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BEVEZETÉS

A PROTESTÁNS EGYHÁZ SZERVEZETI 
FELÉPÍTÉSÉNEK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

Rövid bevezetőmmel a nem református vallású olvasó dolgát kí
vánom megkönnyíteni. Az elkövetkezőkben olyan egyházi szakkife
jezések fordulnak majd elő, amelyek sokak számára ismeretlenek, 
ezért megkísérelem összefoglalni a református egyház szervezeti fel
építését.

A reformáció lényegében máig meglévő szervezeti keretei 1734- 
től, az úgynevezett második Carolina Resolutio nyomán formálódtak 
ki. A Magyar Királyságban a püspökök egyházkerületei (szuperinten- 
dencia) lettek a legnagyobb egységek: a dunántúli, a Duna melléki, a 
Tiszán inneni és a tiszántúli kerületek.

Magyarországon kezdettől fogva létezett a protestáns püspöki in
tézmény, annak ellenére, hogy a reformáció elvileg tagadta ezt a hie
rarchikus egyházszervezetet. A püspök név használata azonban tilos 
volt a protestáns egyházak vezetői számára, ezért a XIX. század végé
ig a szuperintendens nevet használták. A kiegyezés utáni jogegyenlő
ség a püspök nevet tette hivatalossá (1881,1891). Azóta viszont a pro
testáns püspök csak első a vele egyenlők között, mellette világi gond
nok áll. Hivatalos politikai szereplésük csak 1885-től kezdődött, ami
kor ők is tagjai lettek a főrendiháznak.

A szuperintendensek ténylegesen hierarchikus hatalommal rendel
keztek egyházkerületeikben. Melléjük világi főgondnokokat állítot
tak, de az alárendelt espereseket és lelkészeket a szuperintendensek 
jelölték ki.

A református egyházkerület alkotórészei az egyházmegyék. Ezek 
középszintű egységek, melyeknek élén az esperesek, illetve gondno
kok (világi felügyelők) állnak. Az esperes feladata a lelkészek meg a 
gyülekezetek fölötti felügyelet. Illetékességi területe az egyházmegye.
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A lelkész (nyelvújítás kori szó), melyet a történeti irodalom leg
gyakrabban a protestáns prédikátorokra, illetve hivatásos lelkipászto
rokra használ. A protestáns egyházjog is leszögezte, hogy csupán az 
gyakorolhat lelkészi teendőket, aki kellő képzettséggel és meghatáro
zott lelkészi állással, egyházmegyébe illeszkedő egyházközséggel 
rendelkezik. A felhatalmazást, az avatást a püspöknek kell végeznie, 
ma már gyülekezeti választást követően. így idővel a lelkészek mellé 
presbitériumokat választottak.

Az egyházközség a református egyház olyan szervezeti alapegysé
ge, amelyben a közös és nyilvános vallásgyakorlat céljából létrejött 
gyülekezet önkormányzati testületet alkot. Szerve a választott egyház
tanács -  presbitérium -  a lelkész és a református gondnok elnökleté
vel, valamint a minden egyházi adót fizető tagból álló közgyűlés. A 
presbitérium tehát az egyházközség által választott testület, mégpedig 
a lelkész mellett, s tagjai az egyházkormányzati hatalmat demokrati
kus önkormányzatban gyakorolják. Meg kell jegyezni, hogy Magyar- 
országon igen nagy késéssel alakultak ki. A kései feudális magyar tár
sadalomban az volt a legfélőbb, hogy az jobbágy presbyter urának 
vétkét az presbytériumban találná bemondani.

A presbitériumok demokratikus kiteljesedése csak a polgári fejlő
dés korában valósult meg.

A  PROTESTÁNSOK ISKOLAÜGYÉNEK HELYZETE A  
XVIII. SZÁZAD VÉGI M AGYARORSZÁGON

Feketics iskolatörténetének tárgyalásakor megkerülhetetlen ezen 
vallási felekezet helyzetének rövid áttekintése.

A XVIII. század a két protestáns vallás életében szüntelen harcot 
jelentett. Nemcsak a nemzeti létükért folytatott általános küzdelem 
korszaka volt ez, hanem általános harcot jelentett vallásukért, egyhá
zuk függetlenségéért és ezen belül iskolaügyük önállóságáért. Valójá
ban a protestáns egyházak és az akkori kormányzat összeegyezhetet- 
len álláspontjáról van itt szó. A két egyháznak az volt a meggyőződése, 
hogy az iskola a szabad vallásgyakorlásuknak a része, sőt alapja. A 
kormányzat ugyanakkor az oktatásügyet az uralkodói jogkör szerves 
részének tekintette, amelyben igyekezett a római katolikus vallás, 
mondhatjuk államvallás szempontjait érvényesíteni.

III. Károly uralkodása idején az 1715. évi országgyűlésen megsza
vazott törvények a protestánsok számára a korábban elért minden
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eredmény megsemmisítését jelentették. Ezt követte az 1731. évi Ca- 
rolina Resolutio. A rendelet a protestánsok szabad vallásgyakorlatá
nak korlátozására vonatkozóan olyan véglegesnek tűnő intézkedése
ket foglalt magában, amellyel törvényesítette a korábbi jogfosztást. A 
Resolutio kiterjedt az iskolaügyre is. Az új uralkodó, Mária Terézia 
1742-ben hozott vallásügyi rendeletében ígéretet tett, hogy oltalmaz
ni fogja a protestáns egyházakat minden jogtalanságtól. ígérete azon
ban csak ígéret maradt, mert a vallásügyek intézését az 1723-ban fel
állított helytartótanácsra bízta, de helyzetük mit sem javult.

1776-ban a királynő az országot tíz tankerületre osztotta, melyek
nek élére katolikus vallású, legtöbbször a papi rendbe tartozó királyi is
kolai felügyelőket, directorokaX állított, s a protestáns iskolákat is ezek 
alá rendelte. 1777-ben a két protestáns egyház közös tiltakozást nyúj
tott be a királynő ezen kibocsátott rendelete ellen. Felterjesztésükben -  
hivatkozva egyházi és iskolai autonómiájukra -  kérték, hogy a protes
táns iskolákat vegyék ki a tankerületi direktorok hatásköre alól.

1777-ben Mária Terézia kiadta a birodalom valamennyi iskolájára 
érvényes Ratio Educationis oktatásügyi rendeletét. (A rendeletet Bács 
megye még az év november 10-én el is fogadta.) A protestáns egyhá
zak ismételten tiltakoztak, az autonómiájukra való hivatkozással sé
relmesnek minősítették. Ezért 1780-ban a két protestáns egyház közö
sen folyamodott az uralkodóhoz annak érdekében, hogy ez a rendelet 
se legyen kötelező rájuk. Folyamodványukban újólag hangsúlyozták, 
hogy iskolaügyük önálló irányítását törvény adta joguknak tekintik, s 
azt saját elképzeléseik szerint kívánják intézni.

Fordulatot jelentett a protestánsok számára II. József 1781. október 
25-én kibocsátott Türelmi Rendeleti, amellyel lehetővé tette a szabad 
vallásgyakorlatot. Ugyanakkor a német hivatalos nyelv bevezetésével 
a katolikus és protestáns magyarokban egyaránt felháborodást váltott 
ki, és újabb ellenállást indított meg. Az uralkodót az oktatásügy vo
natkozásában is a nemzeti és egyházi szempontoktól független össz- 
birodalmi érdekek és irányelvek vezérelték. Újjászervezte a tankerü
leteket, ezek élére a felvilágosodás elveit valló és szempontjait képvi
selő tanügyi igazgatókat nevezett ki, akiknek hatáskörébe tartoztak a 
protestáns iskolák, amelyeket kötelezett az egész birodalomra érvé
nyes és kötelező tanterv bevezetésére.

Az új kormányzati tanrendszernek, a normának a protestáns isko
lákra való alkalmazása -  egyházaik erélyes tiltakozásának eredmé
nyeként -  nem sikerült. II. József 1789-ben hozzájárult ahhoz, hogy a 
protestáns egyházkerületek saját elképzeléseik alapján dolgozzanak ki 
új tanrendszert, amit azonban kötelesek betekintés és jóváhagyás vé
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gett felterjeszteni az illetékes kormányszervhez. Ezt a munkát azon
ban megszakította az uralkodónak 1790-ben bekövetkezett halála.

Új korszak kezdetét jelentette a II. József halála után összehívott 
országgyűlés, amelyen 1790-ben meghozták a nevezetes 26. törvény
cikket, amely biztosította a protestánsok vallási-felekezeti autonómiá
ját. A törvény 5. paragrafusa intézkedett iskolaügyük önálló rendezé
sének jogairól is, miszerint mindkét protestáns felekezetnek jogában 
áll mind alsó-, mind középfokú iskolákat fenntartani; újakat, beleért
ve a felsőfokú tanintézeteket is, létesíteni előzetes királyi jóváhagyás
sal. Ezekben az iskolákban tanítókat, tanárokat, igazgatókat alkalmaz
hatnak és bocsáthatnak el, ezek számait növelhetik és csökkenthetik. 
Az igazgatókat és az iskolák gondnokait saját felekezetűk tagjai közül 
választhatták. Az oktatás és tanulás módját (ratio), szabályát (norma) 
és rendjét (ordo) maguk szabhatták meg. A teljes közoktatási rend
szert azonban végső fokon az uralkodó hagyta jóvá, kivéve a vallási 
tantárgyakat. A törvénycikk azt is leszögezte, hogy az országgyűlés 
által a jövőben az uralkodó elé terjesztendő oktatásügyi javaslatok -  
törvényerőre emelkedésük esetén -  a protestáns iskolaügyre is kötele
zőek lesznek.

Mondandómat -  a fölösleges részletezés végett -  rövidebbre fo
gom. Az 1777. évi első Ratio Educationis eredeti megfogalmazásai
ban sohasem valósult meg, de felkavarta az ország közvéleményét, és 
hosszú évtizedes viták kerekedtek belőle, ezt pozitív értelemben kell 
értenünk. A protestáns egyházak féltve és őrizve önálló iskolaügyüket, 
a viták hatására mégis arra kényszerültek, hogy hozzákezdjenek a már 
sokban elévült, megmerevedett iskolaügyük revíziójához, átszervezé
séhez, megújításához. Ebben elöl járt a Duna melléki Egyházkerület 
(ehhez tartozott Feketics), megelőzve a II. Ratio Educationist., a még 
korábbi állami kívánalmaknak eleget téve, megreformálta tanügyi ter
vezetét és Tanítás módja címen azt már 1801-ben nyomtatásban meg 
is jelentette. A kötet önálló és korszerű kézikönyv volt, amely az ok
tatás egész területére nyújtott általános eligazítást és részletes tájékoz
tatást. Hazai reformátusaink számára ez az egyik legfontosabb kora
beli iskolaügyi dokumentum, hiszen mintegy fél évszázadra meghatá
rozta iskoláik munkamódszerét.
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I. RÉSZ 
1785-1805





FEKETICS TELEPÍTÉSÉNEK TÖRTÉNETE 
ÉS ISKOLÁJÁNAK ALAPÍTÁSA

Feketics a jászkunsági reformátusok által betelepült három bácskai 
falvak egyike. Telepítésének történetével két mű is foglalkozik.1 Mun
kámban mellőzöm ezeket, inkább a presbitériumi és egyházlátogatási 
jegyzőkönyvekre hagyatkozom, melyeknek helytörténeti értéke vitat
hatatlan.

A telepítés történetének legkorábbi megfogalmazója Kálmándi 
Pap János, Feketics első lelkésze volt. Rendkívül értékes helytörténe
ti írása a presbitérium jegyzőkönyvében maradt fenn.2 A falu történe
tével foglalkozó szerzők közül többen is hivatkoztak reá, de ennek 
integrális szövegét még senki sem jelentette meg. Számunkra azért 
nélkülözhetetlen dolgozata, mert hírt ad az iskoláról, így egyrészt pon
tosan datálhatjuk a feketicsi iskola alapításának időpontját, másrészt 
kiolvashatjuk a szövegből az újonnan érkező lakosok nyugtalankodá
sát. Kálmándi Pap János írásából idézzünk annyit, amennyi témánkra 
vonatkozik:

A már örök emlékezetet érdemlő, ritka bölcsességű Felséges II-dik 
Jósef Romai Császárnak ‘s egyszersmind Magyar Ország Királyának 
dicsősséges uralkodása alatt, ugyan azon Felségnek Kegyelmes Ren
deléséből engedetem adódván majd minden Örökös Tartományokbn 
lévő sok üres és puszta Helyeknek részszerént külső országbeli Lako
sokkal való meg szállítatásokra (s népesíttetésekre, még pedig a ’ val
lásban való minden külömböztetés nélkül, ezen szélessen ki terjede Ki
rályi Kegyelem érzékenyített Privilégiai Nagy Kunságban fekvő Kun- 
Hegyes Helységbeli némelly földeden Lakosokat is, nevezetessen 
1784-dik Esztendőben arra, hogy nevezetessen valamelly Cameralis 
Jószágban, más egyébb Felsőségeknek, lég inkább pedig a ’ Reformá
tusok Részéről lévő T Nagy Sámuel Bécsi Ágens urnák oktatásából 
alázatos Instantiáj oknál fogva, a ' mellyet tsak ugyan a ’ mostan emlí
tett Bétsi Ágens Úr írt nékiek, Terebesi András nevezetű, magok köz- 
zül lévő követjek által, egyenessen a ’ Királyi Szék előtt valamelly La
kó Földet nyerhetnének magoknak, kik is tsak ugyan azon fellyeb em
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lített Kun-Hegyes Helységből mondották fe l  magokat 250 Famíliákig, 
hogy bizonyossan annyi számra nevelkedni fognának; a ’ mint már az 
ez előtt magok által meg tett Conscriptioból a ’ Népnek számához hoz
zá vethettek.

Nyertének is ugyan azon Föld nélkül szűkölködő Famíliák a ’ Kirá
lyi Kegyelmes Resolutio szerént Tekintetes Nemes Báts Vármegyében, 
Tekintetes Zombori Administratio alatt, a ’ mostani ujjontan fe l  vett 
nevezete szerént Fekete-Hegy nevezetű Pusztát lakó földül, a ’ Szom
széd Határban meg népesítettetett Uj Verbász Helységtől ki maradott 
Parasztinátz és Kis Dobra nevezetű maradék Pusztákkal együtt, melly 
Pusztákhoz a ' már ki adott Kegyelmes Királyi Resolutio után Nagysá
gos Örményi Mihály Zombori Administrator Ur Közben vetésére Velity 
nevű Puszta is hozzájok adattatott, mellyekből áll az egész Helységnek 
Határa 140 Coloniális egész Sessiokat foglalván magában, a ’ 
Parochiális 1, Helység részére is 1, Mészárszékhez is 1 egész, Notari- 
alis 1/2 és Oskolához is 1/2 Sessiokon és közönséges Pascuumon kí
vül Ezen fellyebb említett Fekete Hegy a ’ Királyi Resolutioban 
Fekete-Tónak jelentetik; a ' Rátzok pedig a ’ meg-szállítás előtt nevez
ték Feketitynek, melly Fekete-Tó nevezetet ezen Tek. Nemes Báts Vár
megye hibásnak találván, még a ’ Meg-Szállítás előtt ezen hibás neve
zet a Nemes Vármegye által meg igazíttatott, és Fekete-Tó egésszen ki 
töröltetett; a ' mint ezt a ' Tek. Nemes Vármegye Protocollumában le
het találni.

Azomba minthogy a * Kun-Hegyesből szármozandó Lakosok közül 
sokan ezen Uj Lakó Földre való el jöveteltől magok önként le mondot
tak: kellett a ’ fellyebb meg határozott népeknek számát más Helyek
ből és Vármegyékből szármozandó Lakosokkal is pótolni; kik közül 
Tekintetes Nemes Heves Vármegyében fekvő Tisza Bura nevű Helység
ből jö tt Lakosok lég számosabbak valának, kik önként szettének és hív- 
tanak öszve; kik is jóllehet nem elsők voltak a ’ Lakó Földnek meg nye
résében meg kell mindazonáltal jó  lélek esméret szerént vallani, hogy 
mind ezen Uj Helységben való meg gyökerezésben, mind Helység tar
tásban, mind az efféléhez meg kívántató Tehettségekben eleitől fogva  
különös, és bátran mondhatni, lég első dicséretet érdemlettenek ugyan 
azon Buráról szakadt egynéhány Lakosok.

Ezen említett Lakó Földön kívül pedig; a ' mint az a ' Királyi Ke
gyelmes Resolutióból ki tetszik, meg ajándékoztattak ezen ujjonnan 
szállítattott három esztendőbeli Szabadsággal, és három esztendőknek 
el forgása alatt a ' Lakosoknak Kenyérnek és vetni való mindenféle 
szemes jószágnak az Uraság Életes Házából való költsön adásával, és 
minden Lakos kész pénzel 18 ./. tizennyolcz Rforintokkal: melly há
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rom, úgymint 1785, 1786, 1787 Esztendőbeli Szabadság nem tsak az 
Uraság Részéről a ’ Robotra s Désmállásokra, hanem a ’ Nemes Vár
megye Részéről is mind a * közönséges Portiobeli Fizetésre, mind a ' 
közönséges hajtogatásokra s szolgálatokra nézve nem hogy meg 
tsonkíttatott volna, sőtt a ' Törökkel mindjárt kezdendő Háborúban tett 
szolgálatjok miatt a ' Lakosoknak még edgy fé l  esztendővel meg is 
hosszabbíttatott. Az három esztendők alatt az Uraságtól ki hordott 
kölcsön élet pedig az egész Helységre nézve egy summában ment 
Búzában . . .

Az idézett rész pontosan megfogalmazza a feketicsi iskola alapítá
sának évét: 1785. Ezt a dátumot Dudás Gyula is megerősítette.3
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Kálmándi Pap János: Fekete-Hegy Helység Meg-Szállításának Le-Irása

Csak sajnálhatjuk, amiért Kálmándi Pap János nem fejezte be 
Feketics telepítéséről szóló írását. Szilády János, Arany János egyko
ri tanítványa, feketicsi lelkész, a falu telepítésének centenáriuma kap
csán megírta a feketehegyi református egyház történetét. írásában ez
zel kapcsolatban szomorúan mondja:

E rövid nagyon hézagos és be nem fejezett leírásból is kitetszik, 
hogy mily nehezen tudott lecsillapodni az az idetelepült nép. Évekig
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háborgott. Izgatóival szemben hiszékeny -  /elsőbbségével szemben 
gyanakodó volt a legnagyobb mértékben. Izgatok pedig mindig voltak. 
Jártak az elámított nép költségein megyére, Budára keresvén képzelt 
jogokat, igazakat, kergetvén álmokat . . . Képzelhető, hogy mennyi 
zűrzavar, zajgás, életveszélyes csoportosulások, gyűléskedések között 
történt mindez. A szétszórt s hiányos feljegyzésekből is világosan kiol
vasható, hogy nehéz keserves évek voltak azok a népre nézve is, de 
még inkább a nép elöljáróira, tanítóira, lelkészeire nézve. Csaknem 
három évtized telt el így a kezdet nehézségei között. Az évek szomorú
ságát különösen magán viselte a lelkészek élete is. [Tegyük hozzá: a 
tanítóké is. Következő megállapítása a tanítókra is vonatkoztatható! -  
V. G.] Gyorsan változtak s szomorún tűntek el egymás után „ az éji ho
mályba Kálmándi Pap J., az első lelkész már hivataloskodása hato
dik évében elment, nem tudni hova.4

A falu református iskolájának belső élete, sorsa szorosan összefüg
gött a gyülekezet életével. Márpedig ha a krónikást olvassuk, akkor ar
ra következtethetünk, hogy az iskolai élet tükörképe a gyülekezeten be
lül történteknek, tudniillik az egyházi életet majd csak az 1810-es évek 
elején sikerült normalizálni, addig a nyakas kálvinista kunok állandó iz- 
gágáskodásukkal keresték a maguk vélt igazát. Szilády János, a tudós 
lelkész és a finom költői lélek, aki a legobjektívebb az események meg
ítélésében, rövid monográfiájában, a lelkészekről szólva mond véle
ményt a közösségről, és rajzolja meg azok keserű tapasztalatait.

Miután Kálmándi Pap János hatévi szolgálat után lemondott, he
lyébe 1791-ben Szalay István Kecskeméthiensis jött. Ő tizenkét évet 
szolgált Feketicsen. Működéséből, följegyzéseiből látszik, hogy nem 
hiányzott nála a jó  igyekezet, sem az áldozatkészség, de már 1803-ban 
lemond, mintha menekülni akarna. Életét szomorú köd üli.5 Berhidai 
Keresztes József lelkész, akit az 1849. évi januári vérengzésben 
Feketics főutcáján lőttek le, annyit jegyzett fel róla, hogy Kálmándi 
Pap J. után T. Szalay István úr lett, akinek sok viszonyai voltak, és szo
morú kimenetele lett.6 Olyan hírek jártak, hogy Cservenkára költö
zött, s ott rövid idő múlva, sőt talán még az úton költözködés közben 
meggyilkoltatott. Hogy hogyan és kik által, az nem tudatik. Borítsa 
fá tyo l7 -  folytatja B. Keresztes József.

Ami az iskolákat illeti, ezeknek építéséről, keletkezéséről, minősé
géről alig van valami följegyezve a telepítés utáni legkorábbi időkből. 
Nemcsak az iskolákra vonatkozik ez, a gyülekezet életét érintő, egyéb 
fontosabb eseményekről sem tudósítanak túl sokat a presbitériumi 
jegyzőkönyvek. Ennek a foghíjasságnak az okát, az előtte szolgáló lel
készek hallgatását, Kertvéllesy Pál az 1819-i püspöki vizitáció alkal-
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inával adott feleleteiben így indokolja: A Presbyterialis gyűlés 
actainak feljegyzésére nézve meg vallya az író, hogy fe l  jegyez ugyan 
maga némellyeket, de hogy mindeneket fe l  jegyezzen tanátsosnak nem 
tartya, tanúlván az antecessorom példáján, a ’ ki az éppen az ebben 
való nagy accuratioja miatt nagy bosszúságot ‘s gyalázatot szenved
vén meg szűnt lég kissebbet is jegyezni.8

A fenti megállapítás csapdát jelent a kutatónak, mert sohasem sza
bad egyetlen forrásra hagyatkoznia. Ha módjában áll, fel kell kutatnia 
minden lehetséges forrást. Márpedig ebben szinte kimeríthetetlen bő- 
ségű a feketicsi egyházközség és a Jugoszláviai Református Püspök
ség Levéltára. Kutatásaim során olyan levéltári anyagra leltem, 
amelyhez eddig egyetlen kutató sem nyúlt. Igaz, az anyag nem a 
Feketicsen működő lelkészek által írott dokumentumok állaga, hanem 
a Visitatio canonica, a kánoni látogatások alkalmával készült jelenté
sek. Ezek alapján 1802-től évről évre nyomon követhetjük a feketicsi 
református iskola életét.

VISITATIO CANONICA -  AZ EGYHÁZLÁTOGATÁS

A református iskolaügy gyakorlati megvalósulásának legfontosabb 
tényezői az esperesek voltak. Ok vagy megbízottaik évente körbejár
ták a hatáskörükbe tartozó gyülekezeteket. Ezek voltak az úgyneve
zett visitatio canonicák, egyházlátogatások, kánoni látogatások. A lá
togatóknak mindenre kiterjedt a figyelme, alaposan kikérdezték az 
érintetteket a gyülekezet életéről. A látogatás végrehajtására a Duna 
melléki egyházkerület szuperintendenciája 1795-ben részletes utasí
tást dolgozott ki. Ennek egyik erénye, hogy a látogatáskor a vizitátor 
mellé a helyi presbitérium tagjai közül külső munkatársakat neveztek 
ki, ezáltal biztosítva volt a látogatáskor észleltek tárgyilagossága. Az 
egyházlátogatónak azonban sem ideje, sem módja nem volt, hogy 
olyan sarkalatos dolgokra kiterjedjen a figyelme, mint az iskolaügy, 
ezért munkájuk megkönnyebbítésére egyházmegyei iskolafelügyelő
ket választottak, akik évente legalább kétszer körbejárták a felügyele
tük alá tartozó gyülekezeti iskolákat. Megkerülhetetlennek tartom, 
hogy ennek az iskolalátogatásra vonatkozó részét teljes egészében 
meg ne ismerjük, hiszen jó szolgálatot teend majd a református isko
lai (vallási) nevelés megértésében, mert az oktatás legfőbb célját a 
vallás minél tökéletesebb megismerésében véli felfedezni.
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B) Visitatio m ásodik tárgya:

Az oskolák

a) Néhai ditsősséges emlékezetű Második Jós ’efnek és a ’ mostani 
uralkodó Felséges kegyes rendelések szerént az oskolába járható  
gyermekeket esztendőnként fe l  számláltatni, és ha önként nem járná
nak, azokat végre bírói hatalommal kénszeríteni rendellyék a ' Visita- 
torok és a ' rendes effectuatióját szorgosztassák.

b) Kötelezzék a ' Presbyteriumot kivált a ’ Prédikátort, hogy minden 
erejekkel igyekezzék rá bírni a ’ szüléket, hogy Gyermekeiket addig vég
képpen ki ne vegyék míg a ’ Vallás tudománnyát alkalmasann meg 
tanúlván arról a ' sz. vatsorával való élés előtt a ’ Gyülekezetben meg 
próbáltatnának ‘s confirmáltatnának. Jó lesz, ha a ’prédikátor ezután a ' 
confirmatusok neveit az esztendő és a nap fel tételével immatriculalni 
fogja, sőt a ' mennyire és a ’ hol lehet azokat a ’ confirmatiora maga ké
szíti, a ' kik idő nap előtt ki kelvén az oskolából ott arra nem készítettek.

c) Szükség hogy a ’ Visitatorok a ’ Prédikátor mellé, ki hivatala 
szerént ‘s a ’ Canonok szerént is mindenkor Scholarum Inspector 
[iskolafelügyelő -  V. G.] két vagy három külső elöljárót neveztessenek 
a * Locale Presbyterium által, kiknek mindenek felett az oskolára, az 
abban tanúlokra és tanítókra ‘s annak az épületére, tisztaságára (s elő 
menetelére az eleikbe szabott regulák szerént különös gondja légyen.

d) Azomba mivel többek a Visitatorok szorgalmatos visgálódások- 
nak tárgyai mint sem hogy olly sarkalatos matériára minemű az osko
lák dolga illendő időt és gondot fordíthassanak; tehát minden tractus 
(egyházkerület) megyebeli oskoláiknak számokhoz képest válasszanak 
Consistorialiter Scholarum Inspectorokat (egyházmegyei iskolafel
ügyelő), kik legalább is esztendőnként kétszer az oskolákat visitállyák, 
a ' semestrale exameneken [vizsgákon] ha lehet jelen légyenek . . .  A ’ 
Scholarum Inspectori ezeket tselekedjék:

-  Hagyák meg a ’ Tanítóknak, hogy a ' Classis minden nap legalább 
ettzér [egyszer], a ’falak, a ’padlás [a padló!] gyakran ki sepertesse- 
nek, az ablakok kinyithatok legyenek és napjaban ki nyittassanak mind 
télen mind nyáron, a ' gyermekek sárt vagy havat a ’ Classisba ne vi
gyenek, zsírral a ' hajókat meg kenni ne próbállyák.

