök, a kalocsai káptalan 
olvasó kanonokja. Őszentsége házi főpapja. 

Emlékezetül adjuk mindenkinek a kit illett, hogy Mi a kishegyesi 
római kat. rendes tanítói állomás betöltése végett Hozzánk fölter
jesztett pályázati iratok alapján Halasi Elek urat, kivel mind tanítói 
képességéről, mind kifogástalan viseletéről meggyőződtünk, ugyan
azon állomáson főpásztori hatóságunknál fogva rendes tanítóul 
ezennel kinevezzük, feljogosítva őt egyszersmind az ezen állomással 
összekapcsolt jövedelmek élvezésére. Mihez képest őt jelen kine
vező levelünk erejével, a római katolikus hitvallás nyilvános letétele 
után tanítói hivatalába ünnepélyesen bevezetni rendeljük, atyailag 
intvén és főpásztori tekintélyünkkel kötelezvén is, hogy az eképpen 
rábízott hivatalt a katolikus egyház szellmében gondosan, minden 
buzgalommal betölteni, jámbor keresztény élete által pedig minden
kinek például szolgálni igyekezzék." 4 3 5 
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Miután Halasi kinevezési okmányát az akkori plé
bános felolvasta, az a trienti zsinat rendelete szerinti 
hitvallását - esküjét - ünnepélyesen letette. 

Halasi Elek 1892-ben született Kishegyesen. Taní
tóképzőt végzett. A szép ígéret ellenére, viselkedése 
nem bizonyult méltónak egy néptanítóhoz. Fegyelmi 
ügye miatt felmentik, majd 1916-ban lemond állásáról. 
Nemsokára bevonul, végigharcolja a világháborút, ott 
tüdőbajban megbetegszik. 1922-ben újra kinevezik 
tanítóvá, de hamarosan leköszön és a községházán 
dolgozik. 1927. január elején hal meg szülőfalujá
ban. 4 3 6 

Halasi helyére az iskolaszék Orgoványi Gyuláné 
Rezsnyi Ilonát nevezi ki helyettes tanítónővé, azzal, 
hogy a rábízott osztályokat 1916. április 15-éig köteles 
vezetni. 4 3 7 

Halasi lemondása és Orgoványiné rövid helyettesí
tése után a megüresedett hetedik állomásra az 
iskolaszék Mátyus Viktóriát hívja meg.. 

Mátyus Viktória 1894. január 9-én született Kishe
gyesen. A Miasszonyunkról elnevezett iskolanénék 
társulatának apácajelöltje. így szerzi meg tanítói okle
velét. 1916-ban üdülés címén ideiglenes szabadságot 
kér, ezt nem engedélyezik számára, ekkor kilép a 
rendből és elfogadja szülőfalujának meghívását, hogy 
helyettesítő minőségben dolgozzon.4 

VIII. állomás 

Az iskolaszék a túlzsúfoltság miatt kénytelen egy 
nyolcadik - egyelőre ideiglenes - állomást felállítani, 
míg apácák nem jönnek. 3 9 Az állomást a községi 
képviselő-testület is megerősíti, így 1910. szeptember 
elsején megszületik a nyolcadik állás i s . 4 4 0 
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Az állomásra Szép Lászlót választják ideiglenes 
tanítóvá, aki 1911. január 15-én foglalja el állását és 
október 1 -jéig tanít. A hirtelen eltávozott tanítót Bédics 
ideiglenesen alkalmazott tanító helyettesíti, de csak 
egy hónapig. Osztályát Vígh János tanítóra bízza az 
iskolaszék, majd helyettes tanítónak Burán Francis
ka tanítónőt bízzák meg, aki 1911. november 11-étől 
1913. június 1 -jéig tanít a VIII. állomáson. 4 4 2 

1913-ban rendszeresítik a nyolcadik állomást és 
pályázatot írnak ki; az állásra csak nők pályázhatnak. 
Tizenegy pályázati kérvény érkezett. A jelentkezők 
közül Rózsa Gizellát választották tanítónővé.4 4 3 

Az érseki hatóság azonban elégedetlen a választás 
eredményével: 

„Rózsa Gizellát az ottani iskolaszék méltóságod mint iskolaszéki 
elnök aláírásával ellátott jegyzőkönyv szerint egyhangúlag tanítónő
vé választotta. Az egyházi hatóság követve az iskolai Rendszabályok 
79. par-ának 2. bekezdésében foglaltakat, bizalmas uton tájékozta
tást szerzett arra nézve, mi vezette az iskolaszéket, hogy a pályázók 
közül a leggyengébb képesítésűt választotta meg. Minthogy a 
közlések szerint az iskolaszék a mondott tanítónő rokonának 
befolyása folytán adta szavazatát a leggyengébb képesítésű pályá
zóra, az egyházi hatóság a megerősítést Méltóságodnak ide 
vonatkozó bizalmas jelentésétől teszi függővé." 4 4 4 

Balassy Endre válaszlevele kielégíti az egyházi 
hatóságokat, s Rózsa Gizellát 1913. szeptember 25-én 
kinevezik a VIII. tanítói állomásra.4 4 5 

Rózsa Gizella 1888. március 7-én született Szabad
kán. 1910. január 27-én kezdett tanítani Divényoroszin. 
Miután Kishegyesre jön, ott is marad 1973. július 26-án 
bekövetkezett haláláig. 
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VIII. EPILÓGUS 

1918. szeptember 1-jén ülést tart a kishegyesi 
iskolaszék. Több fontos dologról esett szó: 

- Bódy Máté hosszú (harctéri és kórházi) távollét 
után visszajött és újra elfoglalta tanítói állomását; 

- két állomáson Mátyus Viktória és Romhányi József 
fognak helyettesíteni; 

- az iratkozás az l-ll. osztályba szeptember 13-14., 
a tanítás 16-án kezdődik; a lll-VI. osztályba 11-12-én 
iratkoznak, ezeknek 14-én veszi kezdetét a tanítás; 

- a 6608/Vll.b-1918 számú miniszteri rendelet isko
lakert felállítására kötelezte az iskolaszéket, hogy a 
gyerekek elsajátítsák a kertészetet; a tantestület -
mivel az iskolának nem volt megfelelő földje - a 
községtől kért bérbe földet; 

- a korábban többször is felmerült tanítónő-apáca
zárda telepítésének gondolatát az óriási költségek 
miatt végleg félretették; 

a vallás és közoktatásügyi miniszter 
70250/Vll.á/1918 leiratával két tanítói állás megnyitását 
sürgetteti; az iskolaszék elfogadta a miniszteri kezde
ményezést, de fizetésként csak a törvényes minimu
mot volt hajlandó vállalni. 4 4 6 

Ezután a háborús viszonyok és az országváltás 
miatt hosszú ideig - 1919. május 14-éig - nem ültek 
össze az iskolaszéki tagok. 

Vajdaságot 1918. november 25-én csatolták el 
Magyarországtól. Újvidéken megalakítják a Nemzeti 
Igazgatóságot (Narodna uprava). A kialakult helyzetet 
a magyarság nem tekintette politikai realitásnak, 
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hanem csak átmeneti állapotnak, a megszállást pedig 
ideiglenesnek. 

A Nemzeti Igazgatóság már 1918. december 9-én 
határozatot hozott, hogy az iskolai oktatás Bácskában, 
Bánátban és Baranyában a többségi nemzet nyelvén 
folyjon, egyben megszüntette a magyar nyelv tanítását 
azon iskolákban, amelyekben a magyar diákok kisebb
ségben voltak. 