-  Vi sgállyák meg az Inspectorok, hogy végezte el a ’ Tanító a ' mely- 
lyeket a * docendi Methodus szerént el végezni tartozott; kérjék elő a ' 
gyermekek szorgalmatosságokról erköltseikről való tabellát, és annak 
a ' mutatása szerent ditsérjenek, intsenek, pirongassanak, sőt az oskolák 
gyakorta el mulatók szüleivel is a ' hol lehet illendően beszélgessenek.
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-  Az egy esztendőre ki szabott pensumot két részekre osztassák a ' 
Tanítókkal, de a Tavaszi pensum több \s hosszabb legyen mint az őszi, 
a ’ gyermekeknek az oskolába inkább vagy kevesebbé való járásokra 
nézve.

-  Azokra mellyek majd alább mondatnak az oskola Mesterekről 
szorgalmatosann gondoskodjanak az Inspectorok, a ' Localis Inspec- 
torokat meg tudakozzák, hogy annak idejében annál tellyesebb relátiót 
tehessenek.

Az Ecclesiai Tanítókról

. . .  Az oskola Mesterekről
Méltó és fájdalmas panassza kivált a ' kissebb Ekklé siáknak, hogy 

az oskola mestereik hűségtelenül jbjtattyák Hivatalokat, sokan enge
detlenek, flangerozók (csavargók), büszkék, öltözetekkel nem oskola 
Mestereket mutatók, hanem úri rendeket majmoló, az elöl-járókat nem 
betsülő, gyanús társalkodású, hijjába való emberek. Ilyen tsak a ’ kézi 
munkákat kerülő és ha még imígy-amúgy énekelni tudó herék inkább 
mint munkások foglalván el azt a ’ műhejt, melly a ’ végre rendeltetett 
és állott, hogy abban a ’ Társaságnak jó  tagok, a ' Hazának hű polgá
rok, az Istennek és a ’ Királlynak engedelmes szolgák formáltassanak 
és készíttessenek; nem lehet ezenn Consistoriumnak, ezeknek a ’ kárté
kony és veszedelmes embereknek, ha lehet meg jobbításokra, ha nem 
lehet a ' Megyéből való kiirtásokra eszközöket elő nem venni. E végre 
rendeli a ’ következőket, mellyek annál erőssebbek és inkább kötele
zők, hogy az 1791 Diéta 26. art. 4. pontyába meg erősíttetett Cano- 
nokbol vetettek.

1. Minden oskola Mester, Leányokat tanító Praeceptor, az 
Ekkle sia elöl-járóihoz közönségessen, kiváltképpen pedig és különö- 
senn a ' Predicatorhoz és az oskolának több Inspectorihoz minden ér
demlett betsülettel, tisztelettel és engedelmességgel tartozik. (Clas. 4. 
Can. 12.) Ezek viszont el fogják kerülni, hogy a ’ vigyázást az oskola 
Mesteren való uralkodásra, annak zaklatására, betsületének Tanítvá- 
nyi ‘s mások előtt való kissebbítésére nem fordíttyák, annak a ’pana- 
szolkodásra okot nem szolgáltatnak (Gél. Can. 19.), mellyet, ha külöm- 
ben történne, a ’ Visitatorok, ha a ’ dolog sürgető volna, visitationn kí
vül is az Esperes meg fog  halgatni.

2. Az oskola Mester s.a.t. egy letzkét is ne mulaszon annyival in
kább távol el ne útazzon az Inspectorok engedelme nélkül. Mind a ’ két 
dologra a ’ Predicator mint a ’ ki lég közelebb van szorgalmatosann vi
gyáz és az elsőbbért a ' több Inspectorok köz meg egyezéséből az os-

19



kóla jövedelméhez képpest ki szabott büntetés toties quoties fizetésé
ből ki húzni vagy húzatni; a második dologért pedig azoknak akár a ’ 
Scholarum visitatoroknak, akár egyenesenn az espereseknek /:a ' mely- 
lyik közelebb vagyon:/ a ’ bűnös kedvezést meg vető és a ’ sok ártatlan 
gyermekeknek javát kívánni ‘s munkálodni tartozó jó  lelki esmeretére 
köteleztetik, kivált hogy arra meg is esküdt. (Clas. cit. Can. 6.)

3. A Helybeli oskola Inspectorok a ’ Tractus által az ő iskolájok 
számára ki jelelt darabot osszák fe l  először annyi esztendőre a ’ meny
nyi annak az ő oskolájokba való el végzésére meg kívántatik, azután 
minden esztendei pensumot két felé  vágják, hogy annak egyik fe lé t a ’ 
Tavaszi, a ' másik felé t az őszi examenbe producállya a ’ Mester Tanít- 
ványival (Can. 3.). Továbbá ez a ’fé l  esztendőpensuma ismét 6 részek
re vagy a ’ Gyermekeknek kivált falu hejenn nyáronn oskolába való 
nem járásokra nézve annyira, a ’ mennyi tanúló holnap telik el egyik 
examentől fogva a ’ másikig, vagdaltassék, és a ’ Mesternek mindenik 
darab egy-egy holnap alatt való el tanítás véget eleibe adattassék, 
mellyet jó l el végezett legyen é a ’ mester, annak az Inspectorok min
den holnap végénn ha lehet együtt, ha nem, lég alább a ’ Prédikátor a ’ 
Gyermekek meg próbálása végére járni Sub onere responsionis erga 
superintendentiales Scholarum Visitatore köteleztetik (Can. Cit.).

4. Minden harmadik holnapnak a ’ végén a Localis Inspectorok az 
addig tanúltakból az oskolában jelesenn próbát tetetnek a ’ Mesterrel, 
és arról való ítéleteket a ’ hogy a ’ dolgot találták, egy a ’ végre készí
tett könyvetskébe bé írják; mikor pedig a ’ Semestrale examen ideje el 
érkezik, ha lehet a ’ Megyebeli Scholarum Visitatorokat, vagy ha ezek 
közzül egyik is nem érkezne a vagy tsak a ’ lég közelebb fekvő Helység
beli Prédikátort az examen meg halgatására és az arról való ítéletre 
meg hívják, ki a ’ Localis Inspectorokkal együtt az említett könyvbe bé 
írja a ’ maga ítéletét. Végre az egész esztendei szorgalmatosságot, elő
menetelt mutató könyvet a ’ Megyébeli oskola visitatorok elő kérvén, 
nevek alá írásával bé rekesztik, és a ’ szerént referálnak in Consist. 
Tractuali.

5. Ezen kötelességeket el nem végező és az Isnpectorokat akár sza
vával, akár viseletivel meg sértő Mester először a ’ Locale Presbyteri- 
umban intessen meg, ha nem jobbúl adattasson fe l  akár a Visitatornak 
akár az Esperessnek. A ’ mellyik pedig akár tudatlansága akár részeg
sége, akár ide (stova való kóborlása, dorbézolása de még kegyetlen
sége által is Tanítványit sem a ’ Tudományokban, sem a ’jó  erköltsök- 
ben nem építi, másoknak is botránkozásokra vagyon, adódjon fe l  az 
Esperessnek és dolga in Con. Sub. Partiali menten meg visgáltatván, 
ha érdemli közép időben is ki vettessék hivatalából; még pedig úgy
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hogy fizetése vagy egészlen, vagy némely részen fogadjon el Can. 3. &
5. Azomba minthogy

6. A Mesterek el restesedésének el fajúlásának derekasann segítő 
oka az, hogy némely elöl-járóknak különösebb esmerettségekbe jutván 
azoknak pártfogásokba bíznak másokat az oskolába bé szoktatván 
azokkal dősölnek [dőzsölnek], haszontalankodnak, a ' honnan alig van 
ollyan Ekklé sia a ’ mellybe a ’ lég haszontalanabb és lég feslettebb 
Mester mellett is némellyek ki nem kelnének a ’ mikor hasonlás támad
ván a ’ gyülekezetben, a ' jobb rész vagy nehezenn vagy nem is boldo
gulhat: tehát szükség a ' Locale Presbyteriumnak az illyen ártalmas 
szokásokat meg inteni, és ha az haszontalan lenne, az esperessnek és 
a ' Tract. Curatornak neveik szerént be jelenteni, kik a ’ Mestert az 
illyenek társaságától el tiltyák, ha nem engedelmeskedik, hivatalából 
in Tract. Consistorio akármikor ki vetik, egyszersmind szorossan meg 
ítélvén ha eddig való szolgálattyáért érdemlett é valamit a ’ ki mozdí- 
tatott Mester vagy sem, melly sententiához tartozik magát szabni a ' 
Hellybeli Presbitérium. (Can. 12.) Továbbá:

7. Mivel vágynak és hihető hogy az oskola Inspectorok közt lesznek 
ollyan egyébb aránt jó  lelkű, de a ’ tévejgő vélekedések érzések után 
rosszúl szánakozó emberek, kik a ’ hejett hogy az oskola Mesternek, a ’ 
szokott két három esztendők előtt, annyival inkább esztendő előtt való 
ki vettetését, a ’ mint tartoznának kívánnák vagy dolgoznák; meg 
elegesznek azzal, hogy az oskola romlását sokszor meg siratván kárát 
fájlallyák; attól félvén, ne hogy az a ’ haszontalan ember a ' vele Tör
vény szerént való szoros bánás után őket átkozza; tehát múlhatatlan 
kötelességének tartsa minden prédikátor az ilyen ítéletben gyengéket 
jó  útra igazítani, elméjekre és szivekre adván, hogy mivel az ember 
egész élete sőt örök boldogsága is nagy részént gyermeki neveltetésé
től ‘s taníttatásától függ, nem lehet fővebb és szorosabb kötelessége 
akármelly Ekklé siai elöljárónak mint az arra való vigyázás, mitsodás 
az oskolai Tanító? miképpen já r  el hivatalába? hogy készíti gondvise
lése alá bízott ártatlan gyermekeit? következésképpen a ’ melly 
Ekklé siai elöl-járók észre vévén hogy veszedelmes embert találtak bé 
ültetni oskolájokba, és annak jobbításába, vagy ha azt nem reményel- 
heti, ki mozdításába nem igyekeznek hasonlókká lesznek az ollyan 
Pásztorok kik a ' nyájat Farkasokra bízzák, ellenben nem gyaláztatni, 
hanem ditsértetni fognak az ollyak mindenektől a ’ kik nem engedik ár
tatlan gyermekeiket tudatlanságban erköltstelenségben neveltetni, és 
boldogtalanokká tenni. De mit is tesz az akármint motskolódjon, átko- 
zodjon valamely tulajdon hibájáért ki mozdíttatott oskola Mester? hi
szen azzal tsak a ’ maga tulajdon lelkét terheli, mivel ezekre minden
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okos és józanonn gondolkodó ember azt fogja felelni, hogy egy 
Ekklesia sem tartozik azért senkinek fizetni, hogy a ’ maga hivatalát, 
a ' reá bízott gyermekeknek ki pótolhatatlan kárával fojtássá. Tudja 
meg az Hlyen meg jobbulás ellen meg átalkodott ember, hogy kész 
akarva juttatván az Ekklésiát arra a ’ szomorú álternatívára, hogy 
vagy harmintz, negyven gyermekinek vagy egy haszontalan embernek 
kára, még pedig amazoknak nagy ‘s talán örökké való kára között 
kentelen legyen választani; ha inkább az ő mint emezeknek a ' sze- 
rentsétlenségét választotta azt a ' maga bolondságának és ne mások
nak köszönnye.

Az e form a oktatásokra immár annál a ’ jó  lelki esméretnél fogva  
fe l  óldohatatlanúl kötelesek a ’ Lelki pásztorok, mellyel az ő Tanítása
iknak Halgatói Lelkek idvességekre való használatosságát tartoznak 
kívánni és kívánnyák; bizonyos lévén az, hogy a ’ Predikálások siker
telen voltának tsak nem lég főbb oka az, hogy a ’ Mesterek hibája mi
att a ' gyermekek nem készítettek el azoknak sem értésére sem annyi
val inkább szívvel való bé vételére. Ide tartozik

8. Hogy a ' lég kissebb hasznot nem tevő, sőt az Ekkle siókat pa
naszra fakasztó oskolai Tanítóknak ditsérő bizonyság levél adattatik 
ebből a ’ hibás vélekedésből, hogy azokat immár nem akarják sze- 
rentsétlenekké tenni, de vegyék ezután jó l gondolára az elöl-járók, 
melly vissza fordúlt dolog és nagy szerentsétlenség Ekklé sia nevével 
valakiről hamis tanúbizonyságot írni és adni, vagy hogy adódjon ab
ba meg egyezni, azt el nézni. Ennek a bűnnek hathatósabban való meg 
gátolására meg határoztatott, hogy egész Megyénkbe sohol akár 
Gremi alúlta(?) akár más Superintendentiából jö tt Mester Légyen 
külömben ezután oskolai Tanítóságra fe l  ne vétettessék, hanem ha a ’ 
ki szolgált Ekkle siótól való bizonyság levelét az esperess és egyik 
Scholarum visitator is subscribállya, melly tanúbizonyságba az ő hi
vatalához illendő öltözetről szónak kell lenni. (Can. 5.)

9. Mindezek a ' rendelések, Tractusonként való ki hirdettetések al
kalmatosságával, mind minden oskolai tanítóktúl le írattassanak mind 
az Ekklesia, sőt ha volna oskola könyvekben is, a ' végre, hogy a ' lég 
első marasztáskor és azután szakadatlanúl minden változások alkal
matosságával a ' Mesterek magokat azoknak általán fogva való bo- 
tsátásokra tulajdon subscriptiójuk által kötelezzék. (Can. 15. Clas. 4.) 
Ide értvén hogy a ’ Prédikátoroknál is meg maradjanak, magoknak és 
az oskolákra együtt vigyázó társaiknak kormányozások véget, és ez 
három exemplárokat a ' Tract. Visitatorok elő kérni el ne mulassák.9
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Miért szentel ekkora figyelmet az egyházlátogató a Mesternek, a 
tanítónak? A katolikus iskolákkal szemben -  ahol sok esetben a meg
választott tanító élethossziglan megmaradt állásában -  a református 
iskolákban sokkal nagyobb volt a tanítók vándorlása, átlag három- 
évenként váltották egymást. Ennek is megvan a magyarázata, amire 
később még visszatérek. A tanítást a mesterek, más szóval a rektorok, 
átmeneti állapotnak tekintették. Ezeknek a tanítóknak legnagyobb ré
sze teológiát végzett papjelölt volt, aki rövid időre kiruccant a tanügy
be, bizonyos tőkét szerzett, különösen akkor, ha gazdagabb egyházak
nál vállaltak rektorságot, amely pénzen azután külföldön folytatták 
tanulmányaikat. A rektor, a jövendő lelkész ezért volt ennyire a figye
lem központjában, hiszen nem volt közömbös a gyülekezetek számá
ra, milyen erkölcsű lelkész gondoskodik majdan lelki életükről.

A református iskolák kapcsán egy dolgot különösen ki kell hang
súlyozni: a hívek életében sokkal nagyobb szerepe volt az ími-olvas- 
ni tudásnak mint a katolikusoknál. Ennek egyik magyarázatát a Biblia 
állandó olvasásában, az énekeskönyvek használatában, a zsoltárok, 
énekek ismeretében találjuk.

Ágoston Sándor, az önálló jugoszláviai református egyház első 
püspöke Feketics történetéről szóló kéziratában10 röviden érinti a he
lyi iskola alapítását:

A község megszállása idején a települők lelkipásztort is hoztak ma
gukkal, s az első hónapokban Kálmándi Pap János prédikátor foglal
kozott a gyerekekkel Csakhamar azonban megszervezték a református 
egyházközösség felekezeti iskoláját, és rendes tanítót állítottak Nemes 
Balog Miklós személyében. Egy tanterem volt egy tanítóval Akkor 
még ez is elég volt, mert a nép el volt foglalva a település és berendez
kedés, főképpen a házépítés gondjaival Hogy Nemes Balog Miklós 
meddig működött itt, nem tudjuk. Utóda lett Berhidai János. Még ő is 
egy tanteremben együtt tanította az összes fiúkat és leányokat. Körül
belül 20 esztendő telt el ennek a két első tanítónak a munkájával.

Ágoston püspök 1805-ig két tanítót említ, de ha ismerjük a kora
beli református tanítók vándorlásait, akik átlag három esztendeig ma
radtak állomáshelyükön, akkor elképzelhető, hogy még más tanítók is 
működhettek Feketicsen. Kertvéllesy Pál az 1819. évi püspöki vizitá- 
ció alkalmából írott jelentésében11 tud egy harmadik oskolamesterről 
is. Ez a tanító a lázongó feketicsiek élére állt, mire a vármegye egy 
század katonát vezényelt a faluba, és miután ki tanúlván a ' nyughatat- 
lanság fejeit, elsőbben is az akkori oskola mestert, harangozót mint ir
káiét, az esmeretes Szél Gáspárt annak utánna a ’ többeket is kemé
nyen páltzáztatta s kötelességeknek tellyesítésére hajtotta.
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1841. május 17-én Szivácon egyházvidéki gyűlést tartottak, ame
lyen elhatározták, hogy az eklézsiáknak a jövőben jegyzőkönyvet kell 
vezetniük az iskolára vonatkozó minden rendű és rangú rendeletekről. 
Ennek kapcsán kezdték el vezetni Feketicsen a. Feketehegyi Reform. Is
kolák Jegyzőkönyve az 1841-ik esztendőből12 című könyvet. A jegyző
könyv azért érdemel figyelmet, mert Berhidai Keresztes József, a jegy
zőkönyv felállítója megadja a kezdetektől 1841 -ig a tanítók névsorát a ’ 
mennyire ki nyomazhatta. Név szerint ezek a következők voltak:

Legelső Tanító volt nemes Balog Miklós, őt követte Berhidai János, 
kiknek idejökben még mind a ' kissebb mind a ’ nagyobb fiú  és Leány 
gyermekek egy oskolába jártak s ez Tanító által oktatódtak. Ezek után 
pedig három oskolai Tanítók voltak szinte a ’ mai időkig . . .

Minket most csak a kezdetek érdekelnek, mert az első néhány ta
nító után nyomozunk, a feljegyzések további részét hanyagoljuk.

Induljunk el a saját nyomunkon, hogy is áll a dolog?
A feketicsi református iskola korai létezésének bizonyítéka az 

1791-ből származó két tanítói díjlevél, amelyet még Kálmándi Pap Já
nos fogalmazott meg a legrégibb protocollum első lapjain. Ezek a do
kumentumok azt jelentik, hogy már hosszabb ideje -  esetünkben 1785- 
től, amit már fentebb is megállapítottunk -  működött iskola a faluban. 
A két díjlevelet a rektornak és a leányiskola tanítójának állították ki. 
Ebből az következik, hogy 1791-ben már két iskolája, a fiú- és a leány
iskola, sőt két tanterme és két tanítója volt Feketicsnek. Ez a tény ak
kor ellentmond Ágoston Sándor püspök fent idézett megállapításának.

Megállapításunk igazolására idézzük is a két tanító díj levelét:

A z Oskola R ectornak Fizetése edgy E sztendő alatt

1-ször Kész Pénz 40 az az negyven Rforint.
2-szór 12 ^  Tizenkét köböl Búza, és annyi köböl Árpa.
3-szor 4 az az Négy köböl alávaló Tavaszi és ugyan annyi Köböl 

Őszi Szántás (s El-vetése, Rectorunknak maga magvából, az illyen Hi
vatalban Személynek számára rendeltetett Fél Sessió Colonicalis 
Földben, azonkívül mind szántó Földekben, mind a ' Kaszállóban le
endő Termésnek annak idején való béhordása.

4-szer Minden Gyermektől fé l  Véka Búza, és ugyan annyi árpa.
5-ször Minden Prédikátzios Halottól 8 nyoltz, énekestől pedig négy 

garas.
6-szor Két öl Tűzi Fa.
7-szer Elegendő őröltetés.
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***1

~&f c \2 2  &Â k «
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8-szor 50 ötven fon t só.
9-szer 15 + tizen öt fon t Fadgyú.
Fel jegyeztetett 1791-dik Esztendőben, Augustusnak 9-dik Napján.13

A ’ Leányok Tanítójának egy Esztendeig  való F izetése

1. Kész Pénz Rforint 30: harmintz
2. Tíz köböl Búza és ugyan annyi köböl Árpa
3. Minden Leánytól fé l  véka Búza és fé l  véka árpa
4. Két szekér széna
5. Két öl fa
6. Fél Hely őszi és ugyan annyi tavaszi alá való szántás, és mind 

a ’ két fé le  Termésnek bé hordása.

Későbbi bejegyzés a díjlevélen:
Minden Leánytól 1 peták. Caniculai tsibe
Nyóltz fon t fadgyú
30 fon t hús
Ugyanannyi Só14

Eddig három tanító nevét ismertük meg: nemes Balog Miklós, 
Berhidai János és Szél Gáspár. Viszont iskolatörténeti periodizációnk 
első korszakában a kánoni vizsgálatok más tanítókat is említenek:

1803. nov. 2.
Molnár István oskola Mester ellen semmi panaszt nem tett az 

Ekklesia; Tanítványi meglehetős speciment adtak.
1804. okt. 22-23.
Az oskola Rector Molnár István olvasta és le is írta az új Instruc- 

tiót, ígérte, hogy magát a ’ szerént fogja viselni mind erköltsében, 
ruházattyában, engedelmességben, mind a tanításban.

2° A gyermekek tanításában szorgalmatos, erköltsére nézve már 
fedhetetlen engedelmes és mindenek eránt tisztelettel van.

3° Illendő fenyítéket tart.
4° Oskolában járó gyermekek vágynak 128-an. Oskolában járha

tók, de nem járók vágynak 40-en.
5 °Localis Inspecrorok Bútor János, Murányi Mihály, most curator.

NB. Minthogy feles számmal vágynak az oskolába járók gyerme
kek, és nehezen tészen eleget egy tanító, Ígéretet tettek, hogy egy prae- 
ceptort fognak a ' Mester mellé segíttséggel fogadni.
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Jósa Péter Leányok tanítója ellen panasz nintsen, és jó l  viseli ma
gát; hanem minthogy a ’ Can. Visitation meg nem jelent, magát absen- 
talvan (mulasztott); tiszteletes úrnak tartozik mind az oskolában járó, 
mind az oskolában nem járó lányokról számot adni.15

A megállapításunk, miszerint 1791 óta legalább két tanító műkö
dött Feketicsen, igaznak bizonyult: a rector és a leányok tanítója.

Iskolatörténetünk első szakaszát az esperesi jelentés fentebbi meg
jegyzésével zárjuk: Minthogy feles számmal vágynak az oskolába já 
rók gyermekek, és nehezen tészen eleget egy tanító, ígéretet tettek, 
hogy egy praeceptort fognak a ’ Mester mellé segíttséggel fogadni. 
Magyarán ez azt jelenti, hogy a rektor munkakörét a fiúk nagy létszá
ma miatt két részre kell osztani, egy preceptort, segédtanítót kell al
kalmazni, aki a kisebb fiúkat fogja majd tanitani.

A feketicsi letelepedéssel a református kunhegyesiek és jövevény 
társaik egyházszervezetileg a tiszántúli református egyházkerületből a 
Duna mellékibe kerültek. Ebben a kerületben a XVIII. század végéig 
nem volt főiskola, a kerület iskolái tanáraikat meg szervezetüket a 
debreceni vagy a pataki kollégiumtól nyerték. 1801-ben azonban 
megjelent a Duna melléki református egyházkerület Tanítás módja, 
amely már önállóan szervezte kerületének iskoláit.

Némi betekintést nyerhetünk a debreceni kollégium methodusába 
Szabó Lajos16 könyvecskéjéből: a tanuló mechanikus tanulással sajá
títsa el az ismereteket (szó szerint magolással, diktálással, kórusban 
mondva tanulás). Elemi szinten olvasást, kevés számolást, vallástant 
(káté) bibliaolvasást, egyházi éneklést oktattak. Ennek az iskolának 
két I—II. osztálya volt.
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II. RÉSZ 
1805-1870





A DUNA MELLÉKI EGYHÁZKERÜLET 
OKTATÁSI REFORMJA: A TANÍTÁS MÓDJA

A protestáns egyházak nem fogadták el az 1777-ben kiadott isko
lareformot jelentő első Ratio Educationist, sem az 1806-ban megje
lent II. Ratio Educationist. Az új tanítási módot a királyi rendelet a bi
rodalom valamennyi országában és tartományában kötelezővé tette, 
elvben a magyarországi protestánsokra is vonatkozott. A Duna mellé
ki egyházkerület nevezett dokumentuma így nemcsak a II. t, de 
a protestáns egyházak minden kerületét megelőzte a tanítás módjának 
megreformálásával.

TANÍTÁS MÓDJA
M K L L Y H T  K Ö V E T N E K

A' 1 1 K L V K T I C A  C O N  I' l í . S S I Ó T  

TARTÓ
DUNÁN INNEN I. lí V D

S U P E R I N T E N D E N T I A
M E G Y  E J E B É L I  

J\1 J  A' J> A  A! (> S  J\ O  L  A  K .

R Í  J Z Í  T T R T E T T

A ’ G E N E R A L E  C O N SISTO R IU M N A K

R K N I ) E J . t S Í B Ó L .

t' ES f'1/EJV,
N y o m u l t .  T i i a t t n m : M á t y » - /  i - i ,

A Duna melléki Református Egyházkerület iskolatörténetében meg
határozó fontosságú az 1801-ben kiadott Tanítás módja17 című doku
mentum. írtam volt, hogy ez már önállóan, a többi egyházkerülettől, sőt
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a debreceni meg sárospataki kollégiumoktól függetlenül szervezte meg 
az egyházmegyéinek iskoláit. A dokumentum korszakalkotó jelentősé
gű, éppen ezért nem árt foglalkoznunk vele, ha meg akarjuk ismerni a 
protestáns iskoláztatás XIX. századi fejlődését és történetét.

A kiadott dokumentum több részből áll.
A tanítás módjára való bevezetés áttekinti a nevelés fontosságát, a 

szülék és a tanítók felelősségét a gyermekek nevelésében és oktatásá
ban. Általános megállapításokat tesz, melyekből néhány ma is megszív
lelendő. A tapasztalat azt mutatja, az ember mélységes tudatlanságban 
születik, és ha ebben a tudatlanságban marad, minden gonoszra hajla
mos lesz, állapítja meg első mondatában a dokumentum ismeretlen 
szerzője, majd folytatja: Ez ellen a gonosz ellen mind hasznos, mind 
egyedülvaló orvosság a jó  neveléssel összveköttetett tanítás. Az ember 
erkölcsi állapotja a neveléstől és a tanítástól függ -  állapítja meg - ,  ezért 
azoknak, akikre bízattatott az emberekre való vigyázás, kötelességük, 
hogy jó nevelés és tanítás nélkül senkit ne hagyjanak. Mivel a tanulni- 
való sok, az élet rövid, a gyermeki idővel kell ezt mindjárt elkezdeni, 
mert a gyermeki elme könnyen hajtható mindenfelé; olyan ebben az 
időben a szív, mint a viasz, melly minden rányomott formát bevesz.

A gyermekeket kétféle tekintetben határozza meg: mint embereket 
és mint a közönséges társaság, mai szóval a társadalom tagjait. Mint 
emberekről szüleik vagy gyámjaik viselnek gondot, mint a közönséges 
társaság tagjai az elöljárók vigyázások alatt vágynak. A szülőknek, 
nevelőknek arra kell törekedni, hogy azokból tisztességes jó emberek, 
jó keresztyének és hasznos polgárok legyenek.

A szülőknek természetadta kötelessége, hogy a jó nevelés és tanítás 
által gyermekeik boldogítását el ne mulasszák. De mivel sokszor tudat
lanok, és így másokat nem taníthatnak, ezt a társaságot igazgató elöl
járóknak kell kipótolni, amit egyenként a szülők nem cselekedhetnek, 
azt közönséges erővel kell véghezvinni. Ilyen okból vették a magok ere
deteket az oskolák vagy a közönséges nevelő és tanító házak.

Eddig is léteztek iskolák, mégis az onnan kikerült iíjak igen kevés
re vagy semmire sem mentek. Három okát látja ennek: a szülő, a taní
tó és a tanítás módja.

A szülők mulasztása abban van, hogy gyermekeiket vagy kevés 
ideig járatják az iskolába, úgy tartván, hogy egy, legfeljebb két eszten
dő alatt mindazt megtanulhatják, ami nekik szükséges. Ha viszont 
több esztendőkig engedik is azokat az iskolában lenni, a nyári napok
ban a tanítástól visszatartják gyermekeiket, és azok elfelejtik azt, amit 
télen tanultak; így vagy egy helyben állanak, vagy előmenetelüknek 
igen csekély jelét mutathatják.
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Nem kevésbé hibásak sokszor maguk a tanítók. Szó szerint idézve: 
Szomorú dolog az, hogy a gyermekek tanításokra legtöbbnyire ollyan 
emberek adják magokat, akik tulajdon ítéletek szerént is, minden más 
hivatalokra alkalmatlanok. Hogy lehetne ezektől azt várni, hogy a 
kissebb dolgokra elégtelenek lévén, ebben a nagy és főbe  járó dolog
ban szerentsések legyenek? Mások az oskolában való tanítást, egyedül 
őket jövendő állapotjokra segíthető eszköznek tartván, szüntelen tsak 
a magok céljokat forgatják elméjekben, azt pedig, ami a közönséges 
társaságnak minden ő céljoknál sokkal nagyobb, elmulatják, tanítvá
nyaikkal a drága időt haszontalan eltöltetik, azokat mélységes tudat
lanságban hagyják.

A tanítás módjában is eleitől fogva tetemes hibák voltak. Olyanokat 
tanítottak a gyermekeknek és inaknak, amit, ha tudtak volna is, el kel
lett volna velük felejtetni. Ellenben az, amelyek szükségesek, elmarad
tak. Sok esetben szükséges és hasznos dolgok taníttattak nekik, de azo
kat összevissza, zűrzavarral adták elő. Az ilyen rendetlen tanítás által a 
tanulóknak elméje nemcsak hogy semmit nem világosodott meg, ha
nem annak természeti tehetségei megsirathatatlan károkkal megtompí- 
tattak. Gyakran lehetett a panaszt hallani: Ez, vagy amaz embereknek 
szép elméje lett volna, ha az oskolákban el nem rontották volna.

Mi a teendő? Hogy a társadalom az iskolák felállíttatásában és 
fenntartásában célját elérje, azaz, hogy azokban jó emberek, jó keresz
tyének és jó polgárok formáltassanak, az említett három akadályt el 
kell hárítani:

-  először is azt kell cselekedni, hogy minden gyermeket beadjanak 
az iskolába, oda megfelelő ideig járjanak;

-  másodszor, hogy a tanítók a hivatalukat elvégezzék;
-  harmadszor, hogy a tanulóknak szükséges és hasznos dolgok ta

nítsanak, és azt a legjobb módszerrel adják nekik elő.
A Tanítás módja meghatározta az iskoláskor kezdetét. Legjobb a 

gyermeket a hatodik vagy legfeljebb a hetedik életévükben beíratni az 
iskolába. Mivel a nevelés nemcsak a szülők feladata és kötelessége, 
hanem a társadalomé is, tehát az elöljáróknak szoros kötelességek, az 
Hlyen magok tiszteket elmulató szüléket, gyermekeiknek az oskolákba 
való járattatásokra nógatni, serkenteni, és ha az illyen gyengébb esz
közök erőtlenek volnának, erővel is kénszeríteni. Erre különben nem
csak a közjó miatti kötelességük, hanem a felséges királyi bölts ren
delések teljesítése kötelezi őket. Azt is figyelmükbe ajánlja az elöljá
róknak, hogy a már egyszer iskolába adatott gyermekek mind télen, 
mind nyáron rendszeresen járjanak iskolába. Nem feledkezik meg a 
mulasztások nyilvántartásáról sem. E célre egy űrlapot állított össze,
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amely diáriumba a tanítók jegyezzék szorgalmatosan Az oskolát elmú- 
latóknak neveiket, s hány órát mulattak? mi okon? és ezeket a jegyzé
seket az illetékesek gyakran vizsgálják meg.

A dokumentum nem téveszti szem elől a gyermek munkára való 
szoktatását, nevelését: Hogy azomban a gyermekek mind szüléiknek 
segítségül lehessenek, mind a külső munka által testek erősödjék, 
mind végre, kivált azok, akik terhesebb munkát fognak egész életekben 
folytatni, már kisebb idejekben ahoz szoktassanak, a nyári napokban 
minden héten két egész napokon vacatio adattassék a falusi oskolák
ban. Röviden: legnagyobb nyári dologidőben hetente két napot mun
ka miatt igazoltan hiányozhat a tanuló az iskolából.

Hogy a tanító a maga hivatalát elvégezze, arra két dolog kíván
tatik: az egyik, hogy a tanításra alkalmatos legyen, a másik, hogy 
akarjon tanítani. Szomorú dolog -  mondja hogy az elsőnek meg
vizsgálása nincs mindenkor az iskola kurátorainak hatalmokban. A 
bevett szokás szerint olyan tanítókat hozatnak a kollégiumokból, aki
ket soha nem láttak, így a tanításban való tehetségükről semmit nem 
tudhatnak. Mivel a Duna melléki egyházkerületben akkor még nem 
volt paedagogika oskola, melyben a már oskoláikat elvégzett és ma
gokat tanításra elszánt ifjak a tanítás módjára practice taníttatnának, 
okvetlenül szükséges lenne, hogy az illyen még esméretlen tanítók, 
minekelőtte hivatalokat elkezdenék, respectivus tractualis tiszteletes 
esperes urak praesidiumok alatt szorosan megvizsgáltatnának, és a 
tanításra alkalmatlanok abba a collégiumba, mellyből jöttek, a pae- 
dagogica tanulására visszabotsáttatnának. Ha viszont a tanításra al
kalmas személyek a tanítók, az még mindig nem elég, a neveléshez 
lelkiismeretes munka is kell, mondja a Tanítás módja. Napjainkban 
sem megvetendő, amit ehhez hozzáfűz: De a legjobb lelkiesméretű ta
nító is lehetetlen, hogy illendő szorgalmatossággal taníttson, ha fize 
tése elégséges nem lévén tisztességes élelmére, a tanításon kívül más 
dologba kell magát elegyíteni. Tehát mindenütt azon kell lenni, hogy 
a tanítóknak illendő fizetés rendeltessék, és amelly didactrum [tanítói 
díjlevél, tanítói bér -  V. G.] nem volna, az azokban felállíttassék. Alig 
lehet ennél hathatósabb ösztön a tanítóknak a szorgalmatosságra.

A tanítás eredménytelenségének egyik eddigi oka az volt, hogy a di
ákoknak, függetlenül jövőbeli céljaiktól, mindnyáj oknak ugyanazon tu
dományok, ugyanazon időben egyformán taníttattak. Sokan ollyanokra 
taníttattak, mellyeknek életekben semmi hasznokat nem vették, ellenben 
amellyeknek nekik múlhatatlanul szükségesek lettek volna, azokat elmu
latták; mások akkor tanúlták azokat, amikor nem azoknak volt volna 
idejek, nem azzal a szorgalmatossággal tanúlták, mellyel kellett volna.
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Miért járnak a gyerekek iskolába? Egyesek azért, hogy magok dol
gaikat okosan kormányozó emberekké, jó  keresztyénekké és hasznos 
polgárokká legyenek. Másoknak az a célja, hogy tudós, tanult embe
rek légynek, és vagy az ekkle ’siában, vagy a külső rendben, hivatalok 
viselések által nemzeteknek s hazájoknak szolgáljanak, magoknak be- 
tsületet szerezzenek. Ebből következik, hogy az előbbieknek kevesebb 
ideig kell iskolába járniuk, míg az utóbbiaknak többet, tehát egymás
tól két megkülönböztetett classisokra kell a tanulókat felosztani. Az 
egész szuperintendenciában -  a Duna melléki egyházkerületben, mert 
csak erről van itt szó -  lévő iskolákat fel kell osztani

-  magyar vagy nemzeti és
-  centrális iskolákra.
így a magyar vagy nemzeti iskolában egyedül azok a dolgok tanít

tassanak, melyek valakit értelmes és jó emberré, jó keresztyénné és jó 
polgárrá tehetnek; viszont a centrális iskolában pedig a latin nyelven 
kívül mindazokat a tudományokat kell oktatni, melyek a közhivatalt 
viselőknek és a tudós embereknek szükségesek. Világos tehát, hogy a 
kisebb falvakban egyedül nemzeti iskolák kellenek, a nagyobb helye
ken és a városokban pedig a centrális iskolák. Ez utóbbiakat úgy kell 
elhelyezni, hogy azok fekvése a nemzeti iskolákhoz megközelítőleg 
azonos távolságra legyenek, a tovább tanulni akarók azokat könnyen 
elérhessék. Ilyen ideális helyzet nincs, mert a települések különböző 
nagyságúak, de ha az iskolának három vagy legalább két tanítója van, 
akkor az ilyen kétfelé osztható.

A bevezető után következik a Tanítás módjának I. része, amelyben 
azok az általános szabályok kaptak helyet, amelyeket a tanítóknak 
mind a nemzeti, mind a centrális iskolákban be kell tartaniuk:

-  legelső kötelessége minden tanítónak, hogy a maga tanítványait 
jigyelmetesekké tegye;

-  olyan dolgokról beszéljen előttük, amelyek érdeklik őket, elmé- 
jeket gyönyörködtetik, sőt mintegy elragadják;

-  úgy adjon elő, hogy tanítványai azt megértsék; mert az érthetet
len dolgok miatt a figyelmük csökken, a fegyelem fellazul;

-  ha észreveszi, hogy unatkoznak, térjen át olyanra, mellyet a gyer
mekek nagyobb gyönyörűséggel halgatnak s tanúinak, és midőn látja, 
hogy az unalmat tölök elhajtotta s elméjeket elevenségre hozta, akkor 
tsináljon útat az elhagyott tudományra való visszamenetelre;

-  ismételtesse el mindig az elmondottakat, ebbe kapcsolja be az 
osztály egészét;

-  nincs nagyobb eszköz a gyermekek figyelmének megnyerésére, 
mint mikor a tanító vígan s jó kedvvel tanít, és a dolgokat elevenen ad
ja elő. Erre hát minden tanító tellyes erővel igyekezzék;
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-  a tanulók memóriáját fejlesztenie kell ugyan, de úgy, hogy az ne 
menjen értelmük kárára; a tanító egyik legfontosabb feladata a gyer
mekek nevelése és értelmi képességének fejlesztése;

-  legszigorúbban tilos a tollbamondás, ezzel tsak a drága idő vesz- 
tegettetik haszontalanul, azonkívül unalmas dolog, nem egyébre, ha
nem szembekötésre való, hogy a tanítványok, sebes feleletek által, lát
tassanak az ahoz nem értők előtt, tudni azt, amit nem tudnak;

-  Nemtsak arra kell igyekezni a tanítónak, hogy tanítványinak elmé- 
jeket világosíttsa, hogy azokat túdósabbakká tegye, hanem különösen 
arra is, hogy azoknak szíveiket javíttsa, őket a jó  erköltsökre, kegyes
ségre, Isten és felebarátjok szeretésekre felindíttsa, és a magok polgá
ri kötelességeket szorosan szívekre kösse, a király erént való tiszteletre 
és engedelmességre, és a haza eránt való szeretetre serkentse.

Az olvasónak figyelmébe ajánlom a tanítóknak szóló alábbi intést: A 
nagyobb classisokban a más valláson lévőknek értelmeket is, ahol szük
ség elő kell hozni, de egész tsendességgel és szelídséggel: a vallásbéli 
gyülölséget nem tsak terjeszteni nem kell, hanem ahol van, ki kell irtani.

A munkára való nevelést a Tanítás módja mindkét iskolatípus fel
adatának tekinti, azt mondja: Munkásságra kell a gyermekeket szok
tatni, nevezetesen, hogy privatim magok munkálódjanak, ne pedig tsak 
szem előtt az oskolában. Az illyen magános dolgozás által elméjek éle
sedik, testek erősödik; már idején hozzá szokván a gondolkodáshoz, 
munkás szorgalmatossághoz, akármelly állapotban s hivatalban fo g 
nak jövendőben lenni, a magok kötelességeiket elvégezik. De óva inti 
a tanítókat, a sok munkával a gyermekeket nehogy megterheljék, mert 
ezzel azok épp a munkálkodástól elidegeníttetnének;

-  a tanító nevelje tanítványait csinosságra, rendre és tisztaságra, 
mert ezt mind az illendőség, mind az egészség fenntartása megkíván
ja. Serkentse a gyermekeket, hogy ruháikat, könyveiket és írásaikat 
tisztán tartsák;

-  igyekezzenek a tanítók, leginkább a falusi nemzeti iskolában, 
hogy a paraszt szemérmetességet és félénkséget tanítványaikból kiirt
sák, és azokat illendő bátorságra szoktassák. Tanítsák meg őket alázat
ra, hogy tanítójaikat, elöljáróikat, földes uraikat stb. mint őket szere
tő attyaikat úgy nézzék, akikhez, mikor szükségek vagyon, bizadalom- 
mal folyamodhatnak, s dolgaikat bátorsággal elejekbe terjeszthetik;

-  gerjesszék bennük a kézi mesterségek iránti szeretetet, megmu
tatván azoknak mind hasznos, mind tisztességes voltukat.

Az első szakasz utolsó, de nem elhanyagolható pontja a testi fenyí
tés kérdése: A tanítás fenyíték nélkül majd éppen lehetetlen; ahonnét 
a fenyítéknek minden oskolában szükségesképpen meg kell lenni. Ez a
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fenyítés azonban csak szóval, intéssel, dorgálással, az elsőbb helyről 
alsóbb helyre való tétellel történhet. A verés csak akkor jöhet szóba, 
mikor az erköltstelenség más módokkal már javíthatatlan. Ekkor pe
dig az illyen erköltstelenek megverettetése az oskola curatorainak je 
lenlétekben, az egész oskola láttára legyék. Felmérhetetlen az a kár, 
melyet sok mérges kevély tanítóknak tanítványaikon véghez vitt ke
gyetlenségek tanítványaiknak okozott.

A  NEMZETI ISKOLÁK TANTERVE

Az általános regulák ismertetése után a II. részben előírja a nemze
ti iskola négy osztályának tantervét, sőt a tantárgyak módszertanát.

A gyermekek korát figyelembe véve ezt az előírt tananyagot négy 
iskolai évre osztották fel. Ennyi ismeret megtanulására, a gyakorlat is 
azt mutatta, legalább négy esztendő kell.

1. A jó, helyes és értelemmel való olvasások mind a nyomtatott 
magyar könyveknek, mind a kézírásoknak, minéműek szokták lenni a 
levelezésekben, contractusokban, quietantiákban, contraquietantiák- 
ban [nyugta és ellennyugta -  V. G.] stb.

2. A szép, tiszta, helyes (orthographica) magyar írás és az abban 
szüntelen való gyakoroltatás.

3. A számvetésnek mestersége, annak közönséges életben előfordu
ló dolgokra való okos alkalmaztatása, a számadásnak s számvételnek 
módja.

4. A vallásnak históriája, melly a keresztyén vallásnak ágazatait 
históriai módon magában foglalja.

5. A keresztyén vallás ágazatainak értelmes és fundamentomos 
megtanúlása, mellyet a tiszta természeti vallás és a Szent írás 
minéműségeiről s hasznáról való okos esméretnek meg kell előzni.

6. A fö ld  leírásának tudományja közönségesen, nevezetesen 
Európának különösen Magyarországnak és más austriai örökös tarto
mányoknak esmérete.

7. A természet históriája, legalább annyira, hogy esmérjék a körü
löttük lévő természeti dolgokat, különösen magokat, testek részeit, 
tudják hasznokat venni azoknak, mellyek az ő javokra teremtettek, a 
károsokat pedig eltávoztatni.

8. Magyarországnak históriája a királyok alatt, annak polgári 
állapotjával, melly alkalmatossággal taníttassék meg, mitsoda titulu
sok van a magyarországi királyoknak, a királyi vérből való
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hertzegeknek, más hertzegeknek, grófoknak, báróknak, királyi taná- 
tsosoknak.

9. A magyarországi törvényeknek rövid summája.
10. A természet tudományának avagy tsak első kezdete, hogy az ál

tal a köznép közt még most is uralkodó babonasság valahára végképp 
kiirtassék.

11. A levelezésnek, contractusoknak, quietantiáknak, contraquien- 
tanriáknak, instantiáknak stb. írások módja, mint amelyeknek egész 
életekben sok hasznokat veszik az emberek, így nem kénteleníttetvén 
tsak legkisebb dologban is a mások segítségekkel élni.

A fentiekhez a következőket fűzi a dokumentum: Ennyi tudomá
nyok lévén, mellyeket a ' nemzeti oskolákban tanítani kell, azomban a 
gyermekeknek gyenge idejeket gondolára vévén, akárki általláthatja, 
hogy ezeknek helyes megtanulásokra legalább is négy esztendők meg
kívántainak.

A nemzeti iskola befejezett négy éve után a tanulók L. Pásztor az 
ekklésia elöljárói hírekkel s megegyezésekkel, botsáttassanak ki az Úr 
nevében világi foglalatosságaik követésekre, arra intvén őket, hogy 
ezeket a tudományokat el ne felejtsék, e végre valamikor üres idejek 
lesz, azokat olvassák és azokról elmélkedjenek.

A Tanítás módjának szerzője, vagy szerzői szem előtt tartották an
nak a lehetőségét, hogy lesznek olyanok, akik a falusi nemzeti iskola 
elvégzése után folytatják majd tanulmányaikat, ezért a következő ta
náccsal zárja mondandóját: Ha valakik négy esztendőn túl is akarnak 
az oskolába járni, azok találnak dolgokat ezeknek a tudományoknak 
repetitiojokkal, mellyeken kívül, ezek tanúllyák meg az egésséget tár
gyazó Katechismust egészen, és azt a könyvet, mellynek titulusa ez: Jó 
Gazda ember, vagy olly hasznos könyvetske stb. Fordította Kőhalmi 
Fekete Gergely. Posonban és Pesten. 1798.

A LEÁNYISKOLA ÉS TANTERVE

A Tanítás módjának IV. szakasza, a Toldalék foglalkozik a leányisko
lákkal. A leányok már korábban is tömegesen jártak a protestáns iskolá
ba, de ez az első olyan dokumentum, amely meghatározza a leányisko
lák fogalmát, azok célját. Az a gondolat vezérelte a megfogalmazóját, 
hogy vannak bizonyos szempontok, amelyek miatt a leányok nevelését 
és oktatását, ahol az lehetséges, külön csoportokban kell megszervezni.
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A Toldalék mindjárt az elején kihangsúlyozza, hogy nálunk a leá- 
nyi oskolák mindeddig még sokkal rosszabb lábon állottak, a rossz ál
lapotban volt fiú i oskolánál is. Ennek két oka volt:

Az első: maguk a szülők is úgy vélték, hogy a leánygyermekeknek 
többet tanítani s tanúlni nem kell, mint amennyi egy gazdasszonnak 
szükséges, azt pedig szerentsétlenül a nyomtatott könyvek olvasások
ban, némelly könyörgéseknek, zsoltároknak, a kisebb, vagy ha tovább 
mentek, a Heidelbergi Katechismusnak könyv nélkül való tudásában 
foglalták be. Igaz, hogy voltak ollyan világosodottabb s messzebb lá
tó szülék, akik értvén, hogy egy gazdasszonynak, egy feleségnek, egy 
anyának, amik lesznek a lányok idővel, sokkal többre volna szüksége 
az elölszámlált apróságoknál, örömest kívánták volna leányaikat úgy 
taníttatni, hogy azok annak idejében házaikban jó  gazdasszonyok, fé r 
jeikre nézve jó  feleségek, gyermekeik eránt okos anyák lehettek volna. 
Ebben a jó szándékukban a szülőket megakadályozta a másik ténye
ző, ami mellesleg a fiúiskolák rákfenéje is volt, tudniillik ezekben az 
iskolákban tanításra többnyire tsak azok az emberek adták magokat, 
akik minden más egyéb hivatalokra alkalmatlanok voltak. A leányis
kolákat tehát olyan tanítók lepték el, akik vagy próbát sem mertek ten
ni a fiú i oskolák tanításokkal, vagy a tapasztalásból oda alkalmatla
noknak ítéltetvén útnak eresztettek, vagy legalább öregségek s más 
erőtlenségeik miatt mindenre alkalmatlanok lettek. Hiába volt tehát a 
szülői igyekezet, ha a tanítói káder emberi és szakmai szempontból tö
kéletes selejt volt.

A társadalomra nézve súlyos következményei voltak ennek, ha 
nem elemezzük itt -  folytatja a dokumentum -  az asszonyok gazdasz- 
szony és feleség voltát, anyai voltukat, jövendő gyermeknevelő szere
püket nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Az ilyen anyák, akiknek kezek 
alatt vágynak egyedül gyengébb esztendeikben gyermekeik, nem tsak 
semmi jóra nem tudják azokat tanítani, hanem tellyesek lévén fejeik  
haszontalan képzelődésekkel, babonás vélekedésekkel, ezeket a mér
geket gyermekeikre által adják, azokat egész életekben szerentsét- 
lenekké tészik, és azt tselekszik, hogy betellyesedjék az a példás be
széd, mellyet mond a próféta: Aminémű az annya ollyan a leánya is. 
Avák. 16.

Mai kifejezéssel élve, meg kell reformálni a leányok nevelését és 
oktatását. Ezeket az iskolákat tehát tisztességes épületekbe kell elhe
lyezni, és emelni a tanítás színvonalát. Az akadékoskodó szülők meg
győzése pedig a lelkipásztorok lelkiismeretbeli kötelessége. Ha ez 
sem segít, továbbra is engedetlenek maradnak, mint a fiúiskolák ese
tében, tehát az elöljáróknak szoros kötelességek, az illyen magok tisz-
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tehet elmulató szüléket, gyermekeiknek az oskolákba való járattatá
sokra nógatni, serkenteni, és ha az Hlyen gyengébb eszközök erőtlenek 
volnának, erővel is kénszeríteni.