A fenti határozatot nehéz volt következetesen vég
rehajtani a rendezetlen körülmények miatt. A magyar 
közigazgatás és az egykori hatóságok intézkedései a 
Nemzeti Igazgatóság tilalma ellenére még mindig 
érvényben voltak. 

Kishegyesen az oktatás nem sínylette meg sem a 
spanyolnáthajárványt, sem a megszállóknak tekintett 
katonák elhelyezését. Látszólag minden a rendes 
kerékvágásban folyt. 

A Nemzeti Igazgatóság első olyan intézkedése, 
amely a hegyesi felekezeti iskolát is érintette, a tanítók 
eskütétele volt. Erre érseki beleegyezésre került sor: 

„A zombori főispáni hivatal megkeresésére felhivatnak a bács-
bodrogmegyei róm. kat. iskolák igazgatói, hogy az újvidéki Narodna 
Uprava által megkívánt hivatali eskü letevése végett az illetékes 
főszolgabíró, illetve polgármesternél azonnal jelentkezzenek, az 
esküt tegyék le, az igazgatóságuk alatt álló tanerőktől pedig 
ugyanazt az esküt hasonlóképp haladéktalanul vegyék ki, a 
felveendő jegyzőkönyvet terjesszék a főispáni hivatalhoz." 4 4 7 

A május 14-i iskolaszéki ülésen újra szó esett a 
korábban már sürgetett két új tanítói állás szervezé
séről. 500 beiskolázatlan gyerek volt a községben, 
ennyi „tanuló mellett is az egyes osztályokban túlzsú
foltság van. Kéri (a tantestület) az iskolaszéket, misze
rint a már megindított, azonban a zavaros viszonyok 
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miatt valahol megrekedt 2 újabb tanítói állás szerve
zését szíveskedjen megsürgetni".4 4 8 

Meghatározzák a tanév befejezésének időpontját: 
június 28. Ugyanakkor az iskolaszéki elnök ismerteti 
az újvidéki Tanügyi Osztály 945/919 sz. közrendeletét, 
melynek „a VII. pontja szerint ezentúl évzáró vizsgák 
nem tartatnak, hanem ezek helyett évzáró iskolai 
ünnepélyek rendezendők".4 4 9 

Az iskolaszék erre indítványozta, egy-egy bizottság 
járja be az osztályokat és győződjön meg a tanulók 
előmeneteléről. 

1919. június 21-én váratlan látogató érkezett az 
iskolába Málosevits György tanfelügyelő személyé
ben. A tanfelügyelő és az iskolaszéki tagok körbejárták 
az iskolát és jó eredményt tapasztaltak. Csupán az 
iskolaépületek elhanyagoltsága, a tantermek rossz 
felszerelése és piszkossága ellen volt kifogása. 

Ugyanebben a jegyzőkönyvben olvasható az is, 
hogy 1919. június 28-án jól sikerült ünnepéllyel zárták 
a tanévet. 4 5 0 

Közeledvén az új iskolaév, ismét a túlzsúfoltság 
fenyegetett: a belterületen 838, a külterületen 239, 
összesen tehát 1017 tanuló volt, és erre mindössze 
nyolc tanító jutott. A korábban tervezett két állásból 
azonban még ekkor sem lett semmi. 

A tanfelügyelő által tapasztaltaknak viszont lett 
foganatja, ti. a 2207/1919 sz. leiratával elrendelte az 
iskola tatarozását. Mivel az iskolaszéknek erre nem 
volt pénze, az ügyet a községi képviselő-testület elé 
utalta. 4 5 1 

Az új tanévet 1919. szeptember 15-én kezdték meg, 
de ha úgy adódik, tíznapos kukoricaszünetet rendel
hetett el az iskolaszék. 
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A zsúfoltság megszüntetésére két tanítót, Kovács 
Józsefet és Fetter (Cziráky) Imrét alkalmazta ideiglenes 
minőségben az iskolaszék. Fizetésükre államsegélyt 
kértek; míg azt az iskola meg nem kapta, 300 koronát 
előlegeztek nekik fejenként. 

1919. november 12-én rendkívüli ülést tartott a 
községházán az iskolaszék. Limbek Pál felolvasta az 
SZHSZ Királyság kormányának a tanítók és óvónők 
fizetésrendezésére vonatkozó rendeletét, mely a helyi 
iskolafenntartóktól november 15-i határidővel nyilatko
zatot kért arra nézve, hogy hajlandók-e vagy képesek-e 
a tanítók, illetve óvónők részére megállapított újabb 
fizetést folyósítani. 

Limbek ezt kommentálva elmondta, a község ház
tartására fordított összegnek már addig is közel 
egyharmadát az iskolákra fordított költségek vették 
igénybe. Az újabb kiadások pedig elviselhetetlen 
terheket rónának a községre, amit képtelen vállalni. 4 5 4 

A terhek alól azonban sem a község, sem az egyház 
nem tudott kibújni, mert az 1300/919. B. sz. rendelet 
kimondta, a fizetés az iskolafenntartó kötelezettsége. 
Ez már előrevetíti az államosítás árnyékát. 

Ezen az iskolaszéki ülésen ismertetik azt a rende
letet is, amely szerint „mindazon tanerők, akiknek 
nyugdíjba beszámítható 25 szolgálati évük nincsen, 
három év alatt a szerbhorvát nyelvet elsajátítani és 
abból valamelyik állami intézetben vizsgát tenni tar
toznak". 4 5 5 

Ekkor már egymás után sorjáztak a hasonló tartalmú 
rendeletek. 

A 2619/920 sz. tanfelügyelői rendelet például meg
tiltotta, hogy a tanítási idő alatt a tanítók kántori 
teendőket végezzenek. (Kishegyesen még 1795-ben 
szétválasztották a kántori és tanítói állást!) 
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A 3056/920 sz. tanfelügyelői rendelet értelmében 
három napon belül a tanítók és nyugdíjasok a jugo
szláv állampolgársági eskütételre köteleztettek. 

Az 1544/920. sz. érseki leirat „a nagyobb baj 
elkerülése végett engedélyezi, a papok és a tanítók 
az állampolgársági esküt letegyék". 

A 2397. sz. tanfelügyelői leirat az iskolás gyerme
keket a nyilvános mulatságok és mozik látogatásától 
eltiltotta. 

Az 1166/920 sz. tanfelügyelői leirat „Ő Felsége I. 
Péter király színes képeinek beszerzését ajánlja az 
iskolák és hivatalos helyiségek számára. Á. 40 K." 4 5 7 

Az ajánlatot az iskolaszék simán visszautasítja: 
„nincs pénz, ezért nem függesztik ki az uralkodó képét, 
eddig sem voltak kifüggesztve".458 

Az augusztus 10-i jegyzőkönyv beszámol arról, hogy 
a hegyesi tanítóság letette az esküt. 4 5 9 Ezen az ülésen 
egy fájdalmas tényt is feljegyeztek. Bódy Máté 39. 
életévében, 21 év iskolai szolgálat után, a harctéren 
szerzett betegségben 1920. július 25-én elhunyt. 
„Benne a tanítóság egyik legtehetségesebb lelkiisme
retes és szorgalmas tagja szállott sírba. Javasolja, 
hogy miután többet nem tehetünk, legalább jegyző
könyvileg örökítsük meg emlékét." 

A még 1916-ban megüresedett Halasy- és Bódy-féle 
állásra már a jugoszláv oktatásügyi miniszter nevezte 
ki a tanítókat, mert időközben megszüntették az 
iskolaszék választójogát. Egyedül csak annyit tehetett, 
hogy Kovács József és Fetter (Cziráky) Imre kérelmét 
támogatta a miniszternél. 