Sokkal nagyobb problémát jelentett a leányiskolái munkára alkal
mas tanítók hiánya. Ezt a kérdést úgy próbálta orvosolni a Tanítás 
módja, hogy azokat a tanítókat, akik először lépnek munkára a leány
iskolákban, vizsgáztassák le az espereskerület esperesei. Azokat pe
dig, akik már most az oskolákban vágynak, a helybéli lelki pásztorok, 
üres óráikon, oktassák, mint kellyen nékik tanítványaikat, az elejekbe 
íratott tudományokra tanítani, és ha e szerént eljárnak-é kötelességek
ben, arra szorgalmatosan vigyázzanak.

A leányok lelki és fizikai fejlődése megelőzi a fiúkét, állapítja meg 
a szerző, ezért ők már hatéves korukban iskolaérettek. Számukra négy 
év elegendő a tudnivalók elsajátítására, mondja végül az általános tud
nivaló.

A kétféle iskola tanterve között van különbség, a leányoknak szű- 
kebb tantervet írt elő a Tanítás módja.

A Tanítás módja által előírt tankönyvek és tanítói kézikönyvek:
I. osztály: Osterwald kis Históriája, tanítói kézikönyv

II. osztály: Látzai József Győrben 1796-ban kiadott tankönyve 
Hufeland Emberi élet meghoszabbítása. Kolozsvár, 1798
III. osztály: Hübner Históriája
Látzai Jósef Győrben 1796-ban kiadott tankönyve
Windisch és Büsching német nyelvű könyvei, tanítói kézikönyvek
Raff: Geographia, tanítói útmutató
Nyelvtan: Debretzeni Magyar Grammatika
IV. osztály
Törvényismeret: Kövi Sándor: Természet históriája 
Raff: Természeti História. Ford. Fábián József. Veszprém, 1799, 

tanítói kézikönyv
Bőd Péter Bibliai Históriája, Pritius, Michaelis s egyéb kéziköny

vek a tanítóknak
A vallás tudománya: Házi kints 
Magyarország históriája
A természet tudománya: A természetnek visgálására és helyes 

esméretére vezérlés, a magyar nemzeti oskolák számokra Budán, 1781 
A mezei gazdaság: A mezei Gazdaságnak folytatásáról a Magyar 

Hazának Nemzeti Oskolai Módjához alkalmaztatott Tanúságok, Bu
dán, 1792
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A TANÍTÁS M ÓDJÁNAK GYAKORLATI ALKALM AZÁSA  
A FEKETICSI REFORMÁTUS ISKOLÁBAN

A Tanítás módjában egy aránylag korszerű, mindenre kiterjedő is
kolai tantervet vázol fel. Ki kell emelnünk a tantervnek a gyakorlati 
életre vonatkozó részeit, ugyanakkor nem kerülheti el a mai olvasó fi
gyelmét a túlzott valláscentrikussága. Ezt nem is nélkülözhette a tan
terv, hiszen -  akárcsak a katolikus hívők esetében -  itt is, a protestáns 
egyház körömszakadtáig ragaszkodott ahhoz, hogy a legmesszebbme- 
nően megőrizze befolyását iskolaügyben.

Az ideálisnak mondott tantervnek több szépséghibája volt. Az 
egyik legnagyobb: a tanítók állandó vándorlása. A tanítást átmeneti 
állapotnak tekintették. Legtöbb tanító három évet töltött állomáshe
lyén, azután ment tovább. A gyakori csere oka az volt, hogy a püspö
ki tanács 1810-ben úgy határozott, a nagyobb iskolák rektorait (taní
tóit) háromesztendőként változtatni kell. Okot erre az anya iskolákban 
uralkodó szükség, azokban a Promotióra várakozó Ifjaknak sokasága 
szolgáltatott.18

Ezzel az intézkedéssel a teológiát végzett papjelölteket akarták se
gíteni, lehetőséget adni nekik, hogy a gazdagabb egyházaknál vállalt 
rektorságban három év alatt magukat a tényleges tanításban gyakorol
ják s majdan az iskolákat jobban tudják ellenőrizni, de közben a jobb 
fizetésből pénzt tudjanak összekuporgatni, hogy a tudományszerzés 
céljából külföldi egyetemet látogathassanak. Az ilyen papjelölteket ta
nítóskodásuk idején akadémikus rektoroknak nevezték. Előnye a je
löltre nézve volt ugyan az intézkedésnek, de hátrányosan hatott az is
kolák fejlődésére, hiszen a gyakori változás megtörte a tanítás 
egységét.19

A Tanítás módját a szuperintendentura megküldte az egyházkerü
letek espereseinek. Az alsó-baranyai-bácsi egyházmegye esperese ak
kor éppen Kertvéllesy Pál volt. A kapott dokumentum alapján 1804- 
ben valóban ő konkretizálta egyházkerületének iskolái számára az ab
ban megfogalmazott általános tantervet. Nemcsak pontosította azt, de 
lerövidítette a meglehetősen hosszú, kilencvenkét nyomtatott lap ter
jedelmű dokumentumot, kihagyva abból a falusi iskolák számára fö
lösleges részeket, például a centrális iskolákról szólót. A Dévay- 
Gyarmati szerzőpáros azonban tévedett, amikor neki tulajdonította a 
tanítási rendszabályokat, a tantervet.20 Ezt a megállapítást minden to
vábbi nélkül átvette Sárközi Ferenc is.21 Dévayék és Sárközi abban is 
tévedtek, hogy Kertvéllesy osztotta a tananyagot négy osztályra, hatá
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rozta meg a vizsgák idejét, az iskolaév kezdetét. Mindezek olyan dol
gok, amelyek az egyházkerületek legfelső fórumának hatáskörébe tar
toztak. Kertvéllesy a kapott rendeleteket, utasításokat, lévén az egy
házmegye esperese, a lelkészeknek körlevélben megküldte, elrendelte 
a tanterv megvalósítását.

A tanítónak melegen ajánlotta, arra törekedjen, hogy teljes erőből 
megszerettesse magát tanítványaival. E végből gyakorolja a nyájassá
got és szelídséget. Tanítványait emberségre, tisztaságra és tsinosságra 
nevelje.22

Kertvéllesy Pál szem előtt tartotta a gyermekek iskolán kívüli vi
selkedését, ezért felhívta a tanítók figyelmét, tanítványaik közül ne
vezzenek ki némellyeket, akiknek mások felett való arányosságok, 
jámborságuk ismeretes, és ezek által jegyeztesse fe l  az Oskolán kívül 
is Tanítványaiknak rossz magokviseléseiket, hajigálásaikat, lármázá
saikat. Illendőségre is meg kell tanítani tanítványaikat, hogy kell ma
gokat meghajtani, kalapjaikat levenni, köszönni, más nálok nagyobb 
embereknek.23

Az új iskolai rendtartás szerint évente kétszer volt vizsga: decem
berben és Szent Györgykor. Ekkor volt az iratkozás is.

AZ ISKOLA TANÍTÓINAK M UNKÁJA  
A KÁNONI LÁTOGATÁSOK TÜKRÉBEN

A feketicsi iskolát a Tanítás módja szellemében újjászervezték. A 
kánoni látogatásról szóló 1804. évi jelentésben erre pontos utalást ta
lálunk: Az oskola Rector Molnár István olvasta és le is írta az új 
Instructiót, Ígérte, hogy magát a ’ szerént fogja viselni mind erköltsé- 
ben, ruházattyában, engedelmességben, mind a tanításban.24 Ezt erő
síti meg az 1805. évi látogatás jegyzőkönyve is: Fijú oskola mester 
Sípos Mihály Praeceptor Nagy Molnár István, tanító Jósa Péter az 
Instructiót olvasták, leírták. ígérik, hogy a szerént tselekednek.25

Az instructión, nevezzük mai nyelven, az új tantervet kell érte
nünk, amit a tanítók megkaptak, és maguknak lemásoltak.

Az 1804-ben tett ígéretet, miszerint Minthogy feles számmal vágy
nak az oskolába járók gyermekek, és nehezen tészen eleget egy tanító, 
ígéretet tettek, hogy egy praeceptort fognak a ’ M ester mellé 
segíttséggel fogadni teljesítették, mert még egy tanítót, preceptort fo
gadtak a kisebb fiúk tanítására. Ezek után a feketicsi iskola háromta- 
nítós lett: a nagyobb fiúkat a rector, a kisebbeket a praeceptor, aki
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egyben a kántori teendőket is végezte, a kisebb és nagyobb leányokat 
pedig a harmadik, a leányok tanítója oktatta. Ettől kezdve az iskola 
szervezeti felépítése hatvanöt esztendeig ilyen maradt.

A három tanító között első a rector. Ez teológiát végzett személy 
volt, akit három évre választottak. A rektor egyszersmind lelkészgya- 
komok, lelkészi teendőket is végzett, gyakorlatilag segédlelkész volt, 
ugyanakkor a harmadik és negyedik osztály, tehát a nagyobb fiúk ta
nítója. Az első rektor Molnár István volt.26

A második tanító apraeceptor, segédtanító. Rendszerint iskolázott 
emberek voltak, de nem képzett pedagógusok. Az 1805-ös kánoni je
lentés már hírt ad róla Fijú oskola mester Sípos Mihály Praeceptor 
Nagy Molnár István, tanító Jósa Péter az Instructiót olvasták, leírták, 
ígérik, hogy a szerént tselekednek. Oskola járó 52, Praeceptor 23, Jó
sa úré 112.27

A z  idézett dokumentum szerint Nagy Molnár István volt az első 
preceptor, aki a kisebbik fiúkat, az első és második osztályt tanította. 
Az első preceptor személye valószínűleg azonos az 1804-es jelentés
ben még rektorként szereplő Molnár Istvánnal. Időközben történhetett 
valami, amiért lecserélték. Sárközi Ferenc könyvében Molnárral kap
csolatban azt állítja, hogy botrányos viselkedése és hanyagsága miatt 
a presbiteri inspektorok figyelmeztették, amit ő nem vett komolyan, 
ezért 1804. január 8-án kizárták az eklézsiából28, bár a kánoni jelenté
sek az ellenkezőt állítják róla.

Valami valóban történt, Molnár István addigi rektort leváltották, mert 
az 1805 februárjában Rétfaluban tartott traktuális gyűlés jegyzőköny
vének 8. pontja, a Consistorium rosszallását fejezi ki a történtekért. Ez
zel kapcsolatban megrótta az eklézsiát, tettét törvénytelennek minősítet
te, ennek ellenére hivatalában megerősítette Sipos Mihály újonnan kine
vezett rektort, de erélyes hangon figyelmeztette a feketicsieket:

Méltó megilletődéssel vette a ’ T. Consistorium mind az Ekklesiá- 
nak mind oskola mester Sipos Mihálynak azon törvénytelen cseleke
detét, mely szerént az elsőbb, oskola rectorát változtatván, annak he
lyébe I  Esperes uram híre s meg eggyezése nélkül mást hívni bátor
kodott.

A 9 másik pedig olyan Salariumot fogadott el, a 9 mely a 9 Törvények 
szerént a T. esperes Úr subscriptiójával meg nem volt erősítve. Seonel 
per semper eggyiknek szintúgy mint a másiknak szorossan meg hagya- 
tik, hogy az iIlyetén lépésektől ennekutánna magukat megoltalmazzák, 
mert külömben az Hlyen törvénytelen úton bé vetetett vagy bé ment os
kola Rector az Ekkle siából ki tiltatik, nevezetessen Sipos Mihály os
kola Rectornak tudtára adatik, hogy ez úttal ugyan meg erőssittetik
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Hivatalában, de a jövendőkre nézve tsak egyedül a ’ maga Hivatalá
ban lejendő szorgalmatos eljárása, és fedhetetlen élete után tarthat 
számot a nemes Tractus pártfogására.29

A preceptor nemcsak a kisebbik fiúk tanítója, hanem egyben kán
tor is volt. Minden reggel a tanítás előtt a templomban elvégezte a 
kántori szolgálatot, és a temetés alkalmával vezette az éneket.

Adataink szerint Feketicsnek leánytanítója 1791 óta volt, amit a 
díjlevél igazol, de név szerint csak 1804-ből ismerjük az elsőt: Jósa 
Péter Leányok tanítója ellen panasz nintsen, és jó l viseli magát; ha
nem minthogy a ' Can. Visitation meg nem jelent, magát absentalvan 
(mulasztott); tiszteletes úrnak tartozik mind az oskolában járó, mind 
az oskolában nem járó lányokról számot adni.30 A leány tanító dolga 
volt a legnehezebb, hiszen a népiskolai törvény meghozataláig egye
dül vezette a nagy létszámú összevont négy leányosztályt.

Több részletet idéztem a kánoni látogatásokból, de nem szóltam 
még azoknak hasznáról. Milyen iskolatörténeti információk hordozói, 
milyen konkrét dolgokat olvashatunk ki belőlük?

Mielőtt a kérdést megválaszolnám, hangsúlyoznom kell -  bár a tár
gyilagosság a legfőbb erényük - , mégis egymás után sorakoztatva ki
derül kiegyensúlyozatlanságuk. Ugyanarról a tanítóról az egyik évben 
dicsérettel szólnak, máskor elmarasztalják. Nagyjából hét kérdéskört 
dolgozhatunk fel belőlük:

a) a tanítók személyét,
b) a tanítók erkölcsiségét,
c) munkájuk minősítését,
d) az ellenük tett kifogásokat,
e) a tanítók panaszait,
f) a tanulók létszámát és
g) a munkafeltételeket meg az iskola épületeinek állapotát.
A fentieket egyelőre 1819-ig tekintem át, ugyanis ekkor volt 

Feketicsen az első püspöki látogatás, amely majd összegezi a telepí
téstől a látogatásig terjedő korszakot.

Vizsgált korszakunk, 1805-től 1819-ig terjedő időszakában a rek
torok Sipos Mihály, Pápa Áron és Detsi Dániel; preceptor Nagy Mol
nár István, Pápa Áron, Pazar István, Pintér János és Várótzi Mihály; 
leánytanítók Józsa Péter, Laboda Sámuel és Szabó István.

1806-ban a tanítókkal kapcsolatban a körfelügyelő a következőket írta:
Tiszt, [eletes] úr Sípos Mihály ellen panaszolkodott mindazonáltal 

nem akarván ő néki ártására lenni panaszait el halgatta, úgyha ma
gát a Tr. Gyűlésig megjobbíttya, ha pedig tovább is azokban leledzik, 
a gyűlésre instantialiter fe l  fogja adni. Az elöljárók azon panaszol-
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kodtak, hogy a gyermekekkel keveset gondol, a ' honnan otthon töltik 
haszontalanúl idejeket. . .

Jósa Péter Leányok tanítója ellen is panaszolkodtak az Elöljárók 
hogy a ’ leánykák nem épülnek a ' tudományokban.31

1807-ben viszont már másképp vélekedett: Sípos Mihály fiú i osko
la Rector. Jósa Péter Leányok Tanítója, Pápa Áron Praeceptor. Taní
tások szorgalmatosságok felöl Tiszti, ekkl. inspector és tiszt. Assessor 
Kozma Sámuel Loc. Prédikátor urak referálni fognak a ' Tr. Consisto- 
riumra . . . Nintsenek panaszok és békességben vágynak. Szereti az 
ekklesia.32

A következő évben változás történt a tanítói karban:
Oskola rector Pápa Áron igen jó l kezdi magát viselni és szereti az 

ekkle sia.
Vároczi Mihály is jó l viseli magát.
Jósa Péter meg intetvén szorgalmatossabban viseli magát.33
A z  1816-os jelentésben ezt olvashatjuk:
1-ső oskola tanító Decsi Dániel, nints ellene semmi ollyan panasz. 

Ő sem panaszolkodik.
2-dik tanító Laboda Sámuel szorgalmatosságáról (s jó  erköltséről 

nagyon ditsértetik. Nekie sints semmi panasza.
3-dik tanító ‘s kántor Pazar István. Ennek tudtára adatott hogy az 

ollyan kántorkodásokat, mineműeket egy nevezetes lakodalomban ej
tett, a ’ szeghegyi tsapszékbe való járást, hogy ismét az ekklesia 
gyalázattyára az ablakonn mint már megtörtént ki ne ugrassák távo
záskor, a ’ T. Prédikátora híre nélkül oda éjjel ne járjon, mert kenyér 
nélkül hagyák. Minden jóra Ígérte magát (s az el múltakról engedel- 
met kért. Az is meg hagyatott, hogy a ’ háza körül szemes és vigyázó 
legyen. ígérte 34

1812-ben a presbitérium megújította a rektor díj levelét:
A Fekete Hegyi oskola Rectornak, a ’ ki a ’ nagyobb Gyermekeket 

Taníttya, Esztendőbéli Salariuma
1° Kész pénz ötven az az 50 Rhfor 
2° Tizen öt köböl Búza, és ugyan annyi Árpa 
3° Az oskolához tartozó Fél Sessio, őszi és tavaszi alá való Szán

tó Földnek megszántása, elvetése, el boronállása Rctor Úrnak maga 
magvával

4° Ezen most említett őszi és tavaszi vetésekből leendő termések
nek, nem külömben a ’ Fél Sessió Kaszálló Réten termendő Szénának 
bé hordása

5° 50 fon t Hús 
6° 50 fon t Só

45



7° 15 fon t Faggyú 
8° Két öl Tűzi Fa
9° Minden Gyermektől fé l  véka búza, ugyan annyi Árpa

10° Halotti Butsuztatásért 3 Rhflor
11° Elegendő őröltetés, darálláson kívül
NB. Vagyon különösenn Cántor is Ekkle ’siónkban a ’ ki szokott éne

kelni.
Melly Conventio szerént, hogy mindenkor betsületessenn bé fo g 

nak fizetni, magunkat kötelezzük
Költ Fekete Hegyen, 30. April 1812.35
1813-ban, a megújított javadalom kapcsán merült fel a tanítói föld 

kérdése, amiről a következők határoztattak: A tanítója földje dolga 
fordúlt elő. ti. a salariumban 4 köböl alá való fö ld  van írva 's azomban 
tsak 10 vékások a ’földek. Az elöljárók a ’ salarium első íróját vádoly- 
lyák; de a ’ can. visitatio tsak azt, hagyta minthogy a ’ salariumba 4 kö
böl fö ldek említetnek pótollyák annyira.36 A kérdéses korábbi salariu- 
moí, tanítói javadalmat még 1791-ben állapították meg. [Egy köböl 
föld egy hold, 1200 négyzetöles vetésterületnek felelt meg -  V. G.]

1818-ban viszont Laboda Sámuel leánytanitó földje került szóba: 
Az elöljárók említették, hogy Laboda Sámuelnek némelly szántó fö ld 
jeit, mivel a ’ Pascuumból vágynak szakasztva az Uraság heted dézma 
alá vetette. Az ekkle sia nem állhatván ellent, egy véka magot ád min
den földbe, hogy így ne a tanító károsodjék egészszen.37

Az iskolaépületek állapotáról eddig egyetlen látogatás sem számolt 
be. Az 1818-as az első, amely erről tudósít: Az épületek valamint a ’ 
Vi sgálódás minden egyéb tárgyai kívánatos állapotban vágynak.38

BÁTHORY GÁBOR, A DUNA MELLÉKI 
REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET PÜSPÖKÉNEK 

1819. ÉVI EGYHÁZLÁTOGATÁSA

A feketicsi gyülekezet életében meghatározó jellegű volt Báthory 
Gábornak, a Duna melléki Református Egyházkerület püspökének 
egyházlátogatása.

A katolikus egyház gyakorlatához hasonlóan a magyar református 
egyház is az egyházlátogatás (visitatio canonica) intézménye révén el
lenőrizte az egyházközösségek hitbéli, erkölcsi életét, a presbitériu
mok által irányított eklézsiák anyagi-vagyoni állapotát. Ez a minden
kori felettes egyházi hatóság, a püspök (szuperintendens) tiszte és fel
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adata volt. Hasonló céllal, de rövidebb időközökben (az alsó-bara- 
nyai-bácsi egyházmegyében évenként) az esperesek tartottak egyház
látogatást.

Az 1567-es debreceni zsinaton Melius Péter, Czeglédi György és 
Thuri Farkas Pál szerkesztésében megszületett a református egyház 
hetvennégy cikkelyből álló egyházi törvénykönyve. Itt esett szó első 
ízben arról, hogy az egyházlátogatásnak az oktatásügyre, a különböző 
szintű iskolaoktatás módszertani, személyi stb. kérdéseire is ki kell 
terjednie.

Az 1734. évi II. Carolina Resolutio a magyarországi protestáns 
egyházakat négy-négy egyházkerületre osztotta, élükön 4-4 szuperin
tendenssel, püspökkel, az ő feladatuk volt a felügyelet. Ezek az egy
házkerületek elfogadták a korábbi zsinatoknak az egyházlátogatások 
rendjére vonatkozó határozatait. Mellékesen meg kell jegyezni, hogy 
a Duna melléki Református Egyházkerületben főleg Geleji Katona 
István 88. kánonjának előírásai szerint mentek végbe a látogatások, de 
a történelmi körülmények következtében itt ezekre sokkal ritkábban 
került sor. Ezt a kánont egyrészt azért kell kiemelnünk, mert 1878-ig 
érvényben volt, másrészt talán ez foglalkozik legrészletesebben a vi- 
zitáció keretében történő iskolalátogatással, kitérve a tanítók vallási
erkölcsi feddhetetlenségére, szakmai felkészültségére és általános rá
termettségére is.

A feketicsi református iskola történetének megismeréséhez alapve
tő fontosságú Báthory Gábor püspök egyházi látogatására készült je
lentés. A Báthory-vizitáció a maga korában egyedülálló vállalkozás 
volt. Látogatása előtt közel száz esztendeig nem tartottak vizitációt a 
kerület korabeli püspökei, sőt ezt követően hetven év telt el Szász 
Károly újabb püspöki látogatásáig.

Báthory Gábor 1816. május 18-án körlevelet intézett az egyházke
rület összes lelkipásztorához, amelyben tudatja egyházlátogatási szán
dékát, közölte velük azokat a fő kérdéseket, amelyekre vizitációja so
rán minél pontosabb választ óhajt kapni.

Hogy pedig a visitatio munkája mind könnyítessék, mind rövidebb 
idő alatt véghez mehessen, Nagytiszteletű és Tiszteletes Uraimék az 
ide kapcsolt táblán feljegyzett objectumok alatt levő kérdésekre 
felelettjeiket írásba feltegyék, s úgy a magok és az oskolatanítók sala- 
riomát is a praescribált mód szerént elkészítsék, úgy, hogy ezeket ér
kezésemmel mind készen találjam.39

Kérdésünk taglalásához ismernünk kell Báthory püspök kérdő
ívének V., iskolákra vonatkozó fejezetének kérdéseit.40 Ezt a lelkészi 
válaszok előtt közlöm.
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A Báthorynak szóló jelentést Kertvéllesy Pál írta. Ő 1810-ben jött 
Feketicsre, és 1834-ig, haláláig szolgálta gyülekezetét. Mielőtt Feke- 
ticsre jött, tizenhárom esztendeig a baranyai Csúzán szolgált. Nős 
volt, és hat gyermeke atyja.

Szilády János, a kitűnő emberismerő így jellemezte: Ő volt az első 
lelkész itt, aki belátott e gyülekezetnek a leikébe s megértette azt. Tett, 
munkálkodott, de óvatosan; csendesen haladt, de folyvást és békén, 
úgy hogy az ő idejében az egyház végre csakugyan virágzásnak 
indult.41 Kertvéllesy egyben a traktus [alsó-baranyai-bácsi egyházme
gye -  V. G.] esperese is volt.

Báthory Gábor 1819. június 19-én érkezett Feketicsre. Ekkor már 
készen várta a lelkipásztor jelentése. Az első kérdésre adott felelet a 
falu történetére, a telepítésre vonatkozott.42

Számunkra a legfontosabbak jelentésének azon részei, amelyek az 
iskolai életre vonatkoznak:

V A z oskolák:

a) A rector, preceptor, leányok tanítója neve. Mellyik oskolában ta
nult? Mennyi időtől fogva van ebben az eklézsiában? azelőbb mitso- 
da helyenn, helyekenn volt? Nőtlen-é vagy feleséges? A feleségének 
vagynak-é gyermekei és hányán?

A Rector Deák Sámuel. Tanúit a ’ Debreczeni oskolában, onnan 
egyenesenn ide jö tt és második esztendeje hogy itt szolgál. Nőtelen.

Az apróbb gyermekek Tanítója és Kántor Pintér János. Tanúit a 
Halasi és Körösi oskolában. Hozatott ide Omorovitzáról és szolgál itt 
két esztendő ólta. Feleséges és egy gyermeke van.

A ' Leányok Tanítója Szabó István. Tanúit Debreczenben. Szolgált 
Várkonyba és Omorovitzán. Jött ide a ’ közelébbi tavaszon. Feleséges 
és vágynak 5 gyermekei.

b) Mitsoda állapotban vágynak az oskolák? Elég tágas-é a gyer
mekek számához képest?

Az oskolák mind jó  állapotban vágynak ‘s elég tágasok.
c) Hogyan vágynak az oskolába járók? külön a fijuk, külön leá

nyok. A catalógus leírattassék és a visitatiókor beadassék.
Nagyobb fiú  gyermekek vágynak 76-an, a ’ kissebbek 114-en a Lá

nyok 180-an a ’ catalogusok adnectalva csatolva vágynak sub B. [Lásd 
alább!]

d) Járnak-é a gyermekek oskolába egész esztendőben? vagy csak 
télen? lehetséges volna-é, hogy mindenkor járjanak?
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Az oskolába való fe l  járásokat a ’ Gyermekeknek rendesenn télinek 
lehet mondani, de tsak ugyan járnak ki mikor érkezik nyáron is. 
Kaszálláskor el kezdvén míg az őszi szántásnak vége nints a ’ nagya 
rendesenn soha nem jár, és nagy erő hatalom kivántatnék reá hogy 
rendessen fe l  járjanak.

e) Mitsoda tudományok taníttatnak? A consistorium által kiadatott 
methodus szerint-é?

A consistorium által ki adott methodus szerént minden tudományok 
taníttatnak, de a ’ pensumokat [a tantervet] azon methodus szerent re- 
gulázni az ő rendetlen fe l  járások miatt lehetetlen.

J) Kik a tractus által kirendelt visitatorai ennek az oskolának? 
Hányszor visitálnak esztendőben? Jelen vannak-é az examenen?

A ’ Tractus által ki rendelt osk. visitatora Ujj-Werbászi Prédikátor 
Tiszteletes Kármán Pál visitál esztendőként kéttzer, e mellett az exame- 
nekben [vizsgákon] is jelen van.

g) Vagynak-é a prédikátor mellett helybeli inspectorok, kik az os
kolát közelebbről visitálják?

Hellybéli Inspectorok is vágynak de sok el vonattatasaik lévén 
többnyire a ' visitatiót a ' Prédikátor magánosann viszi véghez.

h) A templomban való éneklést elvégzi-é a rector? a maga disc- 
retióján áll-é az ének választás? vagy a prédikátor praescribálja mi 
énekeltessék?

A ’ Templombeli éneklést a ' Kántor viszi ditséretesenn. Hétköz- 
napokonn a ’ maga discretiójánn áll mit énekellyen, de vasárnapokonn 
a ’ Prédikátor praescribál.

i) Introducaltatott é az új énekes könyv? Ha nem, miért?
Az ujj énekes Könyv introducaltatott.
k) A rektor salariuma külön papírosra írassék fel, mint oda fellyebb 

[IV. 11.] a prédikátorra nézve mondódott.
A ’ Tanítóknak Salariumaik különös papirosra le vágynak írva sub 

C, D, E. [Lásd alább!]
I) Befizetődik-é hijánosság nélkül idejében? Nincs-é restantia?
A ' Tanítóknak fizetések bé adódik annak idejében, a ’ didactrumból 

ha marad is kinn valami az nem ollyan szembe tűnő, azomba az elöl
járók bé szedetik, ha jelentést tesz.

49



B melléklet:
A je len téshez csatolt tanulók névsora

A Fekete Hegyi Reformata oskolábann tanuló nagyobb 
férjfi Gyermekeknek Neveik

I-ső Classis

Cseteh Mihály 
Gergely János 
Balogh Ferency 
Szíjártó Mihály 
Kováts Jó’séf

Margith Mihály 
Fülep Mátyás 
Pellaki Sámuel 
N. Balogh István 
Vezse Miklós 
N. Jozsa János

Vas Gábor 
Őri András 
Vi’sai András 
Nemes András 
Bertok Mihály 
Szitás Mihály

Szabó Sándor 
Őri János 
Kun János 
Tarkó György 
Bán Mihály 
Cseteh Sámuel

Murányi Jó’séf 
Szabó Mihály 
Szabó István 
Kontz György 
Nyíri János

II-dik Classis

Kerekes János 
Szolga Jó’sef 
Nyerges Ferentz 
Sajti Ferentz 
Sipos Jó’sef 
Székely István

III. Classis

K. Jozsa János 
K. Szabó András 
Molnár János 
K. Balogh István 
Borbély Jó’sef 
K. Végh Jó’sef

IV. Classis

Lőrintz György 
Pál András 
Pál Gergely 
Bátsi Mihály 
Tóth Mihály 
Csetényi Jó’sef

Bányai András 
Sajti János 
Sárándi István 
Kiss Jó’sef

Végh István 
N. Végh Jó’sef 
Gáspár András 
Fehér György 
Csapó Mihály 
Molnár Mihály

Kótsis Péter 
Pál Mihály 
Orosz Jósef 
Pásztor Jósef

Szolga György 
Kelemen Sámuel 
Németh Jó’sef 
Budai István 
Kiss János 
Farkas János
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K. Szabó András 
Vajda János 
Vajda Jó’sef 
Bende János

Vajda Mihály 
Ubomyi Jó’sef 
Ubomyi János 
Dinátsky István

Palovich Péter 
Sajti István
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â.A/tx.ayt - c/ar» tíSJ.

*2% ír  fok - ¿a, /X4-IT ydiCr*
C\A¿i/ *—  >/h cXra ís

/  gg*/,' vwf

rfX'/ii ~  ^

S t f — WÍc/ - ^ 7 ?/

i^r»¿■ ¡V  > r r
tjy  — o/n-*J<lo

otih Jff.ndjek[eÁ>.
<3// -  23^*

 ̂ <V//s & m a J/Ĉ  ây
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Az iskola tanulóinak névsora 1819-ből
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A ’ Feketehegyi Reformáta Oskolábann Tanuló 
Apróbb Fiú Gyermekek Nevei 1819. Észt.

Pál János 
Kováts István 
Kováts János 
Varga Mihály 
Király Miklós 
Lukáts Mihály 
Pál Jó’séf 
Tsete Mihály 
Szabó Mihály 
Losontzi János 
Pósa Lajos 
Perlaki Sámuel

Bene Mihály 
Tsoma István 
K. Kováts János 
Bán János 
Gál István 
Víg György 
Terebesi György 
Hegedős János 
Kádár András 
Kűszegi Mihály

Oláh István 
Murányi János 
Varga István 
Székely János 
Janka János 
Fábián János 
Kelemen Jósef

Első Rendbéliek

Torda Mihály 
Galambos Jó’sef 
Szilágyi János 
Pál Ferentz 
Tamótzi János 
Dobai Sándor 
Sipos János 
Pál Mihály 
Gáspár Sámuel 
Bertók János 
Balogh Ádám 
Pál András

Második Rendbéliek

Major Mihály 
Sipos János 
Balogh Mihály 
Harangozó István 
Gál Márton 
Pízes András 
Finta András 
Szabó Péter 
Perlaki Ferentz 
Ketskeméti Ferentz

Harmadik Rendbéliek

Léhi Mihály 
K. Balogh Mihály 
Fejér Jósef 
Víg István 
Burai Dániel 
Németh Jósef 
Víg Ferentz

Kováts Péter 
Szabó Pál 
Borbély András 
Tóth Mihály 
Vígső András 
Vad András 
Fejér Mihály 
Nyikos Jó’sef 
Szilágyi István 
Pap László

Nyerges Péter 
Jó’sa Ferentz 
Szabó Ferentz 
Pál Miklós 
Terebesi Mihály 
Jó’sa Ferentz 
Takáts János 
Kováts Sámuel 
Korsós Bán István 
Botlik Mihály

Kiss István 
Fejér István 
Tarkó Mihály 
Perlaki Jósef 
Margit János 
Csete Bálint 
Takács Károly
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I. Nagy Jósef 
Győri Ferentz 
Molnár István 
Sárándi János 
Ökrös István 
Kaszás János 
Kotsis Mihály 
Vékony Mihály 
K. Pál Jósef

Szűts István 
Lukáts Péter 
Várkonyi István 
Szalontai András 
Oláh János 
Torna István 
Szendi János 
Lázok Mihály 
Dajka András

Győri István 
K. Sipos Sándor 
Galambos János 
Orvos Kiss János 
Tsoma János 
Losontzi János 
Kristián Jósef 
Mohátsi János

A ’ Feketehegyi Reformata Leány Oskolába tanúló Leányok neveik

1-sö Rend beliek

Kertvéllesi Erzsébet 
Bútor Zsúzsánna 
Szabó Zsúzsánna 
Balog Sára 
Fehér Sára

Várkonyi Sára 
Kováts Rebeka 
Király Katalin 
Kováts Zsúzsánna 
Kováts Sára

Pap Katalin 
Olá Zsúzsánna 
Lukáts Zsúzsánna

2-dik Rendbeliek

Szabó Er’sébet Dorkó Katalin Tóth Zsu’sánna
Végső Zsu’sánna Józsa Juliánná Nagy Zsu’sánna
Kelemen Sára Békési Er’sébet Gáspár Zsu’sánna
Vajda Zsu’sánna Dudás Éva Pardi Sára
Őri Zsu’sánna Szabó Ilona Végső Zsu’sánna
Molnár Mártha Zabolai Sára Fehér Juliánná
Vajda Zsu’sánna Baraskó Sára Kis Ilona
Dudás Mária Fábián Sára Bátori Zsu’sánna
Gál Sára Kaszás Sára Pál Zsu’sánna
Józsa Mária Balog Éva Sajti Sára
Szabó Mária Budai Katalin
Jakab Mária Nagy Erzsébet

3-dik Rendbeliek

Sajgai Sára 
Rápóti Mária

Kováts Zsófia 
Fehér Mária

Gere Katalin 
Dajka Mária
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Török Klára 
Vég Mária 
Takáts Sára 
Lakatos Juliánná 
Murányi Klára 
Szabó Juliánná 
Szóga Zsu’sánna 
Bertók Juliánná 
Szüts Zsu’sánna 
Szilágyi Er’sébet 
Rápóti Juliánná 
Szilágyi Sára

Patzalai Mária 
Szél Katalin 
Csetényi Juliánná 
Tóth Zsu’sánna 
Maráz Mária 
Nagy Sára 
Gáspár Er’sébet 
Ubomyi Zsu’sánna 
Fehér Mária

Kerekes Er’sébet 
Lőrintz Therézia 
Vas Rebeka 
Borbély Rákhel 
Bán Mária 
Borbély Mária 
Révész Juliánná 
Tóinai Er’sébet 
Pál Rebeka 
Kerekes Zsu’sánna 
Bútor Zsu’sánna 
Kerekes Mária

Kis Zsu’sánna 
Kis Mária 
Barteg Juliánná 
Józsa Zsu’sánna 
Varga Er’sébet 
Kőszegi Er’sébet 
Molnár Juliánná 
Csipó Sára 
Gulátsi Zsu’sánna 
Pellaki Katalin 
Olá Juliánná 
Szíjjártó Zsu’sánna

4-dik Rendbeliek 
Olvasók

Horváth Sára 
Pellaki Zsu’sánna 
Farkas Katalin 
Szabó Zsu’sánna 
Kertvéllesi Júdith 
Csete Mária 
Németh Juliánná 
Finta Zsu’sánna 
Borbély Er’sébet

A. B. Cét Tanúlók

Zsurki Sára 
Sipos Juliánná 
Bajzai Er’sébet 
Végső Er’sébet 
Szabó Sára 
Szilágyi Klára 
Kelemen Rebeka 
Varga Juliánná 
Tordai Er’sébet 
Németh Er’sébet 
Vajda Zsu’sánna 
Bajsai Er’sébet

Lódi Zsu’sánna 
Zsurki Mária 
Tarkó Zsu’sánna 
Várkonyi Er’sébet 
Csete Sára 
Dorogi Er’sébet 
Vég Sára 
Kádár Mária 
Bede Zsu’sánna 
Maráz Zsu’sánna

Pap Katalin 
Baksa Sára 
Baksa Zsu’sánna 
Pellaki Sára 
Rápóti Katalin 
Bene Zsu’sánna 
Gáspár Katalin 
Lukáts Er’sébet 
Pásztor Er’sébet

Józsa Mária 
Drenyák Mária 
Ubomyi Katalin 
Fodor Sára 
Jakab Zsu’sánna 
Szóga Sára 
Bertók Lídia 
Király Juliánná 
Tóbiás Mária 
Tóth Zsu’sánna 
Borbély Zsu’sánna 
Bordás Sára
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Vajda Sára 
Szendi Er’sébet 
Józsa Sára 
Bordás Er’sébet 
Orosz Er’sébet 
Finta Sára 
Barna Er’sébet 
Szitás Mária 
Jakab Sára 
Pásztor Ilona

Bajzai Sára 
Nagy Mária 
Ketskeméti Er’sébet 
Terebes Zsu’sánna 
Kőszegi Sára 
Vég Anna 
Pál Zsu’sánna 
Csete Sára 
Fitze Mária 
Dorogi Zsu’sánna

Kun Mária 
Pál Sára
Sárándi Zsu’sánna 
Pál Ilona 
Tóth Er’sébet 
Pásztor Sára 
Szabó Zsu’sánna 
Pellaki Lídia 
Lőrintz Anna

A fentiekből ismételten megállapíthatjuk az iskola 1819. évi szer
vezeti felépítését: volt tehát Feketicsen az egyházlátogatás idején kü
lön fiú- és leányiskola. A fiúkat két tanító oktatta: Deák Sámuel (ta
nult Debrecenben) és Pintér Sándor; a lányokat -  a szintén Debrecen
ben végzett -  Szabó István.

A nagyobb fiútanulók (hetvenen) négy classisban, a kisebbek (száz
huszonegyen) három rendben, a leányok három rendben (száznyolc
vanegyen) tanulnak.

A jelen téshez m ellékelt tanítói díjlevelek

A ’ Feketehegyi Oskola Rectornak, a ' ki a ’ nagyobb Gyermekeket 
taníttya Esztendőbéli Sallariuma

1. Kész Pénz, 50. Fór.
2. Tizenöt köböl Búza, és ugyan annyi Árpa,
3. Az oskolához tartozó fé l sessio Őszi, és Tavaszi alá való szántó 

földeknek meg szántása, el vetése, el boronállása, Rector Urnák ma
ga magvával,

4. Ezen most említett Őszi, és Tavaszi Vetésekből lejendő Termések
nek, nem külömben a ’fé l  sessio Réten termendő szénának bé hordása.

Ezen oskolához tartozó földek is vágynak. 4 Calcaturaba, minde
nütt a ’ Tiszteletes Prediator Ur földjei mellett, és öszveséggel tesznek 
16 lántzot.

5. Ötven, fon t Hús
6. Ötven, fon t só
7. Tizenöt fon t faggyú
8. Két öl Tűzi fa.
9. Minden Gyermektől, Kik az oskolábann Tanítása alatt vágynak 

fé l  véka Búza, és fé l  véka Árpa.
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A tanító fizetése 1817-ben

10. Halotti Butsuztatásáért 3. forint
11. Elegendő őrlés.
13. Vagyon különössen Cantor is az Ekklesiában, a ’ ki szokott éne

kelni, Melly Conventio szerént, hogy mindenkor betsületessen bé fo 
gunk fizetni, magunkat kötelezzük.

Költ Feketehegyen 15. Julii, 1817. (P. H.)
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Varga Mihály Bíró, Harangozó István
Takács János öreg Farkas Péter
Bátsi Ferentz Jó sa Ferentz
Szombati János Tarkó János, egyszersmind
Oláh Mihály curator
Bútor János Ekkle siai Elöljárók
Bán István

A ’ Feketehegyi Cantornak, és apróbb fiú  Gyermekek Tanítójának 
esztendeig való fizetése

1. Kész Pénz Száz, 100 fór.
2. Tizenkét köböl Búza.
3. Tizenkét köböl árpa.
4. Két öl tűzi fa.
5. Nyoltz fon t faggyú
6. Tavaszi alá való föld, de a ’mellyet Cantor Pazar Dézma alá ve

tett, és így ennek terhét a ’ következő Cantor is viseli
7. Minden Gyermek fé l véka Búza, fé l  véka Árpa, e ’ mellett 

canicullans csirke
8. Halotti Temetés ének szokot 24 x. Predikatiostol 36 xr
9. Exemenkor 1 fon t Hús, 1 Itze bor.

Signal. Feketehegy die 4-a Maii 1817. (P. H.)

Varga Mihály Bíró, 
Takács János öreg 
Bátsi Ferentz 
Szombati János 
Oláh Mihály 
Bútor János 
Bán István

Harangozó István 
Farkas Péter 
Jó sa Ferentz
Tarkó János, egyszersmind 

curator 
Ekkle siai Elöljárók

Conventiója
A ’ Leányok Tanítójának a ' Feketehegyi Ekklesiaban
1. Kész pénz Harmintz, 30 forint.
2. Tíz köböl Búza, és annyi árpa.
3. Minden Leány Gyermektől, kiknek száma rendszerént 150-re 

megy fé l véka Búza, fé l  véka Árpa, ezen kívül egy, egy Peták és 
caniculláris csirke

4. Nyoltz 8 fon t faggyú
5. Harmintz fo n t só
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6. Harmintz fon t Hús
7. Négy köböl őszi, 4 köböl Tavaszi vetés alá való föld, az az fé l  

Sessio
8. Ezen most említett fé l  Sessio Földön lévő Terméseknek, meg a ’ 

Szénának is bé hordása
NB. Ezen itt említett fé l  Sessio fö ld  nem urbarialiter a ' Dimensio 

alkalmatosságával méretett, és adatott, hanem azután, a ' Pascumbol 
adatott, egy és más hellyeken a Tanítónak: azért is mind állandó fu n - 
dúshoz nem lehet támaszkodni, annyival is inkább, hogy azt már a ’ 
Földes Uraság kezte háborgatni és Dézma alá akarja vetni, külömben 
vagyon 4 helyeken, egy hellyen van 16 véka alá való föld, más helyen 
10 véka alá való, harmadik hellyen is 10 véka alá való. A ' kaszálló, 
melly a ' Szántó fö ldek fogyatkozását potollya áll 35 véka alá való 
földből egy hellyen, a ' Hellység sessiojából hasítatott ki, más három 
hellyeken mindenütt a * Pascum szélibe vagyon

9. Két köböl tűzi fa, és elegendő őrlés 
Signal. Feketehegy 15. Julii 1817.

Varga Mihály Bíró, 
Takács János öreg 
Bátsi Ferentz 
Szombati János 
Oláh Mihály 
Bútor János 
Bán István

Harangozó István 
Farkas Péter 
Jó sa Ferentz
Tarkó János, egyszersmind 

curator 
Ekkle siai Elöljárók

Fentebb dicsértük a Tanítás módja című dokumentum pozitívuma
it, de hiába minden, ha rendszertelen az iskolalátogatás, amire Kert- 
véllesy Pál lelkész is panaszkodott.

Az első három traktus vizitációja után, tehát alighogy megkezdte 
az eklézsiák látogatásait, Báthory püspök is hasonlókat észlelt. 1816. 
szeptember 24-én jelentést küldött a Consistóriumnak, amelyben be
számolt a kezdeti tapasztalatairól. Az iskolákra vonatkozó megállapí
tása -  bár csak három év múlva jut el Feketicsre -  Feketics esetében 
is fennállt. Ezekre nézve -  egynéhány oskolát kivéve -  azt a nagy hi
bát találtam, hogy a gyermekek tavasz kezdetétől fogva késő őszig os
kolába nem járnak. Látván egyrészről, melly nagyon akadályoztassék 
ez által a gyermekek tudományokban való előmenetelek -  elfelejtvén 
egész nyáronn azt, amit télenn tanultak. De más részről meggyőződ- 
tetvén arról is, hogy urbariális helyeken lehetetlen legyen a szüléknek
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gyermekeik segítsége nélkül elleni, mindenütt azt rendeltem, hogy ta
vasszal és nyárbann is, minden gyermekek külömbség nélkül idejénn 
reggel az oskolába felmenjenek, ott egy óráig szorgalmatosan tanítas- 
sanak, azutánn azok, kiknek segítségek nélkül szüléik szűkölködnek, 
haza bocsátassanak, szülőiken nem segíthetők az oskolában maradja
nak. Ez eránt a rendelésem eránt az elöljárók mindenütt kész engedel
mességeket mutattak.43

A tanév tartamára vonatkozólag már olvashattunk az 1795-ben ki
dolgozott egyházlátogatási utasítás ismertetésekor. E szerint a tanév 
két félévből, pensumbíA állt. A tanító kötelessége volt egy-egy penzu
mot hat-hat további egységre osztani; faluhelyen, ahol a gyermekek 
nyáron nem jártak iskolába, annyi kisebb egységre, ahány hónapig a 
tanítás tartott. Báthory püspök tapasztalva a tavaszi, nyári kényszer- 
szüneteket, elrendelte, hogy a gyermekek kötelesek ilyenkor, még 
azok is, akik szüleiknek segítenek, naponta legalább egy órát iskolá
ban eltölteni; viszont a szülőiken nem segíthetők az oskolában marad
janak.

Az egyházlátogatással lezárult korszakot Szilády János így jelle
mezte:

Az alap tehát le van rakva. Az 1819-i állapotok a legszebb remé
nyekre jogosítanak a homályos múlt után. Harmincnégy évi küzdelem 
után le vannak rakva a további építés biztos alapjai.

Van felépült s a szükséghez képest felszerelt templom már 15 év 
óta. Van a régi helyett új és tisztességes papiak hat év óta. Van három 
iskola terem, három tanítóval. Vannak két év óta végleg megállapított 
conventio levelek az egyház hivatalnokainak biztosítására. Van meg
alakult, 16 év óta rendszeresen működő s gyűlésező, tehát nem ujoncz 
presbyterium. És van lecsillapodott gyülekezet s ami fő , új nemzedék 
a régi helyén.44

Ezek után nézzük, hogyan alakult az iskola sorsa.
Legbiztosabb támpontjaink továbbra is az esperesi jelentések. 1825- 

ben a következőket jelenti felettesének a körlátogató: Az oskolai taní
tók, úgymint a ’ nagyobb fiú  gyermekek tanítója Sarla Ferenc, a ’ ki
sebb gyermekek tanítója és Kántor Pintér Ferenc. Leányok tanítója 
Szabó István hivataljokban való hűségükről szorgalmatosságokról 
dicsértenek. Meghagyatott azomba nékik hogy a canonica órákat 
szorossan megtartsák.45

A jelentésből kiderül, hogy problémák merültek fel az iskolai épü
letek körül: A ' Templom és az oskolai épületekhez közel két felö l két 
(sidók tsak nem tő szomszédságban olaj malmot szándékoznak felállí-
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tani -  mivel a can. visitatio mind a templombeli gyülekezetre nézve, 
mind az oskolába járó gyermekekre nézve, ezeket alkalmatlanoknak fs 
egészségtelenneknek találta, szorossan meghagyta az Elöljáróknak, 
hogy ezeknek felállításában akadályt vetni igyekezzenek olly módon, 
hogy az építendő malmokat a ’ helység szélére építtetni rendeltessék.46

A tanítók fizetése évtizedeken át nem változott, de ők erről két íz
ben, 1826-ban és 1827-ben is csak szemérmesen nyilatkoztak: Tanítók 
dicséretesek, elégedettek. A kevés rés tantiójukat is szeméremmel 
említették.47

A leánytanító m egújított d íjlevele

1828. március 25-én megváltoztatták a leánytanító 1817-ben meg
határozott évi bérét, és új díjlevelet adtak ki számára. Tudniillik 1817- 
ben fél szesszió (telek) földet kapott a községtől, ami nem esett úrbér 
alá. A földet a közös, mindenki által használt községi legelőből hasí
totta ki az elöljáróság. A díjlevélben ki is hangsúlyozták, hogy ezen 
járóndóságra mind állandó fundushoz (tartozó földre) nem lehet tá
maszkodni, és azt már a ’ Földes Uraság kezte háborgatni és Dézma 
alá akarja vetni. A kamarai uradalom végül is elvette a leánytanító 
földjét, de a presbitérium kiállt a tanító mellett, és kipótolta az elvett 
földből eredő jövedelemkiesést. Emiatt kellett tehát 1828-ban újra 
megszabni a leánytanító bérét, új díjlevelet kiállítani.

A ’ Feketehegyi Leány oskola Tanítójának esztendőként való fizetése:
1. Kész pénz 40 Fort. váltó czédulában (bankjegyekben)
2. Búza 66 véka
3. Árpa 66 véka
4. Marha hús 40 font
5. Soó 40 font
6. Fadgyú 12 font
7. Minden oskolába járó Leánytól egy véka búza, egy véka árpa
8. Canicularis csirkék
9. Őrlés, a ' mennyi házi szükségeire kívántatik

10. Két öl Fa
11. Fűteni való szalma edgy öl
Ezeknek hijánosság nélkül leendő telyesítésére kötelezi magát az 

Ekkle sia.
Költ Feketehegyenn 25-ik Mártii 1828.
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Németh Péter I. bíró 
Gáspár István esküit 
Jósa János 
Perlaki Jósef 
Sajti Mihály 
Bútor János Cassér

NB. Ez a ' Sallarium a ’ Tractuson felolvastatván, helybe hagyatott 
s megerősítettetett.