A korábban sürgetett iskolakert céljaira a főutcán 
levő Bódy-féle telket jelölték ki. A néhai községháza 
évtizedekig Bódy György tanító laka volt, megrogy-
gyantsága miatt azonban lebontották. így lett egy időre 
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iskolakert a mai Sógor Vendéglő és a Szövetkezeti 
Otthon közötti telek. A kert jövedelmét a szegény 
tanulók könyveire és iskolai könyvtárra költötték. 

1920-ban a beiratkozáskor az iskolaszék határozata 
értelmében a gyerekeknek egy korona könyvtárilleté
ket kellett fizetniük. A zsúfoltságon pedig úgy próbáltak 
segíteni, hogy néhány osztályban félnapos tanítást 
tartottak. 

Ekkor már a rendeletek és leiratok szerb nyelven 
érkeztek, ami újabb gondot jelentett, mivel a tantes
tületben szerbül senki sem tudott, felkérték hát a 
községet, tisztviselői fordítsák le azokat. 

1920. szeptember 28-án az iskolaszék rendkívüli 
ülést tart. Hárs Aladár plébános, iskolaszéki elnök 
jelenti: 

„...az iskolaszékhez még a mult hó 23-án egy igen terjedelmes 
szerb szövegű rendelet érkezett. A rendeletet a közokt. minisztérium 
adta ki s a megyei tanfelügyelőség 5200/920. sz. alatt juttatta 
hozzánk. Miután sem ő, sem tanítói még nem beszélik a szerb 
nyelvet oly mértékben, hogy ennek nagyjelentésű szövegét szósze-
rint megérthetné, a rendelet pontos, betűszerinti szövegével még 
ma sincs tisztában. 

A kivonatos fordítás szerint a rendelet az eddigi iskolai törvénye
ket hatályon kívül helyezve, az 1904. és 1919. évi szerb iskolatör
vényeket lépteti életbe. A felekezeti iskolákat eltörli és csupán állami 
és magániskolákat ismer el. Felszólítja az eddigi iskolafenntartókat, 
hogy 14 napi határidő alatt jogérvényesen nyilatkozzanak, hogy 
hajlandók-e iskoláikat saját erejükből továbbra is fenntartani, mely 
esetben tanítóikat az állami tanítókhoz mérten tartoznak díjazni, 
továbbá iskolatermeiknek és berendezéseiknek, tanítóik képzettsé
gének és tanterveiknek az államiakkal egyenlő minőségűeknek kell 
lenniök." 4 6 1 

A kormányrendelettel kapcsolatban állást foglalt a 
kalocsai érsekség is. Ide kívánkozik teljes egészében 
az érseki körlevél, hiszen az nem más, mint a katolikus 
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egyház végső és elkeseredett reagálása az iskolák 
államosítására: 

„Az ifjúság hitvallásos nevelésének a családon és a templomon 
kívül legfőbb biztosítéka a hitvallásos szellemben vezetett népiskolai 
oktatás. 

Ezen felfogás nyilvánult meg az egyes nemzeteknél, valahány
szor iskoláik hitvallásos jellege mellett nem ritkán tetemes áldozatok 
árán síkra szálltak. - Midőn Magyarországon 1868-ban a törvényház 
eléggé ismert okokból az állami és községi iskolák létesítéséről 
intézkedett, a kath. egyház és a különböző felekezetek hívei 
áldozatok árán a hitvallásos iskolák fenntartását határozták el és 
évtizedeken át ezen álláspontjukat nem ritkán tetemes anyagi 
előnyök Ígérete dacára rendületlenül megtartották. Egyházmegyém 
hívei e részben is elismerésre méltó magatartást tanúsítottak. A 
hatóságom alá tartozó bácsmegyei iskolák túlnyomó részben 
hitvallásos jellegüket egész legutóbbi időkig megtartották. Hiveim 
fönkelt gondolkodásáról tesz tanúságot, amely az ember végcélját 
az Istennel való egyesülésben keresi és találja. Most, hogy a 
jugoszláv tanhatóság 17967/1920. sz. rendeletével a községi és 
hitfelekezeti iskoláktól a nyilvánossági jogot megvonta és csak a 
magániskoláknak hagyja meg a hitfelekezeti jelleget, amely iskolák 
állami támogatásban nem részesíthetők, attól lehet tartani, hogy 
egyes hitközségek iskoláik államosításához hozzá fognak járulni. 
Nehogy az általában bekövetkezhessek, figyelmeztetem a hatósá
gom alá tartozó hitközségek vezetőit, hogy a kilátásba helyezett 
állami támogatás csak látszólagos előnnyel bír. Hiszen az államo
sítással együtt jár a hitközségek vagyonának átengedése. Ha az 
ingatlanok mai árfolyamát tekintjük, a legtöbb hitközség az államo
sítás esetén igen nagy értékű vagyont enged át az államnak 
ellenszolgáltatás nélkül. Ezen veszteség mellett a dologi kiadások 
az államosítás esetén is a hitközséget, illetve a volt hitfelekezeti 
iskola fenntartóját fogják terhelni. Ez ma igen nagy összeget fog 
képviselni, ezenkívül az állami segítséget az állampénztár, ahonnét 
az állami iskolák tanítói fizetésüket fogják nyerni, az adózó alanytól, 
a hívektől fogja beszedni. Tehát a teherviselés megmarad s csak a 
cím, amelyen azt viselni kell, fog változni. 

Felhívom a hitközségek elöljáróit, hogy az iskolaszékkel mint 
egyháztanáccsal ezen kérdést a fentemlített körülmények figyelembe 
vételével vegyék tárgyalás alá és győzzék meg őket arról, hogy a 
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kilátásba helyezett anyagi előnyök elfogadásával nagy erkölcsi 
értékek kockázata jár. A kérdés könnyebb elintézése végett a 
következőket ajánlom az iskolaszékek mint egyháztanácsok figyel
mébe: 

Miután a jugoszláv kormány szóban levő intézkedései a tanítói 
fizetések jelenlegi állapotát megváltoztatják s az ingatlanokat a tanítói 
fizetésektől elvonják, az eddigi díjleveleket hatályon kívül helyezem, 
ott pedig, hol a tanítók javadalmi földdel bírnak ezen javadalmi föld 
hozama foglaltassák le a hitközségi iskolák részére. 

S megállapítatván a tanítóknak jugoszláv hatóság által kívánt 
mennyiségű fizetése, ennek fedezésére megosztva a tanítók között, 
a föld jövedelme használtassák fel. Ez tetemes segítséget fog 
nyújtani s igen sok esetben a hívek csak mérsékelt iskolaadóval 
lesznek megróva. Ugyanezen ülésen állapodjék meg az egyházta
nács az iskolaadó százaléka felől s egyben annak kivetése iránt is 
intézkedjék. Ha az állami adó mint a százalék alapja nem 
mutatkoznék elégségesnek, ez esetben a hívek páronként vagyon 
erejükhöz mérten róhatók meg iskola adóval. Figyelmeztesse az 
érdekelteket, hogy ezen intézkedésem egyedül Istentől rám bízott 
híveim hitvallásos szellemének megmentését célozza. A tárgyalások 
eredményéről tegyenek ide a lelkészek, mint az egyháztanács 
elnökei jelentést." 4 6 2 

Ha a hegyesi római katolikus hitközség a saját 
erejéből akarta volna továbbra is fenntartani az iskolát, 
úgy az több mint 150 000 korona évi megterhelést 
jelentett volna. Hárs plébános ennek ellenére azt 
ajánlotta, hogy a hitközség az iskolát továbbra is tartsa 
fenn saját erejéből. 