Sig. Kórógy. D. 12. Apr. 1828. Boldizsár Imre Tract. ord. nőt.48

A  gyülekezet 1829-ben egy új házat építtetett a papiak mellett káp
lánház céljaira. Az épület külön telken épült egész ház volt, később a 
nagyobb fiúk iskolája és a rektor lakása lett. Ezzel kapcsolatban az
1833. évi esperesi jelentés megjegyzi: Az oskola épületek is jó  állapot
ban vágynak, s ámbár ezen épületek megújjitása az Ekkle siának nagy 
költségébe került, m. a. a ’ Cassa olyan állapotban van, hogy az Ekk
le siának további szükségein is segíthet. . 49

Kertvéllesy áldozatos munkájának meglett az eredménye, egy jól 
szervezett, erős gyülekezet, amelyben eredményes munka folyt. Egyik 
legnagyobb sikere az volt, hogy híveit meggyőzte, adakozzanak jóté
konysági célokra. Munkájának eredményessége a tanítói kar működé
sén is lemérhető:

Három tanítói vágynak az Ekklé siának. Német Lajos a Debreczeni 
Collégiumban tudományáról s erköltséről nevezetes Deák, ki Mélt. 
Pechi Septemvir [hétszemélynök, a septemvirátus tagja! -  V. G.] uno
káinak nevelője volt. Dávid Péter, tanításbeli ügyessége Tractusunkban 
esmeretes ember és Vida István a ’ lég kissebb gyermekeknek hűséges 
apolgatója, és az Ekkle siának hatalmas Kántorja, kik fe lö l az Ekkle si- 
ai Elöljárók azt nyilatkoztatják ki, hogy miolta Feketíts fenn áll, ílly 
egyforma három jó  tanítójok nem volt, mellyek közül egyikbe is se ta
nítói szorgalmasságában sem erkölcsi maga viseletében legkissebb fo 
gyatkozás se találtatik.50 A következő évi jelentésben hasonló elisme
réssel nyilatkozott a kánoni látogató: Az oskola Rektor Német Lajos Úr 
felö l is az ekkle siai Elöjárók dicséretesen emlékeznek, kivált jó  maga 
visellését magasztalták. A táljában pedig mindnyájan a ’ többekről is 
azt állítják, hogy ditséretesen folytatják hivataljokat úgy mint Dávid 
Péter Leányok Tanítója és Vida István Kántor (s egyszersmind kissebb 
Fiúk Tanítója -  erköltsök fedhetetlen -  tanítványaikat szelíd erköl- 
tsökre szoktatják, jámbor magaviseleté és példájok által előttök világít
ván. Egymásközt mint hivatalbeli társak legszebb egyességben élnek. 
Régen nem voltak nálok mint mondják illy öszve hangzó együl egyig 
szorgalmatos és dicséretre méltó Tanítók.51
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AZ ISKOLA TÖRTÉNETE 
A SZABADSÁGHARC LEVERÉSÉIG

A feketicsi iskola idillikus élete rövidnek bizonyult, mert már 
1835-ben tornyosulni kezdtek felette a viharfelhők:

A ’ nagyobb fiúk  Tanítója Német Lajos, a ’ kissebb fiúké egyszer
smind Kántor Vida István, a ' Leányok Tanítója Dávid Péter egymás 
közt szép egyességben áló jeles erköltsű Férfiak, a ’ tanításban szor
galmatosok, a ’ miért az Elöljárói előtt is különös kedvességben vágy
nak. Valami kevés restantiájok van ugyan, de a ' mellynek bé hajtását 
is a ' Bíró magára vállalta. Meg kérdeztetvén a ' Tanítók, ha valyon az 
oda költözött Református Németek gyermekeiket járatják é a ’ magyar 
oskolába? Jelentették, hogy nem a ' magyar oskolába, hanem a ’ 
Lutheránus Német oskolába járatják. Mellyből a ’ C. Visitado, azt a ’ 
következtetést húzta, hogy az ott lakó Ref. Németek kétfelé sántikálnak 
s hihetőképpen gyermekeiket Lutheránusoknak confirmáltatják, melly 
a ’ Reformata Ekkle siát fogyasztani fogja. Szivére kötötte a ' C. Visita
do mind az Elöljáróknak mind a Tanítóknak, hogy úgy bánjanak a 
Református Németekkel, mint Hitek sorsosival és igyekezzenek őket 
arra bírni, hogy gyermekeiket a ' magyar oskolába járassák.

Ugyan csak ezen tárgyban jelentődött, hogy az oskola Inspector 
Társai Prédikátor Tiszt. Pór Károly Úr, kinek Ekkle siájából felesleg  
mentek Feketehegyre lakni Református Németek, a ’ múlt Examenben 
észre vévén azt, hogy egy Német gyermek sem találtadk a ' magyarok 
közt. Nem régiben a ’ bé állandó tavaszi examen eljövetelére, minden 
Református Németeket a ’ Papházhoz rendeltetni parancsolt, hogy ki 
kérdezze tőlök, mint hajdani Híveitől „mi légyen oka annak, hogy 
gyermekeiket a ' magyar oskolától el vonják”; bizonyosan őket kérdő
re vonja és hihetőképpen a * felö l exameni relatiójában tudósítást fo g  
tenni a consistoriumnál.52

1834. szeptember 2-án meghalt Kertvéllesy Pál. Csakhamar mutat
koztak a gyülekezet válságának jelei. Halála után a lelkészi teendőket 
rövid ideig Dányi Gábor káplán végezte, majd Nánási Fodor Pál 
(1835-1838) lelkész vette át a feketicsi református egyház vezetését,
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akit Bajáról helyeztek át. Őt magánügyei sokszor akadályozták lelké- 
szi munkájának végzésében, emiatt többször panaszt tettek ellene. A 
teljesség kedvéért tudni kell azt, hogy a feketicsiek kezdettől fogva 
idegenkedtek tőle, helyette Berhidai Keresztes Józsefet akarták lelki- 
pásztoruknak, hiszen őt már korábbról ismerték. Ő 1826. szeptember 
29-én jött a faluba53, három évig az iskola rektora, a nagyobb fiúkat 
tanította. Nánási Fodor Pál ügyében küldöttséget menesztettek az egy
házmegyei közgyűléshez, amely kérésüket elvetette. Ennek két oka 
volt. Az első: az egyházmegyei gyűlés tekintetbe vette néhai főtiszte
lendő kerületi főjegyző Nánási Fodor Gerzson -  Nánási Fodor Pál 
édesapjának -  nagy érdemeit és huzamos szolgálatát, mellyeket leg
inkább tsak ezen egy fijába lehetne megjutalmazni; de különös tekin
tetbe vévénn Bács vármegyei első All Ispán, Tekintetes Patséri Odry 
Jó sé f Úrnak nagy betsű ajánlásait is, figyelmezvénn végre arra, hogy 
nevezett T. Fodor Pál pap megvi sgálás alkalmával kitetsző calculus- 
ra ítéltetett érdemesnek ezen tekintetből a néhai N. Tiszt. Esperess 
Kertvéllesy Pál Úr halálával megüressült Feketehegyi Ekkle siába 
említett T. Fodor Pált Prédikátornak rendeli.54 A közgyűlés meghagy
ta a feketicsieknek a fellebbezési jogot. Nánási Fodor kinevezésének 
és megerősítésének második oka a következő volt: Minthogy a ’ fenn
álló Statútum értelmében, mely szerént a ' ki valamely Ekkle sióban 
káplán képen szolgált, azonn Ekkle sióba 3 esztendő előtt rendes Pré
dikátor nem lehet, T. B. Keresztes Jó sé f mint aki a ’ Feketehegyi 
Ekkle siába viselt káplánsága utánn még tsak két esztendőt töltött a ’ 
Pirossi Ekklésiába a ’ Feketehegyi Predikátorságra nem alkalmaz- 
tathatik, a ' Vidéki Gyűlés végzésében felhozott fontos okok is méltó te
kintetben vétetésénn, a ’ Feketehegyi Ekklé sia kérése félre tétetik, ’s 
többször említett T. Fodor Pálnak a ' nevezett Ekkle siába lett rendel
tetése megerősíttetik.55 Akarva-akaratlan, de a gyűlésen jelen lévő 
feketicsi követek megnyugvásokat kijelentették.

Az 1835. évi egyházlátogatáskor a vizitátor a következőket állapí
totta meg: Fekete Hegyen oct. 5-dikén tartatott az Esperesi Visitatió. 
A ' Tisztdő Predicator Fodor Pál Urat familiai ügy haza szállítván, 
még ekkor sem érkezett vissza Ekkle siójába. Mind a mellett meg je 
lenvén az Ekkle sia Elöljárói. N. T. Esperes Úr tudakozta az Ekkle sia 
állapotját, ‘s ők azt jó  rendben lenni állították, és más fogyatkozást 
nem is említettek, mint némely idegenséget Tiszt. Predikatorjok eránt. 
Ugyan is azt jelentették, hogy a népnek nagy része a ’ Templomtol a ’ 
miatt el idegenedett, mivel a ’ T. Prédikátor Úr hétköznap Dél után Is
teni szolgálatot húzamos ideig se maga nem tartott, sem a ' Tanítók ál
tal nem tartatott, holott a ' Nagy Tiszteletű antecessora [Kertvéllesy
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Pál! -  V. G.] minden nap kétszer tartott Imádságot, vagy Rector és 
Káplán által tartatott. Másodszor arról panaszolkodtak, hogy sok ide 
oda való járkálása és múlatása miatt hivatalbeli kötelességeit is el 
múlasztja, nevezetesen hogy a ’ miatt már tudtokra két gyermek 
kereszteletlenűl holt meg. Végre a ' Helség Bírája panaszolta, hogy bé 
nem hordatván akkorra a ' Tiszt. Úr Gabonáját, mikorra parancsolta, 
a ' miatt őtet a ' papháznál megmocskolta, és midőn ki akart volna lép
ni a Pap-házból, annak ajtaját a ’ tisztelt Úr úgy reá csapta, hogy az aj
tó a ’ képét érvén azt meg véresítette. Egyébiránt papi szolgálatja és ta
nítása ellen semmi ki fogások sints.56 A dolog azzal zárult, hogy a 
Nánási Fodor ügyében 1836. április 13-án és 14-én tartott egyházi vizs
gálat során az egyházmegyei tanács elvetette a feketicsiek panaszát.

A gyülekezet válsága másban is kimutatható: az iskolai épületek 
állagának romlásában, bár a rongálódását nem csak a lelkész gyakori 
távollétének kell tulajdonítanunk. A talaj- és az időjárási viszonyok 
meg a rendben tartás elhanyagolása miatt annak mégis volt köze hoz
zá . . .  a ’ Parochiális ház tisztességesen megújítatott, de az oskolai 
épületek rósz állapotban vágynak, különösen a Leányok oskolája, és 
hogy azok se kívül se belől soha ki se meszeltetnek. Az oskolák tisztán 
való tartására intettek ‘s meg is ajánlották az Elöljárók hogy a ’ Le
ányoskolát jobb karba fogják helyheztetni.57

Némi foganatja lett a rendeletnek, mert az 1837. évi jelentésben bi
zonyosjavulást tapasztalt az egyházlátogató: A * meg rongyollott osko
lai épületeket, ha nem egészen is, a ’ tavalyi Egyh. Vizsgálat paran
csolatjához illendően ugyan nem, de csakugyan tűrhetőleg ki készítet
ték, ki fehérítették.. ,58 majd a következő évi jelentésben: A ’ megpusz
tult épületeket jobb rendel ‘s meg jobbítva találtam mint sem tavai 
hagytam. A ' Lányok oskolájára nézve, a ' melly fogyatkozást láttam, 
Ígérték hogy meg csinálják.59

Nánási Fodor Pál 1838-ban elhagyta Feketicset, így az eklézsia 
rendes lelkipásztor nélkül maradt, mégis a helyettes prédikátor Szívós 
Mihály Ur czélirányos intézetei által, mind erkölcsi tekintetben, mind 
értékében gyarapodott. Az Isteni tiszteletet a 9 nép buzgón gyakorolja, 
melyet nagy részben a 9 T. Káplán Ur jeles szónoklata és pontos szol
gálata eszközöl; a botránkoztató életű személyek száma a ’ Templom 
megkedvellése által ritkul, a ’ viszálkodásban élt házasok csoportja in
tés, dorgálás és fenyíték által mind inkább gyérül. Az Ekkle sia jöve
delme a ’ folytonos adakozások által nevekedik; a 9 tiszt. L. Pásztor 
még azon adósságokat is, az Ekklé sia számára nagyobb részént meg
kerítette, mellyek már egészében veszendőben voltak. Illy hasznos fá -  
radozásiért a 9 nép, e 9 helyettes L. Pásztort felettébb megkedvellette, s
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minden rendeléseit híven tellyesítti. Az Ekklesiai épületek jó  karban 
vágynak, s az Elő Járók szívesen munkálkodnak Ekklesiájuk bol- 
dogittásán.60 Majd az iskoláról: A ’ nagyobb fiú  gyermekek oktatója 
Tormási Benjámin, a ' kissebbeké s egyszersmind Cántor Vxda István, 
a ’ Leányok Tanítója Dávid Péter mindnyájan jó  erkölcsű szorgalma
tos és foganatos tanítók; különösen Dávid Péter remek egy Tanítónak 
tartatik, s velek való tökéletes meg elégedésöket jelenték az Elöl Já
rók. Úgyszintén a Tanítók ki nyilatkoztatták, hogy mind az Elöljárók
tól mind a köznéptől illő becsületben és tiszteletben tartatnak, 
járandúló fizetéseik ki szolgáltattalak, s oly kevés restantiájok [hát
ralék] légyen, mely érdemes lett volna a ' meg említtésre; különösen 
ditsekedve említették, hogy Tanítványaik szorgalmatossan járnak az 
oskolába.61

AZ EGYHÁZKERÜLET RENDELETE  
AZ ISKOLÁK KORSZERŰSÍTÉSÉRE

A Duna melléki Református Egyházkerület 1836. május 6-án, Pes
ten tartott közgyűlése elhatározta, hogy újabb lépéseket tesz az okta
tás korszerűsítésére. Mindenekelőtt egy tudományos bizottságot neve
zett ki, amely feladatául kapta, íijon egy módszertant, amely a * nevelés 
Tudomány methodica részét a ’ nemzeti Iskolára nézve, vagy a 9 külön
böző Tanulmányok Tanítás-módját62 kidolgozza. Ennek a módszertan
nak a megírásával Varga János nagykőrösi tanárt bízta meg a közgyű
lés. További feladatul pedig a megfelelő tankönyvek megírását kapta 
a bizottság.

A tudományos bizottság 1836. október 17-én Nagykőrösön össze
ült, és megtette ez irányú ajánlatát:

Első Nemzeti Iskola
2. a) Az első Nemzeti Iskolára nézve először szükségesnek találja 

a ’ Tudományos Bizottság a ’ vallás és erkölcsi érzés ébresztését 
készítőleg a 9 tulajdonképpeni vallás Tudományokra.

Ezen iskolában a ’ Vallásos és erkölcsi érzés részént rövid el 
beszéllés, részént az ABC-ben foglalandó történetecskék, részént köz
vetlen gondolkodás gyakorlatok s imádságok által ébresztessék.

3. b) Az első Nemzeti Iskola számára szükségesnek találtatott egy 
kézi ABC, melly ezen Iskolának egyetlen kézi könyve lenne s a ’ köny- 
nyebb taníthatás végett egy fa li ABC is.
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Hlyen kézi és fa li ABC-nek készítése bízatik Nkörössi professor 
Varga János Urra.

4. c) Az első Nemzeti Iskolában szükségesnek találtatott a 9 Szaktu
dományok tanításának eleme, különösen a 9 Számlálás kezdete fejben.

A 9 Számolás itt a 9 fentebb érintett methodicában állandó mód 
szer ént taníttass ék.

5. d) Az első Nemzeti Iskolában kezdessék az írás eleme.
Az írás a 9 fentebb érintett methodicában állandó mod szerént 

taníttass ék.
6. e) Az első Nemzeti Iskola kezdje az éneklés tanúlását is.
Az éneklés tanítás módja is fog  adatni a ’ methodicában, de az 

éneklésre megkívántató példány gyakorlatoknak szerkeztetésök végett 
mind ezen mind a ’fentebbi Iskolákra nézve meg bízatik kecskeméthi 
Professor Szabó Sándor Ur nézettel a 9 bévett Énekes könyvre.

Második Nemzeti Oskola
7. a) A második nemzeti Iskolára nézve már szükségesnek találta

tott a 9 tulajdonképpeni Vallás Tudomány taníttása.
Ezen Iskolákban a 9 Vallástudománynak történeti része tanittassék 

a 9 nyomtatás alatt lévő Káté után.
8. b) A 9 második nemzeti oskolára nézve szükségesnek találtatott 

oly olvasókönyv melyben közhasznú isméretek foglaltatnak, minden 
Tudományos rendszer nélkül.

Ilyen könyv kidolgozása iránt meg bízatik kecskeméti professor 
Tatay András Úr.

9. c) A 9 második nemzeti Iskola folytassa a 9 Számolást, írást.
A 9 Számolás írás fentebb lépcsejű tanítás módjait is a 9 methodica 

adja, az éneklés pedig a fentebb ki mutatott példányok szerént Énekes 
könyvünk után gyakoroltatik.

Harmadik nemzeti vagy Első Reális Iskola
10. a) A 9 Harmadik nemzeti Iskolában folytattassék a 9 Vallás Tu

domány tanítása.
A vallásnak Hit tudományi része tanittassék a 9 nyomtatás alatt lé

vő Káté után.
11. b) A harmadik nemzeti Iskolára nézve szükségesnek látta a 9 Tu

dományos Bizottság a 9 Vallás Tudományos rendszerben való kidolgo
zásokat. Ilyen Tudományok közé számlálja ezen oskolára nézve:

a) A 9 Természet le írását mű és gazdálkodás tudományt
Ezeknek egy Füzetbeli ki dolgozása iránt megbízatik N  Körösi Vá

ros Tanácsos Bakos Ambrú s Ur.
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b) A ' Föld Le írást közönséges Történet Tudományt, közönséges 
Statisticat

Ezeknek egy Füzetbéli ki dolgozására meg bízatik kecskeméthipro- 
fessor Szabó Sándor Úr.

g) Egy rendszeres hazai Nyelv Tudományt.
Ennek készítését magára vállalja Nkörösi prof. Varga János Úr.
d) A ' számolás és éneklés folytattatik valamint az írás is, mely már 

itt rövid elmeszüleményeknek papírosra tételében gyakoroltatik.
A ' számolásnak külömböző nemeire példákat fo g  adni az alább is 

nevezendő Kecskeméti professor Tatai András Ur által készítendő 
Számtudomány. Az éneklés az Énekes könyv után gyakoroltatik. Az 
Irásbani elmegyakorlatokra Levél kötelezvény nyugtatványokra s a ’, 
t. példákat fo g  készítteni kecskeméti professor Szabó Sándor Úr.

Negyedik Nemzeti vagy második Reális oskola
12. a) A ’ Negyedik Nemzeti Iskola folytatja a ’ Vallástudományt.
Ezen Iskolában a ' Vallás Tudománynak Erkölcsi része taníttassék

a ' nyomtatás alatt lévő Káté után.
13. b) A ’ reális Tudományokból a ’ negyedik nemzeti Iskolára néz

ve szükségesnek találja a ’ Tudományos bizottság:
a) Magyar ország polgári esméretét öszve kötve a ’ Törvény Tudo

mánnyal.
b) Szám és Természet tudományt
Ama könyv iránt meg bízatik kecském, prof. Sípos Imre Úr,
Ez iránt pedig kecskeméthi prof. Tatai András Úr.
g) Ember tudományt (Anthropologia) egésség tekintetéből s Lélek- 

tudományt.
Ezen könyv iránt meg bízatik nkörösi Detr Tanár ki János Úr, 

hogyha e nem vállalná k.sz.miklósi Dr. Balogh Jó s é f  Úr, egyiksem si
kerülésében pedig kecskeméti professor Szabó Sándor Úr.

14.) Az éneklés valamint az írás is a ' gondolatoknak papírra téte
lében folytattatik, a harmadik nemzeti oskolában ki mutatott rend és 
könyvek után.63

A  HARMINCAS ÉVEK ISKOLÁJA

A tanítók bérében mindig vita tárgyát képezte az árva és szegény 
gyerekek tandíjának megfizettetése, illetve tankönyveiknek megvá
sárlása. Mivel kedvezően alakult a közadakozás, az egyházi tanács en
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nek kapcsán 1837. október 15-én elhatározta, hogy az árva és szegény 
iskolásoknak a tankönyvet az egyház veszi, és fedezi a tandíj felét, 
amibe a tanítók beleegyeztek.64

Iskolaügyben az egyházi tanács 1838. szeptember 23-án rendkívül 
körültekintő gyűlést tartott. A tanácskozáson a tanulókat fenyegető 
veszélyekről, a gyermekek kihasználásáról sok szó esett. Mindezt 
azért vetették fel, hogy megnyugtassák az aggódó szülőket, és meg
akadályozzák a tanulók helyzetével való visszaélést: Ekkor az iskolák 
külső és belső helyzetére nézve a 9 következő javítási terv határoztatott 
teljesedésbe vétetni:

I.
1. Az iskoláknál levő kútak, mellyek eddigelő csakföldszinig voltak 

fölróva, rovassanak föl, vagy deszkáztassanak körül, mintegy félölnyi 
magasságra, hogy így mind a 9 szülék, mind a ’ tanítók ne legyenek 
kénytelenek szüntelen aggódni valljon nem esik-e valami szerentsét- 
lenség gyermekeiken s tanítványaikon.

2. Eddigelő ivóvíz nem lévén az iskolákban az a 9 szomorú követke
zése vala, hogy a növendék emberiség kénytelen volt azon barmoknak 
sem alkalmas moslék s undok vizet inni, melly az oskolák9 kútaiban 
vannak: -  ezutánra csináltassanak alkalmas nagyságú, csöbör alakú 
hordók mindenik iskolához egy-egy, melly hordók reggelenként az 
úgynevezett ordinanczcz kocsisokkal láttassanak el jó  ivóvízzel -  
hogy így háríttanék el a 9 szülék abbeli aggodalma, nehogy kedves 
gyermekeik a ’ rósz víztől valami nyavalyát kapjanak, vagy magok 
hordván messziről a ’ szükséges vizet gyönge kezeik megmerevüljenek, 
vagy épen elfagyanak. Annyival inkább szükségesnek látta pedig ezen 
határozatot az e. t. gyűlés, mivel a ' tanulásra több időt nyernek a ’ nö
vendékek.

3. Tapasztaltatván, hogy eddigelé az iskolás gyermekek kényök sze
rint szabadon jártak a ' toronyba harangozás kedvéért, mi ismét mél
tó aggodalmat gerjesztett a ' szülékben: ezutánn jónak látta az e. t. 
gyűlés szoros köteleségökké tenni a Tanítóknak, hogy ebben a 9 rész
ben különösen vigyázzanak növendékeikre, harangozni ne bocsássák 
őket, minthogy ott rájuk különben is semmi, legalább nagyon kevés 
szükség van, a ’ harangozáshoz kivántató személyek kipótoltathatván 
mindenkor a faluházánál levő kisbír ókból vagy ordinanczosokbol. 
Ezen határozat által ismét a 9 történhető veszélytől vélte megóvhatni 
Helységünk növendékeit az e. t. gyűlés.

4. Gondolára vevén az e. t. gyűlés, miképen azon szokás, melly 
eddigelő divatozott, hogy ti. papiros-, tenta-, kréta-, irónpénzt (plaj- 
bász) apránként a 9 gyermekek magok hordjanak, a 9 szülékre nézve



csak terhes és alkalmatlan, a ' növendékekre nézve pedig igen ártal
mas legyen: ezen tekintetben azon tervnek létesítésével állapodott meg 
az e. t. gyűlés, miszerint a ' szülék értékökhöz képest 2 vagy 3 garast 
tegyenek le a ' Lelkipásztornál s ezen öszvetből láttassanak el az isko
lát a ’ szükséges szerekkel -  ha netalán úgy hozná a ’ körülmény az 
Egyház pénztárából pótoltatván az iskolai szükséges szerekre gyűjtött 
öszvet (summa). Eképen megfog szűnni a ' szüléken való örökös alkal
matlankodás; gát vettetik azon erkölcsi roszszaknak -  lopás vágynak, 
a ' gyermekek közt való irigykedésnek, iskolától való idegenkedésnek 
-  mellyek az eddigelő divatozott rossz szokásból önkényt patakzanak. 
Előmozdíttanák ellenben a ’ gyermekeknek tanuláshozi kedvök s ipar- 
kodás-tanulás vágyjok

5. Az eddigi szomorú tapasztalásból indulván ki az e. t. gyűlés szük
ségesnek vélte emlékeztetni az iskolai tanítókat -  legalább azokat, kik 
körül tapasztaltatott, miképen, midőn magok a * szülék is sokszor még 
szükséges munkáikban is nélkülözik kedves gyermekeiket -  hogy annál 
többet tanulhassanak az iskolában, ugyanakkor a ' tanítók ne használ
já k  a ’ gyermekeket saját munkáikra; annyival is inkább, mivel a ’ 
gyermekek illy form a foglalkozása rendesen a tanító fölügyelése nél
kül történvén, valami baj is eshetnék a ’ növendékekben, mi annyival 
szomorúbb dolog volna, mennyivel biztosabbak a ’ szülék, hogy ha 
gyermekeiket iskolába küldték, nincs ok aggódniok gyermekeik felöl.