Rakoncza Gergely iskolaszéki tag a javaslat halla
tára kifejtette: 

miután a jugoszláv minisztereknek több mint a fele szocialista, 
s a legközelebbi választások alkalmával remélhetőleg a szocialista 
párt jut uralomra s ezzel megvalósul az az óhaj, mely szerint az 
állam gondoskodik minden polgára megélhetéséről, bizalma van 
az állam politikájában és indítványozza, hogy a római kat. iskola-
vagyont adjuk át az államnak." 4 6 3 
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Hárs Aladár minden erejét bevetette, hogy ellenér
vekkel eltérítse a tagokat az államosítástól: 

„Elnök erre megjegyzi, hogy bármily nagy is a bizalma az állam 
politikájában, a katolikus iskolaalap vagyonát, amelyet az elődök 
kizárólag róm. kat. nevelési célokra hagyományoztak, kezünkből ki 
nem adhatjuk. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a szoc. demokrata 
irányzat a vallásos neveléssel nem törődik, s így kellőleg gyerme
keink katolikus neveléséről sem gondoskodhatik. Tekintettel legyünk 
arra is, hogy az államvallás görögkeleti, s így emberi számítás szerint 
a görögkeleti vallást kell előtérbe helyezni. 

Ha önszántunkból átadjuk a katt iskolavagyont, ennek fejében 
semmi ellenértéket nem kapunk s így az a katolikus vallásra végleg 
elveszett. Ajánlja, hogy tartsuk tiszteletben az adományozók szán
dékát és ne adjuk át a vagyont." 4 6 4 

Az elnök ezek után felteszi a kérdést, hajlapdó-e az 
iskolaszék megszavazni azt, hogy a hitközség saját 
erejéből továbbra is fenntartsa az iskolát. 

Az iskolaszék tagjainak többsége - tekintettel az 
1000%-nál nagyobb pótadóra - nem szavazta meg az 
iskola további hitközségi jellegét. • 

Az említett rendeletben szó van az iskolavagyon 
átadásáról is abban az esetben, ha a felekezeti 
iskolafenntartó nem hajlandó iskoláit saját eszközökből 
fenntartani; ilyen esetben az iskola ingó és ingatlan 
vagyona az állam tulajdonába megy át. 

Mekkora volt a kishegyesi iskola vagyona? 
A topolyai járásbíróság telekkönyvi hivatalában 

Kishegyes kataszteri község 36. sz. betétjében vezet
ték az iskolavagyont. Azt a következők képezték: 

15. helyrajzi szám alatt ház 
16. " " 

1283. " " " szántó a 
beltelkekben 

2188. a szőlők alatt 

403 négyzetöl telek 
488 " 

986 " 
1482 " 
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2197. 
2198. 

68. 

2196. helyrajzi szám alatt ház 25 kat. h. 
11 " " 
11 " " 

1315 négyzetöl telek 
311 " 
872 " 

69. 

kert a 
beltelkekben 

ház 
udvarral 

209 

110 
266 Összesen: 50 465 

Ezen az iskolaszéki ülésen az iskolavagyon kérdé
sében Limbek Pál világi elnök indítványt tett: az 
iskolavagyont ne adja át az iskolaszék, hanem annak 
jövedelméből annyi osztályt tartson fenn, amennyit az 
elbír. 

Hárs Aladár plébános módosította Limbek indítvá
nyát oly módon, hogy a római katolikus iskolavagyont 
ne adják át az államnak, hanem fordítsák továbbra is 
római katolikus nevelési célokra. 

Ezt az indítványt az iskolaszéki tagok egyhangúlag 
elfogadták.4 6 6 

Az iskolaszék gyűlésén Greiner Endre igazgatóta
nító jelentette, hogy tanítóhiány miatt a tíz osztályt 
csak öt tanerő vezeti, s így a tanítás igen nagy 
akadályokba ütközik. Indítványozta, az iskolaszék 
átiratban keresse meg a polgári községet, hogy a 
tanítói kinevezések megtörténtéig a helybeli, állás 
nélküli tanítókat méltányos díjazással, sürgősen hívja 
meg ideiglenes minőségben. Annál is inkább, mert az 
említett tanítók a kinevezésük iránti kérvényüket be
adták a minisztériumba.467 

1920. október 26-án újabb rendkívüli gyűlést tartott 
az iskolaszék, amelyen felolvasták az érseki hatóság 
909. isk. sz. alatt 1920. szeptember 24-én kelt leiratát, 
ami azt ajánlotta, hogy az iskolavagyonból valamennyit 
tartassanak fenn maguknak a katolikus iskolák. Ilyen 
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javaslat Kishegyesen lényegében már elhangzott ko
rábban, az előző iskolaszéki ülésen. 

Még egy érseki leiratot megtárgyaltak,468 amelyben 
az érsek tiltakozik az iskolavagyonnak az állam részére 
történő átengedése ellen. Amennyiben mégis lesz 
államosítás - ajánlotta -, az iskolavagyonból annyi 
osztályt tartsanak fenn, amennyit ennek jövedelme 
elbírna. Ez sem jelentett újdonságot a hegyesi iskola
széki tagoknak, hiszen hasonló ajánlat a korábbi 
rendkívüli gyűlésükön is elhangzott. 

Hárs Aladár plébános - bár az előző gyűlésen már 
egyszer leszavazták - ismét szorgalmazta, hozza meg 
a község az áldozatot, és tartsa fenn az iskola 
felekezeti jellegét oly módon, hogy az összes költsé
geket iskolaadóval fedezze. 

Az iskolaszéki tagok tudták, az „igen" újabb 
400 000 Korona megterhelést jelentene, ezért a követ
kezőképpen határoztak: 

• 

„1. A rk. iskolák fenntartására szükséges iskolaadót nem szavazza 
meg és az összes rom. kath. iskolát fenn nem tartja. 

2. Az iskolavagyont az államnak nem adja át. 
3. Az iskolavagyon jövedelméből egy hitoktatói állás szerveztes-

sék és annyi rk. tanítói állás, amennyi az iskolavagyon jövedelméből 
pótadó nélkül lehetséges." 4 6 9 

Az iskolaszéki határozat 1. pontja lényegében és 
véglegesen eldöntötte a kishegyesi római katolikus 
felekezeti iskola sorsát azzal, hogy a tagok nem 
szavazták meg az iskolák fenntartására szükséges 
iskolaadót. Megszűnt a felekezeti jelleg, és 1920. 
október 29-én átadták a hegyesi iskolát az államnak. 

E naptól Kishegyesen kezdetét vette az új, az állami 
iskola korszaka, amely már kívül esik vizsgálódásain
kon. 
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Az iskolaszék ennek ellenére tovább végezte teen
dőit. 1920. december 7-én ülést tartott, amelyen az 
elnök bemutatja az elhalálozott Bódy Máté helyébe 
beválasztott iskolaszéki új tagot, Pásthy Ferenc állami 
tanítót, „s örömének adott kifejezést, hogy kinevezte-
tése az iskolaszék óhajával találkozott". Ugyanakkor 
Dudás Szilveszter iskolaszéki jegyző kérte, mentsék 
fel jegyzői tiszte alól, hiszen jövőben a jegyzőkönyvet 
szerb nyelven kell vezetni, amit ő nem beszél. A 
kérelmet tudomásul vették, és Pásthy Ferencet - aki 
jól tudott szerbül - választották a jegyzőségre. Greiner 
Endre iskolaigazgató pedig tájékoztatta a tagokat, 
hogy az iskolaszék határozata alapján két helyettest, 
mégpedig Mátyus Viktória és Halasi Elek okleveles 
tanerőket a kishegyesi iskolához meghívták helyettesi 
állásra, akik 1920. október 20-án működésüket meg
kezdték.4 7 1 

Az ülésen tárgyaltak a tanítói javadalmat képező 
termőföldek sorsáról is, mert az érseki hatóság a 
díjleveleket megszűntéknek nyilvánította. Ebben a 
kérdésben azonban érdemleges döntés ekkor nem 
született. 

A kalocsai érsek a megváltozott körülmények elle
nére tovább szorgalmazta a katolikus iskolák felállítá
sát. A katolikus iskolaalap időközben értékét vesztette, 
hiszen annak idején ebből 283 000 koronát hadi 
kötvénybe fektettek. A megmaradt tőkéből pedig 
lehetetlen lett volna iskolát szervezni. A vita során 
Limbek Pál világi elnök azt indítványozta: „Miután az 
előállt helyzetben két tanítói állás nem szervezhető, 
egyelőre szerveztessék egy tanítói állás." 4 7 2 

Az iskolaszék egyhangúlag elfogadta az indítványt 
és megbízta Hárs Aladárt, tegye meg a szükséges 
lépéseket katolikus iskola megszervezésére. 
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Ehhez előbb meg kellett állapítani, hogy a meglévő 
iskolaalapnak mennyi a jövedelme: 

„Miután már az iskolaépületeket előre láthatólag haszonbérbe 
kiadni nem lehet, mert ezek állami isk. célokra csekély ellenértékben 
elrekvirálhatók, - ezek jövedelmét számításon kívül kell hagyni. -
Különben is oly csekély összeg maradna a házbérből, hogy az 
épületek jókarban tartására se lenne elég. - Ezek után csak a 
földhaszonbér vehető számítási alapul. Az isk. szék rendelkezik 50 
hold földdel. 

Az iskolaszék egyhangú véleménye a föld kat. holdankinti tiszta 
jövedelmét.400 K-ban állapítja meg. Tehát a föld ezidőszerinti tiszta 
jövedelme 20.000 Korona." 4 7 3 

Minthogy azonban a haszonbérszerződések már 
nem feleltek meg az akkori áraknak, Hárs Aladár azt 
ajánlotta, az iskolaszék az 50 hold földet adja ki feles 
megmunkálásra. Ajánlatát egyhangúlag elfogadták.4 7 4 

A római katolikus iskolaszék utolsó ülését iskola
ügyben 1921. február 1 -jén tartotta. Egyetlen kérdést 
tárgyaltak meg: az iskolavagyon kezelését. Hárs 
Aladár felolvasta az érseki hatóság 1921. január 7-én 
125/isk. sz. alatt kelt, a tanítói javadalmi földek 
kezelésére vonatkozó utasítását, valamint a tanítói 
lakásra vonatkozó rendeletét. 

Az ülésen az elnök egyenként felszólította a tanító
kat, hogy a megváltozott viszonyok dacára hajlandók-e 
továbbra is megmaradni jelenlegi lakásukban, illetve 
lakbérilletékük folyósításáról lemondani. 

Köröskényi Ilona megmaradt lakásában, bár az 
iskolaszék semmiféle javításokat nem volt hajlandó 
azon eszközölni. 

Bene Rozália tudomásul vette, az iskolaszék nem 
folyósítja tovább lakbérét. Greiner Endre és Dudás 
Szilveszter ugyancsak megmaradtak lakásukban, 
amelyet az iskolaszék adott nekik. 4 7 5 
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Bonyolultabb dolog volt a tanítói javadalmat képező 
földek ügye. A tanítóknak erre való jogcímük az érseki 
hatóság 1921. II. 7-én 425/isk. sz. a. kelt leirata 
értelmében megszűnt. 

Greiner Endre és Dudás Szilveszter, a két érintett 
tanító tudomásul vette ezt azzal a megjegyzéssel, hogy 
a jugoszláv iskolaügyi minisztérium 48151 /1920 számú 
rendelete értelmében földük jogigényéhez ragaszkod
nak. 4 7 6 

„Az iskolaszék ezen kijelentését tudomásul vette, de kijelentette, 
hogy az Érseki Hatóság rendelete értelmében a tanítói földek 
kezelését ó veszi á t . " 4 7 7 

Az utolsó iskolaszéki intézkedések voltak ezek, s 
velük együtt megszűnt felekezeti népiskolának lenni 
vidékünk egyik nagy múltú magyar tanügyi intézmé
nye. 
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1 7 5 KPI. Bizonyítvány... Kishegyes, 1913. júl. 21 . Rendezetlen iratok. 
1 7 6 Uo. Kimutatás a tanterem méreteiről. 1912. júl. 8. Rendezetlen 

iratok. 
1 7 7 Lásd 175. 
1 7 8 KÉL. Kishegyesi Plébánia Iratai. Petrovácz Gyula 1917. május 

20-án kelt jelentése. Rendezetlen iratok. 
1 7 9 Topolyai Bíróság Telekkönyvi Hivatal. Kishegyes birtokívei, 1917. 

szept. 23-i adásvételi szerződés. 
1 8 0 Lásd 68. 
1 8 1 AEI. Iskolaszéki jkv. 1877. febr. 9. 
1 8 2 Uo. 1881. okt. 5. 
1 8 3 KPI. Balassy Endre jelentése. 1912. júl. 8. Rendezetlen iratok. 
1 8 4 AEI. Iskolaszéki jkv. 1914. aug. 27. 
1 8 5 Uo. 1915. jan. 22. 
1 8 5 / 1 Szakoktatási évkönyv. Bp. 1942. 442. p. 
1 8 6 AEI. Az iskolaszéki jkvbe bejegyzett tanoncok, akik bizonyít

ványmásolatot kaptak. 1850. 10/1. 
1 8 7 Uo. 
1 8 8 Uo. 
1 8 9 AEI. Iskolaszéki jkv. 1876. aug. 20. 
1 9 0 Maronka János: A mesterségek kezdetei. Topolya és Környéke. 

Topolya, 1979. márc. 18. XI. évf. 10. (507) sz. 6. p. 

253 



1 9 1 AEI. Iskolaszéki jkv. 1889. febr. 28. 
1 9 2 Uo. 1914. jún. 21. 
1 9 3 A topolyai mintajárás szervezési gondolatai 1942-1943. Topolya, 

1943. 111. p. 
1 9 4 AEI. Iskolaszéki jkv. 1916. aug. 13. 
1 9 5 Uo. 1917. aug. 12. 
1 9 6 Lásd 58. 
1 9 7 Lásd 47. 
1 9 8 Lásd 49. 
1 9 9 Lásd 50. 
2 0 0 Lásd 51. 
2 0 1 Lásd 58. 
2 0 2 A magyarországi latin és görög szertartású római katolikus 

népiskolai ügyre vonatkozó s a magyar püspöki kar által 
megállapított rendszabályok, tantervek, utasítások gyűjteménye. 
(Püsprend). Budapest, 1877. 