6. Nagyon jó l  tudván az e. t. gyűlés, hogy mindennek lelke a ' rend 
s vélvén hogy következő intézkedésével a ’ tanítóknak csak kedvessé
get csinál s épen azt teszi, mit azok, talán magok is óhajtanak: azon 
határozatban állapodott meg, miszerint jövendőre három egyházvén 
a ’ h. Lelkipásztor vezérlete alatt minden kéthétben megfogja látogat
ni az iskolákat, részint hogy így kivilágoljék a tanítók szorgalma, ré
szint hogy így mindenkor tudhassa az e. t. gyűlés, gyakorolják-é illen
dő számmal az iskolát, s ellenkező esetben a ' gondtalan szüléket ser
kentse, részint hogy ez által a ' gyermekeknek ösztön adassék a szor
galomra és ügyekezetre.65

A fentiekből különösen az ötödik és hatodik pont érdemel figyel
met. Az ötödikben a tanulók lelketlen kihasználásának ténye döbbenti 
meg a mai olvasót. A hatodik pont, bármennyire is indokolt, pedagógi
ailag megkérdőjelezhető. Az órára betódul négy, oktatáshoz mit sem 
értő személy. Mire figyel, mit észrevételez? Vajon gyakorlati utasításo
kat adhat majd az óra befejeztével a tanítónak? Aligha. 1841. február 
19-én módosították ezt a határozatot, azután hetente két egyházfi láto
gatta az iskolát, ennek ellenére a látogatásról szóló írásbeli jelentések 
csak 1850-ből maradtak fenn az Oskolai visgálatok jegyző-könyvében.
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BERHIDAI KERESZTES JÓZSEF TÉNYKEDÉSE

1839-ben új lelkész jött Feketicsre: Berhidai Keresztes József, aki 
1826-tól három évig volt már az iskola rektora, a nagyobb fiúk tanító
ja. Tanulmányai befejezése után Pirosra került, innen hívta meg a 
feketicsi gyülekezet, amelyet haláláig szolgált. Ténykedése első évei
ben az iskolák fejlesztésének gondolata foglalkoztatta.66

1839-ben népszámlálás volt. Feketicsen 1375 férfi és 1336 nő élt67, 
összesen 2711, de ebben a számban már benne vannak az időközben 
beszivárgó németek is. Az viszont nem derül ki, vajon a gyermekeket 
felírták-e a népszámláláskor. Ez nem nagy növekedés, a húsz évvel 
korábbihoz viszonyítva csak hetvenhárom fő. Az iskolatér így is elég
telennek bizonyult, pontosabban a telepítéskor épített leányiskola ál
laga annyira leromlott, hogy újat kellett építeni. Megvettek egy házat 
azzal a céllal, hogy az legyen az új leányiskola, de a kedvezőtlen kö
rülmények miatt a megvásárolt épületet még abban az évben eladta az 
egyház. 1840-ben azonban megvalósult a terv, felépítették saját, régi 
telkükön a díszes cserépfedeles leányiskolát, amely 1882-ig a na
gyobb leányok iskolája volt.68

1840-ben a kánoni látogató jelezte az iskolaépítés tervét: A 9 Leá
nyok Tanítója Lakának építéséhez nem sokára hozzá kezdvén, azt dí
szesen el végezni törekesznek.69

Berhidai Keresztes József iskola fejlesztési törekvései tragikus for
dulatot vettek: Leányok Tanítója Dávid Péter -  jó  emlékezetű férfiú  
éppen e 9 harmad nap alatt Istenben el-nyúgodván jelentést tettek az 
Elöljárók hogy a 9 nép a 9 németek bekerülése miatt fogyván s földet- 
lenülvén, úgy gondolkoznak hogy tsak a 9 megmaradt két Tanítót tarta
nák olly móddal hogy az oskola Rector mind a 9 nagy mind az apró Fi
úkat oktatná mint volt addig míg Kántort nem tartottak, mit meg is 
győzhet, ha boldogult beteges Leány Tanítójok Dávid Péter Úr a 9 
többekei is bírt híven el-járni Tanítói tisztében mostani kántor Vida Úr 
pedig venné által a 9 Leány oskolát, s viselné a 9 mostani Rector Kár
mán Pál Úr ideje letöltéséjig az éneklés vezetését is, minthogy neve
zett Rector Úr olly feltétel alatt jö tt a 9 Collégiumbol, hogy az elöl 
éneklésre nem köteleztetik.70

Dávid Péter 1842. május 6-án hunyt el, halálának tehát komoly kö
vetkezményei lettek. Hat napra rá az elöljáróság tagjai egy folyamod
ványt nyújtottak be az egyházmegye tanácsához, szüntesse meg a le
ánytanítói állást. Ugyanakkor levélben kérték az egyházmegyei gond
nokot, támogassa a majdani közgyűlésen ügyüket. Érdemes megis
merkednünk ennek teljes szövegével, hiszen sok mindent megtudunk, 
hogyan vélekedtek a tanítói munkáról a köz feketicsi képviselői:
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Tekintetes Ülnök s Gondnok ur,
Gyakori Kegyes Pártfogó Urunk!

Dávid Péter Leány iskolánk Tanítójának folyó hó 6-án halomása 
történvén igen hasznosnak sőt szoros kötelességünknek esmérjük hogy 
Tekintetes Ülnök s Gondnok urat, ezen alázatos folyamodványunk 
rendében figyelmetessé tégyük afelől: miképpen Közönségünknek szo
morú körülményei miat is, de lég inkább az alább tisztelettel elöl adott 
okoknál fogva, harmadik Tanítóra szükség nintsen s e szerént lég mély- 
lyebb tisztelettel meg kérjük Tekintetes Ülnök s Gondnok urunkat, 
hogy ezen tárgyban a Nagy Tiszteletű Egyház kerülethez nyújtandó fo 
lyamodványunkat forró részvételébe fogadván, czélunk el érésében 
hathatossan pártolni kegyeskedjen. Az okok mellyek a harmadik Taní
tó szükségtelen voltát eléggé tanúsítják, e következendők:

1-ör a Német ágostai hit vallásuak még most is szaporodó nagy szá
ma által hajdan oly tiszta Ekkle siánk annyira elgyengült, hogy három 
Tanítónak termesztménybéli fizetéseket nem képes többé el viselni mi
vel egyébb jövedelme nintsen mint a Pár-bér, de azok között is nagy 
részbe ollyanok vágynak, kiknek adósságaikat tehetetlenségek miat 
Ekklé siánk kéntelen jegyző könyvéből kivonni és el engedni. Melly ál
lításunk onnan is ki világlik hogy az Ekklé sia magtárába az idén is fe 
lette tsekély mennyiség marad.

2-or Az egész közönség tapasztalván Ekklé siánk elgyengülését és 
látván hogy férfi gyermekeink száma a két Tanító előtt tsak 93-ra ment 
fe l  jeleni évben; ámbár akiknek iskolába járandó gyermekeik vágynak 
fe l  járatják és Tanítói bérét örömest ki szolgáltatják, de minthogy azon 
tsekély számú gyermekek tanítását egy Tanító könnyen el végezheti, e 
szerént a két Tanítónak Helységünkben léttét tsak az Ekklé siónak még 
nagyobb gyengülésére tartjuk.

3-°r Hajdan Helységünk oly tiszta és virágzó volt, hogy férfi gyer
mekeink száma egy-egy évben 220-ra sőtt többre is fe l  rúgott és még 
is azoknak tanítását egy Tanító egész megelégedésig el végezte.

4-er Közönségünkben napról napra fogyván a Reformátusok szá
ma, természetes hogy a gyermekek számának is fogyni kel, a ' mi on
nan is világos hogy ezen Évben az ágostai hitvallású iskolába 110 
gyermek találtatik.

5-ör Ha Leány gyermekeink körül kiknek száma jelen évben 120-ra 
fe l  rúgott egy tanító egész meg elégedésünkre el végezte tanítói hiva
talát; akkor bizonyossan azon 93 fiú  gyemekek körül, kiket jelenleg két 
Tanító oktat egy is el végezheti nem oly igen terhes hivatalát.

6-or A harmadik Tanítónak kész pénzi és termesztménybéli fizetése 
az Ekkle siónak jövedelméből évenként körül belöl el ránt 350 vforkat
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mely öszvegnek meg kémélése által a nép fogyta miat meg gyengült 
Ekklesiánk valamennyire gyarapodik.

7-er Minden Tanítónak külön épületre lévén szüksége a minden Év
ben előforduló igazításokat gyenge Ekkle siánk el nem végezheti.

Ezen tisztelettel elöl adottakból méltóztatik által látni Tekintetes 
Ülnök s Gondnok Urunknak, hogy egy harmadik Tanítónak, közönsé
günkben leendő el rendelése épen szükségtelen; mely szerént újra ese
dezünk, hogy az elöl adattak következtében a majdan Nagy Tiszteletű 
Egyház kerülethez ezen tárgyban bé adandó folyamodványunkat 
hathatóssan pártolni kegyeskedjen.

Lég méllyebb tisztelettel lévén Feketehegyen Tavaszutó 12-én 
1842JI

Majd következnek a bíró és az esküdtek aláírásai.
A fenti kérelemnek csak egy mondattöredékére hívom fel olvasóm 

figyelmét: egy is el végezheti nem oly igen terhes hivatalát.

Az 1842-es egyházi látogató a következőket jelentette felettesé
nek: Jelentést tettek az Elöljárók által, hogy a ’ Nép nállok éppen úgy 
fogy, mint az oda vonuló Ágostai Hitvallású németek szaparodnak, 
mellyre nézve az eddig volt három Tanítóik számát tsak kettőre kíván
nák szorítani, és annálfogva a ’ Rector Úr ne tsak a ’ nagyobb, hanem 
a ’ kissebb fijúkat is oktatni köteleztessen a ’ Kántor, Vida István pedig  
a ’ Leány oskola Tanítójának neveztessen ki.

A ’ Feketehegyi Elöljárók alaptalan kívánsága a ’ népnevelési terv
vel ellenkezvén nem teljesülend és kérésektől elmozdítattnak.72

A folyamodvány kapcsán a leánytanító ügyében a következő vég
zést hozta az egyházmegyei tanácsgyűlés: A feketehegyi jó  emlékeze
tű leányok’ tanítója, néhai Dávid Péter úr helyére, Rétfaluból Szabó 
József, eddigi hasznos fáradozása jutalmául rendeltetik.73

Ezzel a határozattal nem békéitek meg az elöljárók, ezért 1844. 
május 5-én ismételten kérelemmel fordultak az egyházmegyei tanács
hoz, szüntesse meg a kérdéses harmadik tanítói állást. Kérelmük sú
lyos indokokat tartalmaz, többek között az iskolaépületek állandó kar
bantartása és az egyik újjáépítése; a németség számának erőteljes sza
porodása aggasztja a helyi elöljáróságot és a feketicsi magyarságot:

Nagy Tekintetű s tiszteletű Egyház vidéki Tanáts, Kegyes Uraink!
Most két éve annak, hogy a ’ Nagy Tiszteletű Egyházvidéki Tanács

hoz a ’végett nyújtottuk alázattal tellyes folyamodványunkat, miszerént 
Ekklé siánkat a ’ három tanító tartástól fölszabadítani méltóztassék. 
Okaink mellyel bennünket erre kényszerűnek a következők:
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1-ör az ágostai hitvallásnak száma annyira megszaporodott, hogy 
közönségünknek egy harmadát teszi.

2-°r a ’ két férfi gyermekek oktatója előtt nintsen annyi gyermek 
mint az egy leány oktató előtt, e ' szerént

3-or Ha a ’ leányok oktatója sokkal több gyermekeket eltaníthat, mi
ért ne taníthatna akkor a 'fiúk  oktatója is.

4-erNevekedvén napról napra az ágostai hitvallásnak száma, ré
szünkön levőké pedig napról napra fogyván, azon pénzbeli és ter- 
mesztményi öszveg, mellyet most a második fiú  tanítónak fizetünk, 
évenként anélkül is szegény Ekklé siánk gyámolítására fordítathatik.

5-ör Minthogy az előtt midőn Ekklé siánk virágzásban volt, ha a ’ 
főoskolából kijött ifjú eltaníthatott 180-200 gyermekeket, halottat is 
temethetett, templomban is elvégezhette az isteni tiszteletet: úgy szin
te most is elvégezheti ezen foglalatosságokat, a mostanában hozzánk 
kijövendő ifjú, holott a gyermekek száma alig haladja meg a ’ százat.

6-or Ekklé siánk szegénységéhez képest erejét felü l haladó adósság
gal lévén terhelve mellyet le nem fizethetne, ha tsak a ’ helység házá
tól rendkívüli jótéteményben nem részesültt volna, a* pap házon kívül 
3 oskola épület fentartására elégtelen, annyival inkább, mivel az 
edgyik oskola épület nem csak roskadozó félben lévén, sőt már való
sággal le is roskadván, ennek felépítése csekély költségünket egészen 
felemészti.

Nagy Tiszteletű s Tekintetes Egyházmegyei Gyűlés! mondhatná va
laki s lesznek talán kik mondani fogják, hogy azon kívánságunk mi- 
szerént tanítóink számát edgyel kevesebbíteni kívánják nem korszerű 
s haladás leikével ellentétes s ez tökéletessen igaz. De miután elő 
adott okainkból világos, hogy a ' németségnek helységünkbe való be- 
tódulása által a ’ magyaroknak egy harmad része kiszórhatott, melly 
miatt Ekklé siánk jövedelme szerfelett megcsökkenvén, a ' kiadások pe
dig azon arányban esztendőnként nevekedvén; a kérdés nem azon 
sarkpont körül forog, váljon korszerű é, sőt inkább váljon észszerű é? 
s jelen körülményekkez képest Ekklé siánkra nézve czélirányos é ezen 
kívánságunk? s erre igennel bátorkodunk felelni, mert három tanítók 
tartására Ekklé siánk erőtelen lévén, inkább egy tanítóval legyen ke
vesebb, mintsem hogy Ekklé siánk elpusztuljon; már pedig 3-dik tanító 
tartása minden esetre előbb utóbb maga után vonná az Ekklé sia el
pusztulását, saját terhűnk alatt leroskadnánk s mindöszve is úgy já r
nánk, mint ama pánczélos vitéz, kit saját pánczélja nyomott agyon.

Mi alulírottak, a ’ Feketehegyi Helv. hitvallású Elöljárói és köz tag
ja i sokkal inkább szívünkön viselvén -  mint más akárki -  saját gyer
mekeink jó  voltát: azon hozzá tétellel nyújtjuk be folyamodásunkat a ’
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Nagy Tiszteletű s Tekintetű Egyházmegyei Gyűlés eleibe: hogy ha ta
pasztalni fogjuk, miszerént a két tanító erejét annyira fejü l haladja a ' 
tanítás terhes volta, hogy a ’ két fiú  oskola öszve olvasztását egy taní
tó el nem bírná; ha tapasztalni fogjuk, miszerént Ekklésiánk adóssá
gából és rósz állapotjából kibontakozva idővel ismét képes lenne 3 ta
nítókat eltartani, önként saját gyermekeink jóvoltáért minden erőnk
ből azon fogunk munkálkodni, hogy oskoláinkat jó  állapotba hely- 
heztetve a 3-dik tanító széket visszaállítva gyermekeink hátra maradást 
ne szenvedjenek.

Ezeknél fogva legalázatosabban esedezünk a Nagy Tiszteletű s Te
kintetes Egyházmegyei Gyűlés előtt, hogy ezen elölszámlált okainkat 
kellő figyelembe vévén szegény Ekklé siánkat három tanító tartástól 
kegyessen felmenteni méltóztassék. . .74

Az egyházmegyei tanács napirendre tűzte az ismételt kérelmet, és 
végleges döntést hozott a tanítók ügyében:

A feketehegyi egyházi közösségnek több külső-belső elöljárói szá
mos közlakosokkal együtt benyújtott folyamodványukban a tanácsgyű
lés eleibe 1842-ik évben terjesztett abéli kérés őket újítják meg, hogy 
mostani 3 iskola tanítóik helyett jövőre csak 2 iskola tanítónak tartá
sát kegyeskednék az egyházvidéki tanácsgyűlés megengedni, mivel ré
szint ekle siájok középületeik újonnan lett felépítése pénztárukat any- 
nyira kimerítette, hogy rogyó félben lévő harmadik iskola házuknak 
felépítésére elégtelenek lennének, részint a helységökbe nyomuló né
met ajkú s külön vallásbeli felekezetű lakosok miatt maguk hitsorsaik 
annyira megfogyatkoztak volna, hogy az egyházi költségek viseletének 
terhe őket már sokkal nagyobb sulylyal nyomná mint azelőtt, s az is
kolás fiú  gyermekek száma is annyira kevesedett legyen, hogy azoknak 
oktatását egy tanító könnyen elvégezhetné. Végeztetett: Mivel a fo lya
modóknak kérésük teljesítésére felhozott indokaik, az 1842-ik évi egy
házvidéki tanácsgyűlés jegyzőkönyvének 17-ik száma alatt elsoroltak- 
nál nem nyomosabbak mind cél- s mind korszerűnek ismertetnék, ha 
több tanítók foglalatoskodnának az épületes oktatási cél elérése végett 
a tanuló gyermekek körül, de a feketehegyi gyülekezetben a tanuló 
gyermekek' fogyatkozása nem is a lakosok ritkulásába rejlenék, ha
nem inkább a szüléknek gyermekeik tanítási hanyagságába, és az 
öszszes fiú  gyermekek egy tanítójára a kántorság hordozása miatt olly 
terhek háromlanának, melly miatt nevezetesebb tanítói kötelességei
nek nehezen felelne meg; azonban az egyházi vizsgálat előtt az elöl
járók  3 tanítók tartása mellett nyilatkoztak volna: mostanság a fo lya
modók kérése elmellőztetik, Zsengellér Lajos pedig tanítói és kántori 
hivatalában megerősítetik, a gyülekezetnek ne talán jövendőbeli tete
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mes fogyatkozása s jövedelme csökkenésének hiteles bebizonyítása 
mindazáltal, annak idejében illendő tekintetbe fo g  vétetni.75

Korábban már idéztük Kertvéllesy Pál megállapítását, mi a legfőbb 
oka az iskola hanyagolásának: Az oskolába való fe l  járásokat a ' Gyer
mekeknek rendesenn télinek lehet mondani, de tsak ugyan járnak ki 
mikor érkezik nyáron is. Kaszálláskor el kezdvén míg az őszi szántás
nak vége nints a ’ nagya rendesenn soha nem jár, és nagy erő hatalom 
kivántatnék reá hogy rendessen fe l  járjanak. Ez a jelenség évtizedekig 
kíséri a tanítást. A kérdésről számtalanszor tanácskozott a presbitéri
um, hozott határozatot is, de a helyzet mit sem változott.

A kor iskoláinak mindennapi problémája, hogy az iskolakötelesek 
egy része nem járt iskolába, mások pedig hanyagolták, vagy éppen a 
szülőket segítették a munkában. Ez volt a helyzet a feketicsi iskolában 
is. Aggasztóan sok volt az iskolától távol maradó gyermek, például 
1804-ben negyven gyermek, 1846. november 27-i adat szerint ötven
három fiú és harmincnyolc leány, hat-tizenkettő éves, iskolaköteles 
gyermek egyáltalán nem járt iskolába.

A nagyobb fiúk létszáma apadásának másik oka az iskolából való 
kimaradás, a lemorzsolódás. Dolgozatunkhoz csatolt egyik melléklet 
a tanulók számának alakulását mutatja, ez a jelenség legpontosabb 
mutatója. Sok esetben a nagyobb fiúk létszáma a harmadik-negyedik 
osztályra megfeleződött. Statisztikai adatok híján ezt a lányok eseté
ben ilyen egyértelműen nem mutathatjuk ki.

AZ 1841-ES TANÍTÁSI REND

1841-ben Rácz Péter egyházvidéki esperes megbízta egyházme
gyéjének választmányát, vizsgálja meg a Tanítási rendszabályokat és 
a vallástudományi kézikönyveket, mindezt hozza összhangba a meg
állapított katekizmussal, és tegye meg a szükséges változtatásokat. 
Meghagyta a választmánynak, hogy a lehető legjobb tanítási rendet 
dolgozza ki, sőt kijelölte azt a három szempontot, amelyre tekintettel 
kell lenniük:

a) a tanítás tárgyát; tehát miket kell tanítani,
b) az időt, melyben mit, mennyit és mikor kell tanítani és
c) a módot, amely szerint kell tanítani.
A választmány az 1801-ben meghozott Tanítás módja alapvető is

kolai dokumentumból, illetve az annak alapján 1804-ben Kertvéllesy 
Pál által készítettből indult ki.
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Vizsgáljuk meg a fontosabb tételeit:

a) a tanítás tágya  
L A ’ betűkkel való megesmerkedés . . .
2. Több betűknek együtt való kimondása . . .
3. Az olvasás . . .
4. A ’ Kr. Vallás Tudomány a ’ bevett 3 részből álló Catechismus 

szerén t. . .
5. A ’ Sz: História, nem többé az úgy nevezett Kis História szerént. . .
6. A ’ Sz: Dávid ’Soltárai, és az énekes könyvből az Innepi és más 

alkalmatosságokra való szokott énekek . . .
7. Kegyes fohászkodások és imádságok . . .
8. Vallás Históriája . . .
9. Magyar és Erdély ország Históriája Kis Tükör szerén t. . .

10. Geographia . . ., Különösen Magyar és Erdély országra . . .
11. Természet História . . .
12. Ethica vagy Erkölcs Tudomány . . .
13. Éneklés mestersége.
14. Arithmetica . . .
15. írás mestersége, mind a ’ szép írásé közönségesen, mind Levél, 

Kötelezvények, Nyugtatványok sat. írásáé, különösen.
16. Idő Számlálás Tudománya, Kalendáriumokban való jártas

s á g . .  .

b) Az időre nézve a tanítási rend négy klasszisra osztotta fel a fen
ti tananyagot:

Első C lassisnak  
szakmányi ezek lennének:
1. A ’ Betűkkel megesmérkedés, azontúl több betűk együtt kimondása.
2. Az olvasás és számjegyekkel való megesmérkedés.
3. Fohászkodások és Apró könyörgések, az Úri Imádság.
4. A ’ Tíz parantsolatok és Apostoli Hit formája.
5. A ’ Catechismus 1-ső részéből, hallásból az első szakasz.
6. Az énekelhető *soltárokból húsznak első versét.

M ásodik C lassisnak
1. Az olvasás már előmenetelesebben.
2. A ’ Sz. Dávid ’Soltáraiból az énekelhetőknek első verse.
3. Könyörgések, Apostoli Hitformája s Tízparantsolat.
4. A ’ Catechismus első részéből a ’ hetedik szakig (exclusive).
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5. Magyar Ország Földleírásából 2 rész, vagy a ’ két első Kerület 
Kis Tükör szerént.

6. Számvetés mesterségéből az öszveadás és kivonás és
7. írás mestersége

A ’ H arm adik R endbelieknek
1 . A ’ Catechismus első része repetáivá végig, és a ’ második rész

ből a ’ 4 első szakaszokat a ’ Sákramentomokig.
2. Sz. Dávid ’Soltáraibol az énekelhetők 3 s 4 énekelhető verse

ikkel, s az Új énekes könyvből a ’ reggeli és estvéli köznapi énekek szo- 
kottabb 3 s 4 verseikkel, vagy ha rámehetnek egészen.

3. A ’ különféle alkalmatosságokra való Imádságok p. o. betegsé
gek után sat.

4. Az Új Testamentomi Sz. Históriákból Hübner szerint XXXII.
5. Éneklés mesterségét.
6. Magyar ország földleírását.
1. A ’ Számvetés Tudományából a ’ 4 specieseket, a ’ mennyire le

het, nem általánosan s elvonottan (abstráete), hanem alkalmazva.
8. írás mesterségében előre haladás, valamint az olvasásban is.

A ' N egyedik Rendbelieknek
1. A ’ Catechismus 2-dik részét elvégezni, és a ’ 3-dik részét ha le

het egészen.
2. Az Új Testamentomi Sz. Históriából még elmondottakat és az 

Új Testamentomi Históriából néhányat
3. A ’ Könyörgések már előttök esmeretesek lévén, próbálgat- 

tasanak magokat bizonyos alkalmatosságokban mondandó Fohászko
dások formálásában . . .

4. Innepi, vasárnapi, Poenitentiális, Catechismusi énekeket 3 s 4 
versust.

5. Vallás Summás Históriáját.
6. Maggyar ország és Erdély történeteit.
7. Europa, Magyar és Erdély ország rövid Geographiáját. . .
8. Erkölcsi Regulák.
9. Természet Historia

10. Arithmetikából a ’ 4 speciesen kívül alkalmazva a ’ hármas 
régulát és a ’ Társaság réguláját.

11. Idő Számlálás Tudománya, Kalendáriumban való jártasság.
12. Kötelezvények, Nyugtatványok írása. Költségek és Cseléd bé

rek kiadásainak feljegyzése, csak a ’ szokottabbakra terjeszkedve a ’ 
meddig közéletbe elő fordulható Szolgálataikban vehetik hasznát.
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13. Jó és értelmes olvasás . . .
14. írás és Éneklés mestersége
Az új tanítási rend esztendőnként két vizsgát látott elő, azzal, hogy 

Az első Rendbelieket két nem mindnyájan kirekesztőleg az év elein ke
rülnek oktatásuk elé, s ’ nagy részint oly apró szeresek hogy Iskoláju
kat igazán csak Kisdedovó Intézetnek lehet nézni két szakaszba állít
ván. A továbbiakban a vizsgaidőszakokra lebontva adja meg a tan
anyag beosztását.

A harmadik c) része a mód, mely szerint tanítani kell:

1. Az Úrnak félelme fe je  a ’ Böltsességnek Péld 1. 7. e ’ hát az a ’fő  
dolog melyre törekedni kell egy tanítónak, hogy ezt az Úrnak félelm ét 
az ő tanítványainak gyenge szívekbe betsepegtesse. E ’ végre igen hat
hatós eszköz hogy a ’ tanítást mindenkor éneklésen és könyörgésen 
kezdje. Hogy pedig ennek kívánt haszna legyen megkívántatik: hogy 
ez az Istentisztelet mindenkor a ’ Tanító jelenlétibe menjen véghez, ő 
nála nélkül soha sem . . .

2. Ezután olvastasson a ’ tanító valamely jó  olvasó Tanítványával 
a ’ Bibliából dél előtt az 0, dél után az Új Testamentombol egy egy 
részt. Ennek az a ’ Kívánt haszna lessz, hogy az által szoktattatnak a ’ 
Sz. íráshoz, annak szollásainak formáihoz, megtanulják az abban va
ló járást, és meggyőzetetnek jó  idején arról, hogy az igaz Isteni tiszte
letre nem tsak az éneklés és könyörgés, hanem az Isten igéjének olva
sása, halgatása, és arról való elmélkedés is megkívántatik. . .

3. Arra igyekezzen teljes erőből a ’ Tanító hogy magát tanítványi- 
val megszerettesse. E végre gyakorolja a ’ szelídséget, nyájasságot, al
kalmaztassa magát azoknak gyengeségekhez, hibáikat gyermeki erőt
lenségeiket a ’ mennyire lehet tűrje e l . .  .

4. Távoztassa a ’ Tanító szorgalmatosan az olyan tselekedeteket a ’ 
melyek az illendőséggel, külső tisztességgel, tsinos magaviseléssel el
lenkeznek . . .

5. A ’ tanításban nem elég, hogy a Tanító csak az elevenebb elmé
jű  gyermekeket építse, hanem a ’ mennyire lehet az egyűgyübbekhez 
alkalmaztassa magát.

6. Helytelen tanítás módja az mikor a ’ Tanító kezébe adott vala
mely Auctorra nevezetesen a ’ vallás dolgában vagy maga, vagy más 
által írott magyarázatokat diktál s ád ki tanítványainak a ’ leírásra . . .