2 0 3 Lásd 59. 
2 0 4 Uo. 
2 0 5 AEI. Iskolaszéki jkv. 1876. júl. 16. 
2 0 6 Uo. 1876. dec. 16. 
2 0 7 Uo. 1876. dec. 22. 
2 0 8 Uo. 1876. dec. 30. 
2 0 9 Uo. 1885. jan. 27. 
2 1 0 Uo. 1903. szept. 27. 
2 1 1 Uo. 1906. dec. 19. 
2 1 2 Uo. 1900. okt. 14. 
2 1 3 Uo. 1915. ápr. 18. 
2 1 4 KPI. Mayer Béla fószentszéki elnök 509/isk. sz. levele. Kalocsa, 

1895. okt. 24. Rendezetlen iratok. 
2 1 5 Uo. Mayer Béla 542/isk. sz. levele. Kalocsa, 1895. okt. 24. 
2 1 6 AEI. Iskolaszéki jkv. 1901. dec. 21. 
2 1 7 Uo. 1904. márc. 24. 
2 1 8 Uo. 1914. febr. 26. 
2 1 9 Uo. 
2 2 0 KPI. Kleiner Lajos káptalani helynök 238/isk. sz. levele. Kalocsa, 

1914. febr. 20. Rendezetlen iratok. 
2 2 1 AEI. Iskolaszéki jkv. 1914. febr. 26. 
2 2 2 Uo. 1904. dec. 20. 
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2 2 3 Uo. 1910. dec. 10. 
2 2 4 KPI. Szórffy Ödön kérelme Balassy Endréhez. Kishegyes, 1911. 

jan. 1. 
2 2 5 Uo. Kleiner Lajos káptalani helynök 322/isk. sz. leirata. Kalocsa, 

1911. febr. 6. Rendezetlen iratok. 
2 2 6 AEI. Iskolaszéki jkv. 1912. máj. 11. 
2 2 7 KPI. A kalocsai érsek 473/isk. sz. leirata. Kalocsa, 1912. máj. 

27. 
2 2 8 Uo. A kalocsai érsek 513/isk. sz. leirata. Kalocsa, 1912. jún. 19. 
2 2 9 AEI, Iskolaszéki jkv. 1912. jún. 26. 
2 3 0 Uo. 1910. febr. 28. 
2 3 1 Uo. 1910. máj. 13. 
2 3 2 Uo. 1889. jún. 4. 
2 3 3 Uo. 1900. nov. 8. 
2 3 4 KPI. A szegedi kir. ítélőtábla 1048/1912 sz. ítélete. Szeged, 1912. 

márc. 26. Rendezetlen iratok. 
2 3 5 Uo. 
2 3 6 AEI. Iskolaszéki jkv 1893. okt. 8. 
2 3 7 Uo. 1899. okt. 19. 
2 3 8 Szédelgő néptanító. Bácskai Hírlap. Szabadka, 1899. okt. 25. 

III. évf., 166. sz. 1-2. p. 
2 3 9 AEI. Iskolaszéki jkv. 1899. okt. 27. 
2 4 0 Uo. 1899. okt. 31 . 
2 4 1 LITT. CIRC. 1869. 100. p. 
2 4 2 Püsprend. 1876: XXVIII. tc. 153. p. 
2 4 3 Uo. 
2 4 4 Uo. 
2 4 5 LITT. CIRC. 1876. 72. 
2 4 6 Uo. 1877. 218. p. 
2 4 7 KPI. Mayer Béla egyházmegyei fótanfelügyelő 406/isk. sz. levele. 

Kalocsa, 1898. máj. 31. Rendezetlen iratok. 
2 4 8 AEI. Iskolaszéki jkv. 1908. máj. 4. 
2 4 9 VL. BB vm. F-421. Kishegyes, 1376. doboz, 1908. május 7. 
2 5 0 Lásd 248. 
2 5 1 Uo. -
2 5 2 LITT. CIRC 1881. 67. p. 
2 5 3 Uo. 
2 5 4 Uo. 1891. 41 . p. 
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2 5 5 Uo. 1892. 42. p. 
2 5 6 Uo. 1889. 87. p. 
2 5 7 Uo. 1882. 102. p. 
2 5 8 Uo. 1890. 89. p. 
2 5 9 KPI. Mayer Béla egyházmegyei főtanfelügyelő 292. sz. isk. levele. 

Kalocsa, 1893. aug. 31. Rendezetlen iratok. 
2 6 0 Uo. Mayer Béla 493/isk. sz. levele. Kalocsa, 1893. nov. 14. 
2 6 1 Uo. Mayer Béla 235. sz./isk. levele. Kalocsa, aug. 10. 
2 6 2 Shematismus cleri Archidiocesis Colocensis et Bacsiensis. 

1860-1870. 
2 6 3 A kalocsai érsekmegye népiskoláinak és tanüggyel foglalkozó 

egyéneinek évkönyve. 1876-1919. Kalocsa, évenként. 
2 6 4 Lásd 70. 
2 6 5 Lásd 72. 
2 6 6 LITT. CIRC. 1871. 77. p. 
2 6 7 Berauer: i. m. Táblázatok. 
2 6 8 LITT. CIRC. 1878. 87-88. p. 
2 6 9 AEI. Iskolaszéki jkv. 1889. okt. 6. 
2 7 0 Berauer: i. m. Táblázatok. 
2 7 1 AEI. Iskolaszéki jkv. 1903. dec. 22. 
2 7 2 Uo. 1889. okt. 6. 
2 7 3 Berauer: i. m. Táblázatok. 
2 7 4 LITT. CIRC. 1875. 142. p. 
2 7 5 AEI. Iskolaszéki jkv. 1902. dec. 23. 
2 7 6 Uo. 1900. nov. 8. 
2 7 7 Uo. 1904. szept. 18. 
2 7 8 Uo. 1908. ápr. 8. 
2 7 9 Uo. 1904. dec. 20. 
2 8 0 Püsprend. 9 -11 . p. 
2 8 1 Uo. 18. p. 
2 8 2 Uo. 25. p. 
2 8 3 Uo. 36. p. 
2 8 4 Uo. Tanterv a népiskolák számára. 54-55. p. 
2 8 5 Lásd 72. 
2 8 6 AEI. Iskolaszéki jkv. 1904. márc. 24. 
2 8 7 Uo. 1903. dec. 22. 
2 8 8 Uo. 1879. jan. 11. 
2 8 9 Uo. 1880. jún. 6. 
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2 9 0 Uo. 1888. jún. 3. 
2 9 1 Uo. 1889. ápr. 26. 
2 9 2 Uo. 1890. márc. 30. 
2 9 3 Berauer: i. m. Táblázatok. 
2 9 4 AEI. Iskolaszéki jkv. 1880. szept. 12. 
2 9 5 Uo. 1889. okt. 6. 
2 9 6 Uo. 1903. dec. 22. 
2 9 7 Lásd 44. 
2 9 8 LITT. CIRC. 1866. 101. p. 
2 9 9 Uo. 1874. 90. p. 
3 0 0 Uo. 1875. 71-74. p. 
3 0 1 Uo. 1875. 131-135. p. 
3 0 2 Uo. 1894. 65-67. p. 
3 0 3 AEI. Iskolaszéki jkv. 1879. szept. 4. 
3 0 4 Uo. 1881. okt. 5. 
3 0 5 Uo. 1880. márc. 16. 
3 0 6 Uo. 
3 0 7 Uo. 1888. ápr. 11. 
3 0 8 Uo. 1899. okt. 27. 
3 0 9 Uo. 1877. okt. 24. 
3 1 0 Uo. 1877. okt. 24. 
3 1 1 KPI. Az iskolaszék köszönőlevele. 1878. jan. 14. Rendezetlen 

iratok. 
3 1 2 LITT. CIRC 1879. 25-26. p. 
3 1 3 AEI. Iskolaszéki jkv. 1888. ápr. 11. 
3 1 4 Berauer: i. m. Táblázatok. 
3 1 5 Uo. 
3 1 6 Lásd 38. 
3 1 7 KPI. Haynald Lajos 1650. sz. levele. Kalocsa, 1873. nov. 15. 
3 1 8 AEI. Iskolaszéki jkv. 1900. nov. 24. 
3 1 9 KPI. Alapítványok jegyzéke. 1935. febr. 9. Rendezetlen iratok. 
3 2 0 Berauer: i. m. Táblázatok. 
3 2 1 LITT. CIRC 1896. 53. 
3 2 2 Uo. 1. p. 
3 2 3 Uo. 2. p. 
3 2 4 Uo. 1897. 141. p. 
3 2 5 Uo. 140. p. 
3 2 6 Uo. 1898. 35. p. 
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3 2 7 Uo. 90. p. 
3 2 8 Uo. 1907. 66. p. 
3 2 9 Uo. 1906. 147. p. 
3 3 0 Uo. 
3 3 1 Uo. 1917. máj. 25. 
3 3 2 Uo. 1863. 39. p. 
3 3 3 KPI. Dimitrievits Milos 106. sz. levele. 1870. ápr. 3. 
3 3 3 / 1 Jelentés .... BB vármegye selyemhernyó-tenyésztéséről. H. n. 

85-86. p. 
3 3 4 LITT. CIRC. 1911. 85. p. 
3 3 5 Uo. 1917. 45. p. 
3 3 6 AEI. Iskolaszéki jkv. 1916. ápr. 6. 
3 3 7 Petrovácz Ferenc: A néptanító egyletek hasznáról. In: LITT. CIRC 

1875. 34. p. 
3 3 8 KPI. A helytartótanács 1863. ápr. 17-i 210. sz. a. kelt levele. 

Rendezetlen iratok. 
3 3 9 LITT. CIRC 1859. 50. p. 
3 4 0 Uo. 1872. 83. p. 
3 4 1 Uo. 1885. 37. p. 
3 4 2 Uo. 1905. 70. p. 
3 4 3 KPI. Mayer Béla egyházmegyei fótanfelügyelő 465. sz./isk. 

jelentése Balassy Endrének. Kalocsa, 1884. jún. 20. Rendezetlen 
iratok. 

3 4 4 Uo. Mayer Béla 400. sz. jelentése. Kalocsa, 1885. aug. 7. 
3 4 5 Uo. 
3 4 6 Uo. Schreyer János tanfelügyelő 52/872 sz. levele. Kalocsa, 

1872. aug. 9. Rendezetlen iratok. 
3 4 7 Uo. 
3 4 8 LITT. CIRC. 1867. 60. p. 
3 4 9 Uo. 1914. 160. p. 
3 5 0 Uo. 1908. 120. p. 
3 5 1 A Bács-tiszavidéki róm. kat. néptanító egylet alapszabályai. 1. 

par. Magángyűjtemény. 
3 5 2 Uo. 
3 5 3 Sulyok János: A bács-tiszavidéki tanítóegylet története (1873-

1898). A kalocsai érsekmegyei róm. kath. tanító-egyesületek 
1898-1901. évi Értesítője. XVII-XX. füzet. Kalocsa, 1901.262-280. 
P-
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3 5 4 1 893: XXVII. tc. 1. par. 
3 5 5 AEI. Iskolaszéki jkv. 1900. febr. 5. 
3 5 6 KPI. Mayer Béla 114. sz. válasza Balassy Endrének. Kalocsa, 

1900. jan. 29. Rendezetlen iratok. 
3 5 7 Magyar Törvénytár. 1907. évi törvénycikkek. Budapest, 1908. 

370. p. 
3 5 8 Uo. 373. p. 
3 5 9 Uo. 370. p. 
3 6 0 KPI. Kleiner Lajos 1028/isk. sz. levele. Kalocsa, 1907. nov. 21. 
3 6 1 LITT. CIRC. 1908. 25. p. 
3 6 2 KPI. Kimutatás. Kishegyes, 1912. júl. 8. Rendezetlen iratok. 
363/367 1 9 0 7 . t c 

3 6 8 Uo. 17. par. 
3 6 9 Uo. 21 . par. 
3 7 0 Uo. 22. par. 
3 7 1 KPI. Halasi Elek esküje. Topolya, 1914. jan. 24. Rendezetlen 

iratok. 
3 7 2 Lásd 102. 
3 7 3 KPI. Rózsa Gizella díjlevele. Kishegyes, 1913. aug. 2. 
3 7 4 1913: XVI. tc. 12. par. 
3 7 5 Uo. 
3 7 6 1 868: XXXVIII. tc. 133. par. 
3 7 7 Lásd 37. 
3 7 8 AEI. Iskolaszéki jkv. 1876. aug. 20. 
3 7 9 Greiner Endre: Kishegyes története. In: A topolyai mintajárás 

. szervezési gondolatai 1942-1943. Topolya, 1943. 121. p. 
3 8 0 Lásd 378. 
3 8 1 A kalocsai érsekmegyei róm. kath. tanító-egyesületek Értesítője. 

1899. 47. p. 
3 8 2 AEI. Iskolaszéki jkv. 1883. okt. 17. 
3 8 3 Uo. 1885. dec. 1. 
3 8 4 Lásd 379. 106. p. 
3 8 5 Uo. 106-117. p. 
3 8 6 Uo. 112. p. 
3 8 7 Lásd 37. 
3 8 8 Lásd 40. 
3 8 9 VL. BB vm. F-421. Kishegyes, 1375. doboz. 
3 9 0 U o , 
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3 9 1 Uo. 
3 9 2 Sulyok: I. m. 279. p. 
3 9 3 AEI. Iskolaszéki jkv. 1903. okt. 25. 
3 9 4 KPI. A kishegyesiek levele a kalocsai érsekhez. 1904. jan. 20. 
3 9 5 Uo. Az érsek 1904. febr. 12-én Budapesten kelt folyamodványa. 
3 9 6 AEI. Iskolaszéki jkv. 1904. szept. 18. 
3 9 6 / 1 Uo. 1904. szept. 11. 
3 9 7 Uo. 1904. szept. 18. 
3 9 8 Uo. 
3 9 9 Uo. 1904. okt. 18. 
4 0 0 Kishegyesi Anyakönyvi Hivatal. Az elhalálozottak anyakönyve. 

1904. nov. 11. 
4 0 1 Lásd 399. 
4 0 2 KPI. Balassy Endre levele a kalocsai érsekhez. Kishegyes, 1872. 

szept. 2. Rendezetlen iratok. 
4 0 3 Uo. Felföldy György tanító nyilatkozata. 1872. aug. 4. 
4 0 4 AEI. Iskolaszéki jkv. 1911. nov. 5. 
4 0 5 Uo. 1912. szept. 4. 
4 0 6 Uo. 1912. dec. 16. 
4 0 7 Uo. 1913. aug. 6. 
4 0 8 Uo. 1913. aug. 30. 
4 0 9 KPI. Lichtenber Ferenc leveíe. Kalocsa, 1872. márc. 8. 

Rendezetlen iratok. 
4 1 0 KÉL. Hárs Aladár Kishegyesen, 1916. szept. 2-án kelt levele. 

219/1916 sz. Kishegyesi Plébánia Iratai. Iskolai iratok. 
4 1 1 Lásd 85. 
4 1 2 AEI. Iskolaszéki jkv. 1879. aug. 21 . 
4 1 3 Virág Gábor: A kishegyesi csata: legenda és valóság. Klny. az 

Üzenet 1994. 5-6. számából. Kishegyes 225 éves. Szabadka, 
1994. 305. p. 

4 1 4 LITT. CIRC. 1881. 87. p. 
4 1 5 AEI. Iskolaszéki jkv.x1899. szept. 19. 
4 1 6 Uo. 1905. okt. 27. 
4 1 7 Uo. 1904. szept. 18. 
4 1 8 Uo. 1894. aug. 25. 
4 1 9 Uo. 
4 2 0 KPI. Mayer Béla 340/isk. sz. levele. Kalocsa, 1894. szept. 1. 
4 2 1 AEI. Iskolaszéki jkv. 1855. nov. 6. 
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4 2 2 KPI. Mayer Béla 406/isk. sz. levele. Kalocsa 1898. máj. 31. 
Rendezetlen iratok. 

4 2 3 A kalocsai érsekmegyei róm. kath. tanító-egyesületek Értesítője. 
1899. 45. p. 

4 2 4 KPI. Mayer Béla 617/isk. sz. levele. Kalocsa, 1899. okt. 19. 
4 2 5 AEI. Iskolaszéki jkv. 1900. okt. 24. 
4 2 6 Lásd 399. 
4 2 7 A kalocsai érsekmegyei róm. kath. tanító-egyesületek Értesítője. 

1907. 50. p. 
4 2 8 AEI. Iskolaszéki jkv. 1911. nov. 5. 
4 2 9 Lásd 92. 
4 3 0 Uo. 
4 3 1 AEI. Iskolaszéki jkv. 1907. jan. 31. 
4 3 2 Lásd 96. 
4 3 3 A kalocsai érsekmegyei róm. kath. tanító-egyesületek Értesítője. 

1909. 74. p. 
4 3 4 Lásd 408. 
4 3 5 KPI. Halasi Elek tanító kinevezési irata. Kalocsa, 1913. szept. 

26. 771/isk. sz. Rendezetlen iratok. 
4 3 6 Bačka Topola és Vidéke. 1927. jan. 2 7 / 
4 3 7 AEI. Iskolaszéki jkv. 1915. nov. 
4 3 8 Uo. 1916. dec. 13. 
4 3 9 Lásd 98. 
4 4 0 Lásd 99. 
4 4 1 AEI. Iskolaszéki jkv. 1911. nov. 5. 
4 4 2 Uo. 1913. május 21. 
4 4 3 Uo. 1913. aug. 30. 
4 4 4 Kleiner Lajos 755/isk. sz. levele Balassy Endréhez. Kalocsa, 

1913. szept. 16. Rendezetlen iratok. 
4 4 5 Uo. Rózsa Gizella kinevezésének másolata. Kishegyes, 1914. 

márc. 14. Rendezetlen iratok. 
4 4 6 AEI. Iskolaszéki jkv. 1918. szept. 1. 
4 4 7 LITT. CIRC. 1919. jan. 18. 327. sz. körirat 6. p. 
4 4 8 AEI. Iskolaszéki jkv. 1919. május 14. 
4 4 9 Uo. 
4 5 0 Uo. 1919. aug. 3. 
4 5 1 Uo. 
4 5 2 Uo. 1919. aug. 31 . 945/1919. sz. rendelet. 
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4 5 3 Uo. 1919. szept. 14. 
4 5 4 Uo. 1919. nov. 12. 
4 5 5 Uo. 1920. márc. 21 . 
4 5 6 Uo. 1920. jún. 3. 
4 5 7 Uo. 
4 5 8 Uo. 1920. aug. 20. 
4 5 9 Uo. 1920. aug. 10. 
4 6 0 Uo. 
4 6 1 Uo. 1920. szept. 28. 
4 6 2 LITT. CIRC. 1920. szept. 1. 13-14. p. 
4 6 3 Lásd 461. 
4 6 4 AEI. Iskolaszéki jkv. 1920. szept. 28. 
4 6 5 Uo. 
4 6 6 Uo. 
4 6 7 Uo. 
4 6 8 Uo. 1920. okt. 26. 967. isk. sz. 1920. okt. 12. 
4 6 9 Uo. 
4 7 0 Uo. 1920. dec. 7. 
4 7 1 Uo. 
472 
473 
474 

4 7 5 Uo. 1921. febr. 1. 
4 7 6 Uo. 
477 

Uo. 
Uo. 
Uo. 

Uo. 1922. szept. 17. 
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VIRÁG, Gábor 
Egy bácskai magyar népiskola krónikája : a 
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Virág Gábor 1940. július 12-én született Csanta-
véren. Az általános iskolát szülőfalujában, a gimnáziumot 
pedig Szabadkán fejezte be, majd az újvidéki Bölcsé
szettudományi Kar Magyar Tanszékén szerzett tanári 
oklevelet (1960-1964). Tanulmányai befejezése óta meg
szakítás nélkül a tanügyben dolgozik: a kishegyesi Ady 
Endre Általános Iskola (1965-1970) és a topolyai 
Gimnázium (1970-) magyartanára, 1994-től viszont egyúttal 
a szabadkai óvónőképzőben, 1996-tól pedig a belgrádi 
Filológiai Kar Magyar Tanszékén is előad tiszteletdíjas 
tanárként. 

Kutatómunkával egyetemista kora óta foglalkozik. 
Fő kutatási területe a névtudomány, de a hely- és isko
latörténet tárgyköréből is számos munkát publikált, s a 
néprajz sem idegen tőle. Doktori disszertációját Csantavér 
keresztnevei címen 1973-ban védte meg a budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Több névtudományi 
konferencián és tanácskozáson szerepelt előadóként, 
tanulmányait pedig számos hazai és külföldi folyóirat 
közölte. 

Önálló kötetei: Csantavér keresztnevei 1872-1970. 
Bp. 1978; Csantavér családnevei. Bp. 1985; Topolya törté
neti családnevei. Bp. 1992; A topolyai középiskolák törté
nete. ToDolya, 1988; Topolya mezőváros históriája. Úividék, 
Í992; A topolyai iskolák története. Újvidék, 1993; 
Kishegyes 225 éves (Klny. Üzenet). Szabadka, 1994. 



Virág Gábor a topolyai tanonciskoláról írt, két nyelven 
megjelentetett tanulmánya, majd a topolyai népiskolák két 
évszázados (1750-1944) történetét feldolgozó, alapve
tőnek tekinthető műve után most a kishegyesi római 
katolikus iskoláról írt monográfiájával végképp bebizonyí
totta, hogy e témakör legjobb ismerői közé tartozik, helyi és 
általános vonatkozásban is. A kishegyesi római katolikus 
felekezeti iskola - Hegyesen 1770-től az 1920-as évek 
elejéig csak ilyen jellegű iskola létezett - történetét olyan 
jártassággal és tárgyismerettel dolgozta fel, hogy - véle
ményem szerint - sem faktográfiai szempontból, sem szak
szempontból az olvasónak nem lehet különösebb 
hiányérzete." 

(Brindza Károly [1919-1999] recenziójából) 

„Virág Gábor iskolamonográfiája a csaknem 230 
esztendővel ezelőtt Hegyesen megkondult iskolaharang 
első hívó szava óta eltelt időszak iskolatörténetét dolgozza 
fel. Annak az iskolának a történetét, amely a római katolikus 
egyház szellemében nevelte és oktatta a község diákjait. 
Iskolatörténet ez, de a művelődéstörténet, a szociográfia, a 
gazdaságtörténet, a társadalmi élet, sőt a politikai körül
mények elemei is kirajzolódnak e rendkívüli alapossággal, 
körültekintéssel megírt munkában. 

Forrásértékű munkáról van szó, hiszen a szerző 
elsősorban a levéltári és egyéb lényeges dokumentumok 
tükrében közelíti meg a témát (...) 

Kissé úttörő jellegű munka is ez a monográfia, mivel 
szűkebb pátriánk hagyományainak, múltjának eddigi 
feltárása nem igen bővelkedik az iskolákra vonatkozó 
kutatómunka eredményeiben, holott gyakran - különösen a 
kisebb települések, községek, falvak esetében - az iskola 
volt minden művelődési megnyilvánulás, az ismeretek 
szerzésének és a szellemi igények kielégítésének egyedüli 
forrása." 

(Dr. Káich Katalin szakvéleményéből) 