7. Tanítsa magát az Auctort vagy kezébe adott könyvet azt a ’ mint 
lehet világosítsa meg, mi fekszik ez vagy amaz szó alatt, adja elő, és 
soha addig valamely dologrol el ne menjen, míg azt tanítványival meg 
nem érteti.
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8. Hogy a ’ meghagyott letzkét annál könnyebben megtanulhassák 
tanítványi, tehát soha azoknak letzkét addig ne hadjon míg azt előttök 
meg nem magyarázza.

9. Mikor valami vallásbeli ellenkezés fordul elő, és azt meg kel ma
gyarázni . . .

10. A ’ mi a 'fenyíték tartásban való módót illeti: soha ok nélkül ha
raggal ne szóljon tanítványinak, azokat csúfolódó, motskolódó, szitko
zódó beszéddel ne illesse, szüléiknek lehető hibájokat, erőtlenségeket 
a ' gyermek erént való [. . .] soha elő nehozza, hanem a ' fenyíték ezek
ből áljon:

a) Szelíden és minden indulat nélkül mondja meg a ' vétkező gyer
meknek, hogy nem jó l cselekedett, adja eleibe az okokat, hogy miért 
nem kell úgy cselekedni és hogy mi rossz következik abból, hogy így 
mind a ' több tanulók, mind maga a ' hibázott gyermek az ő büntetés
re méltó volta fe lö l meggyőzettessenek, azután atyai módon fenyítse 
meg a ' vétkezőt.

b) A ' tanulónak fejét, kezét, körmeit, s testének egyébb részeit a ' 
farán kívül teljességgel ne bántsa, következésképpen a ' pofontsapás, 
ököllel való verés, rugdosás, a ' gyermekeknek hajoknál fogva való 
rántzigálása, kukoritzára, élesfára térdeltetés, féllábra állítás és más 
ily embertelenül kikeresett minden kínzás egy átaljában tiltatik.

c) A ' nagyobb és tetemesebb hibáikat, s cselekedeteiket tanítvá
nyainak jelentse be a ' tanító a ' helybeli Inspektoroknak, akik végére 
menvén a ' dolognak, a ' gyermeket fenyíttessék meg.

d) Minden tanító a ' maga tanítványi közül nevezzen ki némelyeket, 
akiknek mások fele tt való erányosságos jámborsága esmeretes, és 
ezek által jegyeztesse fe l  az oskolán kívül is tanítványainak rossz ma
gok viseleteket, veszekedéseiket, hajigálásaikat, lármázásaikat, fajta
lan beszédeiket, szitkozódásaikat, esküvéseiket sat. de minthogy a ' fe l
jegyző gyermekről könnyen megtsalattathatik a ' tanító: tehát ha tanút 
nem tud állítani a ' bevádoltatott ellen, szemes és engedelmesebb le
gyen a ' tanító.

11. Az Erkölcsi Tudomány tanításának alkalmatosságával ne felejt
se ell a ' Tanító megtanítani tanítványait arra, miképpen keljen mago
kat külsőképpen is az illendőséghez és csinos erkölcsökhöz tartani. 
Miképpen keljen p. o. magokat meghajtani, kalapjokat levenni, kö
szönni más nálok nagyobb embereknek mind az oskolában mind az 
úttzán, mind mikor valaki házában bémennek. . .

Minthogy mindenre kiterjedő regulákat nem lehet szabni . . .  az Isten 
kegyelmének buzgó kérése, a ' tapasztalás, elmélkedés, tanáts kérdés
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sel, a ' jó  könyveknek olvasása által igyekezzék ebben minden tanító 
maga magának tanítója lenni.

Az új tanítási rendet Rácz Péter csúzai esperes az egyházmegyei 
gyűlés elé terjesztette elfogadásra, ami meg is történt. Az okiratnak 
van egy fontos záradéka, amely szerint az eklézsiák tanítói aláírásuk
kal kötelezik magukat, hogy Tanítási Rendszabályok szerint minden
kor híven tanítandunk.

1841. május 17-én Szivácon kezdődött egyházvidéki gyűlésen a ta
nácskozók elfogadták a megjavított Tanítási rendszabályokat, és elha
tározták, hogy az eklézsiák kötelesek az egyházvidéki tanácsnak min
den, iskolára vonatkozó határozatát, így ezen rendszabályokat is, egy 
külön, csak erre a célra használandó jegyzőkönyvbe bevezetni.76

A tanítás módjára vonatkozó utasításokba néhány, ma is megszív
lelhető tanács olvasható, ami elsősorban a pedagógus egyéni és embe
ri tartására vonatkozik, hiszen a sikeres tanításnak egyik sarkalatos 
pontja éppen ebben van.

Ha összevetjük a négy évtizeddel korábbi Tanítás módjában meg
határozott tantervvel, akkor ez bizonyos visszalépést jelent a világi 
jellegű tananyag kárára, hiszen jócskán leszűkítették elsősorban a 
földrajz és történelem tananyagát. Ismételten megállapíthatjuk, túlzot-
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tan vallásközpontú a tanítási rendszabály. Ezen nem kell csodálkoz
nunk, mert református felekezeti iskolák szigorúan ragaszkodtak a hit
beli ismeretek megtaníttatásához.

1841. május 7-én a Kopácson tartott egyházvidéki tanács elrendel
te, hogy Edvi Illés Pál 1838-ban (majd későbbi kiadásokban) megje
lent Első oktatásra szolgáló kézi könyvéi, valamint Zsoldos Ignác Me
zei rendőrség könyvetskéjéi mind az egyházak, mind a tanítók kötele
sek megvenni és azt használni. Ugyanakkor parancsba adták, hogy a 
tanítók is olvassák el ennek a tanácsnak jegyzőkönyveit. Ehhez B. Ke
resztes József lelkész a következő megjegyzést tette a jegyzőkönyv
ben én ’s e. elődeim szokása szerént velek szoktam leíratni, akkor 
olvashatják.77

A három feketicsi tanító: Tormassy Benjámin rektor, Vida István 
preceptor és Szabó József leánytanító, valamint Zsengellér Lajos kán
tor és tanító tudomásul vette az új tanítási rendet, és 1841. július 18-án 
aláírták azt.78

A  FEKETICSI REFORMÁTUS 
NÉMETEK M OZGOLÓDÁSA

1845-ben kelt az alábbi egyházlátogatási jelentés, amely sok, isko
lát érintő problémát tartalmaz. Oda kell figyelnünk a benne mondot
takra. Megtudjuk, hogy a ’ hajdani jó  rend fenn áll. Továbbá a tűz ál
tal tetemes romlást szenvedett papiak felépítése sok költségben kerül
vén Isten segedelmével az adósság immár le rovatott, s a seb be
gyógyult. Minket azonban az iskoláról szóló rész érdekel legjobban: 

Az oskola tanítók kötelességeikben híven eljárnak ez idő szerénti 
Rector Vég Ignácz tanít 44 fijúkat, Zsengellér Lajos segéd tanító s 
egyszersmind Kántor 75 kissebb fijúkat, Szabó József pedig 114 na
gyobb s kisebb leánykákat. Az egybegyült külső és belső Elöljárók 
kívánták ez alkalommal a ' Lusust végképp e-töröltetni annyival in
kább, mivel arról a ’ szerződési levélben semmi említés sints; azt azon
ban a ’ Leányok Tanítója különösen mint eddig szokásban volt önkén
tes tanítási díjt pótló ajándékot sziverun [vagy ha?] követelvén a ' 
Presbytérium ezennel azt határozza, hogy az úgy nevezett szombata- 
lis /:mi tojásból és tőzegből áll sints mindég oly bővséggel, hogy a ' 
Szülék gyermekeikért a ’ Tanítónak adózhatnának évenként minden hé
ten lusus fejében:/ ezentúl csak Szent György naptól Szent Mihályig 
légyen a ’ Tanító élvezetében, a ’ mellett a ’ Caniculáris csirke mint ed
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dig -  ki fo g  szolgáltatódul. Panaszképp jelentetett ezenkívül, hogy az 
oskolás gyermekek a ’ Kis Hegyesi postára Levelekért s újságokért 
szoktak küldetni, de ettől a ’ Tanítók az Egyházi vi sgálat által komo
lyan el tiltattak. Az itteni helv. hitvallású német ajkú hívek is hova 
tovább szaporodván fontos okokra nézve tanítóért esedeznek, de ön 
erejekből ilyes egyént becsületesen nem lévén képesek el-tartani, a ’ 
magyar híveket annyira meg nyerték magoknak, hogy ha egy évvel éb
redtek volna fe l  a 9 jámborok midőn a 9 magyar Egyházi Közönség egy 
harmadik Tanítói egyén el-vállolásától szinte vonakodott, aligha 
czéljokat el nem érték volna, most pedig egy negyedik tanító befoga
dása el-kerülendők egy szívvel lélekkel oda nyilatkoztak, hogy mihelyt 
nállok valamelyik tanítói hivatal ürességben jövénd, oly tanító egyént 
fognak esedezni, ki a ' német nyelvben is jártas.79

A következő évi egyházlátogatáskor újra felmerült a német nyelvű 
iskola kérdése, s az ügy tovább bonyolódott:

Az ezen egyház kebelében tartózkodó ref. német atyafiak elő tér- 
jeszték, hogy ők egy oly tanítót óhajtanának-közköltségből fizetendőt 
-  aki gyermekeiket németül tanítaná. Amire -  minthogy a magyar rész 
most is feles számmal lévő tanítóinak különben is tehetts égőkhöz mér
ve eléggé terhelő fizetési díjok miatt mint szintén azon okon is, hogy 
a 9 német atyafiak tsekély számuk aránya tekintetéből ezt jo g  szerént 
nem is kívánhatják egyátaljában nem hajlandó, nem, már tsak azért is, 
hogy a 9 magyar oskolák szolgálatukra készen állnak, ha azokat -  
amint már közülök többek tettek is -  használni akarják egyátaljában 
nem hajlandó. A német atyafiaknak tanátsul adatik, hogy a ’ Verbá- 
szon tartandó egyházvidéki gyűléshez folyamodjanak, ennek feleletét 
meghallandók.

A tanítók tisztöket teljesítik, különösen a ’ leány és a 9 kissebb fiúos
kola tanítóinak szorgalmok ditsérettel említtetik.80

Az ellentét -  amely a németek betelepítésével kezdetét vette -  to
vább fokozódott. A németek iskolát követeltek maguknak, de azt köz
költségen szerették volna pénzelni, ugyanakkor a magyarok személyi 
alapon, egyenként járultak hozzá a tanítók fizetéséhez.

A Verbászon 1846-ban tartott egyházmegyei közgyűlésen a néme
tek a következő választ kapták kérelmükre:

. . . Egyéberánt valamint eddig úgy ezentúl is kész az anyaegyház 
a folyam odókat Egyházok szellemi javaikba részeltetni -  meg enged
vén nekik mind azt, hogy Templomba járjanak, s ott nékiek német 
nyelven tanítandó ágenda kíséretében az Úri Sz. vacsora időnként ki
szolgáltasson, s halottjaik felett német gyászbeszédek, valamint ör
vendetes alkalmakkor is, szinte azon a 9 nyelven tanítások tartassanak,
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úgy mint esketés, és kereszteléskor, (a szokott vasárnapi Egyházi szó
noklatot ide nem értve, melly utóbbinak némely fonák felfogású egyé
nek éretlen követelése szülte fájdalom azon kedvetlen viszon(y)t, mely 
az egy vallású, de ellentétbe levő Feketehegyi lakosok közt létez.81

Iskolaügyben azonban semmi nem történt, ezért az érintett német 
fél ideiglenes megoldást talált: A ’ legközelebb múlt tél ideje alatt bé
res házban fogadott iskolatanító keze alatt 46 ref német gyermekek 
voltak, kik is minő előmenetelt tettek, légyen arról a ’ Tisztelendő Ins
pektor Úr hivatalos tudósítása fo g  szóllani82

A magyar iskola tanítóinak munkáját ugyancsak értékeli, és felsorol
ja név szerint azokat: A ’ mi pedig a ’ rendes Tanító Urak szorgalmát il
leti arról értesítve lévén, úgy tapasztaltatok, hogy azoknak mind tanítá
sokkal mind erkölcsi magokviseletével meg van az illető Elöljáróság 
elégedve. Ugyan is ez idő szerénti Rektor, ki még csak néhány hetek ólta 
jö tt -  Adorján János s 37 nagyobb Fijúkat vett által -  ennek segédje 
egyszersmind kántor Zsengellér Lajos tanít 64 kissebb fijúkat, Szabó Jó
zse f Leány Tanító kisseb s nagyobb tanítványainak száma 120.83

Az indulatok nem csitultak, az ellentétek tovább mélyültek. A 
feketicsi elöljáróság elégedetlen volt az egyházmegyei tanács határo
zatával, és tiltakoztak a testületnél annak határozata miatt. Nem kerül
hetők meg ezek a dokumentumok, hiszen mindegyike egy-egy apró 
jele a nemzeti türelmetlenségnek és az 1849 januárjában bekövetkező 
tragédiának, ugyanakkor megkérdőjelezhető a községi atyák állás
pontja, amelyet a vegyes osztállyal kapcsolatban kifejtenek:

Nagy tiszteletű s Tekintetű Egyházvidéki Tanács!
Kegyes jó  Uraink!

Tudva van e ’ Nagy tiszteletű Egyházvidéki Tanáts előtt a ’ Feketehe
gyi német ajkú reformátusoknak azon Kívánata, mellyel a ' múlt évben 
(1846!) Uj Verbászon tartott Egyházi Tanáts gyűlés eleibe járultak  
gyermekeiket németül tanítandó oktató végett.

Alól írt Egyház az ő jogtalan kívánatokba bele nem egyezhet a ’ kö
vetkezendő okoknál fogva.

1-ör Fiúk és Leányok egy oskolába járván -  a ’ Tanítónak lég szigo
rúbb fe l ügyelése mellett is -  könnyen erkölcstelenségre nyitna utat a 
sokkal gyöngébb nőnem sarjadéknak, -  hogy pedig külön a ’ Leány 
gyermekek is németül tudó oktatót nyerhessenek azt az egyház meg 
nem bírja.

2-or Ha szinte fiúk  leányok külön képeztetnének is, a ' magyar a ' né
met elemmel most sem fé r  öszve. Mi lenne ebből? a ' Tanító nem taní
tana, hanem az örökös czivakodásokat bírálgatná?
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3-or A ’ mint már jelenleg is követelik oskolai épületünket, majd ké
sőbben, papi s rectori földjeink felét kívánnák, mit a magok épségé
ben az utódokra által bocsátani annyival szentebb kötelessége az 
Egyháznak, mivel földbirtokra nézve a ' betoluló német elem által 
gyöngíttetik. Idejárul:

4-er Rósz fizetők, alig van tíz család ki pontosan fizetne, a ’ többi 
vegyes házasságban élvén -  Lutheránus férjeiktől való félelmében a ’ 
reformata nők vagy lopva fizetnek vagy ha nyíltan csak szemetet. Leg
közelebbi restantiájok a * német atyafiaknak 11 véka búza, 37 véka ár
pa, 62 f  30 kr.

5-ör Édes hazánk törvénye kötelezi őket magyar nyelvet tanulni, s 
azt magyar oskoláinkban kénszerítés nélkül élvezhetik.

6-or Ha az Egyház alaptalan kévánatukba bele egyezne, a ' német 
elem még jobban be tolulna s atyáink és ön erőnk által alapított s 
fenn tartott Egyházunkat végképp el borítaná.

Mind ezen sőt még több, a ' meg bízottaink által elő adandó oka
inknál fogva tehát a * német atyafiakat jogtalan követelőseiktől elmoz- 
díttatni illő tisztelettel kérjük, s az alól írt Egyház nevében nyilvánít
ju k  hogy őket ugyan sem Templomunk, sem oskoláink használatából le 
nem tiltjuk, sőtt örömmel látjuk, de velek vegyes Egyházat nem tartunk 
s tőlök többé semmi Egyház fentartási költséget vagy szolgálatot el 
nem fogadunk.

Legmélyebb tisztelettel lévén Feketehegyen 1847. april 11-én
Nagy tiszteletű Egyházvidéki Tanácsnak
alázatos szolgáji

Bányai Péter Bíró 
Csete Bálint öreg 
Ubornyi Mátyás84

A helybeli református németek és magyarok között végül is komp
romisszum született, mindkét fél engedett a magáéból. Ebben a szo
morú véletlen is segített. Az 1846. szeptember 25-én a rektornak meg
hívott Adorján János 1847. augusztus 18-án meghalt. A feketicsiek 
ezért kérelemmel fordultak a kecskeméti anyaiskolához. Ez a kérelem 
a fenti megegyezés bizonysága. Magyarázatként tudni kell azt, hogy 
az eklézsiák tanítóügyben az anyaiskolákhoz fordultak, küldjenek ki 
azok három évre megfelelő végzettségű ifjat a rektori állásra.
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Nagy tiszteletű oskola Szék!
Különösen tisztelt Jó Uraink!

Miután hozzánk a ’ Kecskeméti Anya oskolából ezelőtt nem éppen 
egy évvel iskolai tanítóságra ki jö tt ifjú Adorján János úr August. 18-án 
jobb életre költözött a ' Bátsi és alsó Baranyai Nagyt. Egyházvidéki 
Tanáts Gyűlés azon határozatának következtiben: hogy mig a ’ német
ajkú ref. szülék gyermekeik meg magyarosodnának, addig az egyház 
ollyan tanítóval igyekezzék magát ellátni, ki azokat németül is taníta
ni képes legyen: kéntelenek vagyunk az oktatási állomást megürülvén 
az olly egyénnel betölteni, kiben az említett kellék okvetlenül feltatái- 
tasson.

Mivel pedig a ’ ketskeméti oskolában most négy évet végzett ijjú Ke
resztes J o s e f  mind a ' német nyelvbenni jártasságáról, mind egyhá
zunkban tartott többszöri szonoklásaikol, mind pedig más szellemi 
tulajdonairól előttünk általánossan esmeretes volna, nehogy iskolánk 
rövidséget szenvedjen, a ’ nevezett ifjút lejendő nagyobb fiú  gyermeke
ink oktatójának, három évre közakarattal elválasztottuk s ezen határo
zatunkat Nagyt. iskolai Székkel hivatalossan s illő tisztelettel tudatjuk. 

Akik egyébiránt állandó tisztelettel vagyunk és maradunk 
Feketehegyen 1847-ikévi august. 22-én 
Nagy tiszteletű oskolai Szék 
Különössen tisztelt jó  Urainak alázatos szolgái 
Kiadta a ' fen t kitett napon (s helyen 
B. Keresztes Jósef
helybeli lelkész 
s Also Baranya s Báts 
Egyházvidéki főjegyző

Bányai Péter Bíró 
Csete Bálint öreg 
Bútor János Bordás 
Mihály Kelemen 
János Berták Bálint 
Pál István 
Józsa Bálint,
Bátsi Ferencz Egyházi Elöljárók 
Szolga János gondnok85

85



A GYÜLEKEZET ÉS A LEÁNYTANÍTÓ  
KÖZÖTTI ELLENTÉTEK

A kánoni vizsgálatok alig ejtenek szót a tantermek zsúfoltságáról, 
holott aggasztóan túlzsúfoltak. A gyerekeket alig lehet bepréselni az 
osztályokba, a meglévő iskolák állaga, mert anyaguk nem időtálló, 
gyorsan lepusztult. Pénz szűkösen volt, ezért amíg lehetett, toldozták- 
foldozták az épületeket, halasztgatták egy új iskola építését. 1846-ban, 
tehát hatvanegy évi használat után kezdtek új fiúiskolát építeni, ami
1847-ben elkészült. A közmunkát és anyagot leszámítva ötszáz forint
ba került.

A szabadságharc előtt, de már a márciusi események utáni utolsó 
kánoni vizsgálat 1848. április 7-én volt. Ez tudósít többek között az 
örvendetes eseményről: Az elavult ‘s elpusztított iskola épület romain 
diszelő iskola tanításra már megnyittatott.86 A gyülekezet és az isko
la életében azonban újabb nehézség merült fel a nemrég kinevezett le
ánytanító személyével kapcsolatban:

A Tanítók sikerrel tanítnak -  a ' Tanítók közzül azomba Szabó Jó
zseftől szabadulni kívánnának, kockáztatván általa az Ekklesia  
egyébiránt fenálló békéje, mint a ’ ki az Egyházi Elöljárók irányába 
mind eddig nem csak tisztelettel nem viseltetett, hanem gyakran Pres- 
bytériumban, Helység házánál őket méltatlanul megtámadja -  illetlen 
praetentiokkal lép f e l  Templomba hozzátartozó helyét cserélve a ' ta
nuló leányokat hellyekről elparancsolják s ezen ismételt tetteik által 
köz helyen kellemetlen érzelmeket ébresztenek.

A Canonica Visitatio békére felhívása azomba a ’ béke helyre 
állana a bepanaszolt Tanítóval ha a N. T. Consistorium méltóztatna 
úgy nyilatkozni hogy ha ezután a ' vádlott tanító bántó tetteivel fe l  nem 
hagy. Consistorium nélkül is az illető ‘s megnevezendő hellyen jelent
ve az Ekklésia tőle megszabadítattnék.87

A presbitérium és a községi elöljáróság megtárgyalta a Szabó elle
ni panaszokat, és 1847. április 11-én feljelentette az egyházmegyei ta
nácsnál, kérvén, mozdítsa el állásából a tanítót, mert a gyülekezet bé
kéjének felborulásától fél.

Nagy tiszteletű Egyház Vidéki Tanáts! Kegyes Jó Uraink!
Valamint a Nagy tiszteletű Egyház Vidéki Tanáts külön külön az 

egyes Egyházakra nézve ugyan alább írt Egyház Elöljárói a legszen
tebb kötelességüknek esmérjük helybeli Egyházunk rendjét, békéjét, 
jóllétéit s virágzását fentartani. Mindezeket azomba részént megza
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vartatva részént akadályozva fájdalommal látjuk és tapasztalyuk mi- 
ólta Szabó Jósef oktató Rétfaluból hozzánk rendeltetett.

Nevezett Szabó Jósef már(?) volt Lelkésze T. Boldizsár Lajos Urtol 
a ’ legjellemtelenebb tulajdonokkal volt lefestve az ott kisérő levélben 
azok híven valának előadva és Szabó Jósef Úr által pontról pontra 
igazolva. Ugyanis alig idejötte után Egyházunkba soha egy Tanító ál
tal is nem gyakoroltatott zsarolásokkal élt, hamis vékával szedte a ta
nítási bért, mi a helybeli Elöljáróságnak s legközelebb a Nagytiszte
letű Egyházi vizsgálatnak is nem kevés bajt és gondot okozott. Szom- 
batálist vagy lúsust egész szemtelenségig szedte. Gyermekeink lopás
ra lévén kéntelenek vetemedni, úgy erőszakolta a tsak szívességből 
nem pedig kötelezés szerinti adományt, tulajdon szava szerént árva ő 
előtte nints, kegyetlensége által egy olly tényt s zűrzavart idézett elő, 
minek letsilapítása nekünk sok munkába került.

Az Egyház három Tanítót tart (s pontosan fizet, mégis egyedül ő az, 
ki sem főnökeinek sem az Egyház vének felszólításának nem engede, 
beteg vagy távol levő Tanító társ helyett minden segéd szolgáltatott 
daczosan megtagad, s midőn az Egyház ebbéli sérelmét a Nagytiszte
letű Egyházi visgálatnak följelenti orvoslás végett az Elöljáróságot 
szemtül szembe a ' Nagy tiszteletű Egyházi visgálat jelen létében meg 
támadja, hogy miért merészel azzal alkalmatlankodni s éppen mint 
egy sérthetetlen Önkényes Úr, ki ellen jogszerűleg panaszt emelni sem 
nem szabad sem nem lehet.

Nagy tiszteletű Egyház vidéki Tanács! ez az Ember mind eddég eze
ket tette, mit fo g  tenni ezután, azt a jövendő meg mutattja. Mi az Egy
házunk békéjét s tsendjét kívánván biztosítani, mély tisztelettel kérjük 
végzésileg őt meg intetni, s ha Zsarolásával s függetlenségre töreke
dő daczoskodásával fö l nem hágy, tollúnk végképpen is elrendeltettni 
méltóztassa.

Aki is legméllyebb tisztelettel vagyunk Feketehegyen, ápr. 11-dikén 
1847.

Nagy tiszteletű Egyházvidéki Tanátsnak alázatos szolgái

Bányai Péter Bíró Janka János
Berták Bálint Német Mihály eskütt
Bútor Jánoss Jozsa Bálint eskütt
Szolga János gondnok Pál István Eskütt
Kelemen János Bátsi Ferentz Hel séggazdája
Csete Bálint öreg Elöljárósága a ' nép nevébe88
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Az egyházmegyei tanács -  mint minden folyamodványt -  ezt is 
napirendre tűzte. A vádakat helyénvalónak találta, elmarasztalta, és 
megintette Szabó Józsefet:

Felvétetett a ’ Feketehegyi gyülekezetnek 1847-ik év április 11-én 
kelt az EVTanácshoz Szabó Jo sé f Leány tanító ellen beadott vádlevele, 
mellyben nevezett Tanító Zsarolással, daczolással, engedetlen jellem 
mel, Egyház Elöljárói iránt tiszteletlenséggel, a ' Leányok bére be sze
désében törvénytelen véka használással vádoltatik, melly sérelmeiken 
bár az Egyházi vizsgálat által orvosolva volnának, azért kéntelenek az 
EVTanácsnál orvoslást kérve fe l eleveníteni, mivel az Egyházi elöljá
rók a ’ vádlott Tanító által az Egyházi vi sgálat még ott létiben megtá
m adjanak olly szerénti csekély érzékű vádaknak felterjesztésére.

Vádban Szabó Jo s é f  Leánytanító komolyan intettetik ezen 
EVTanács által az ellene ide fe l  terjesztett vádakat Hiedelemmel az il
letők iránti engedelmes indulat be bizonyításával, szelíd bánás mód
dal meg szüntetni annál inkább igyekezzék, mivel ezen vádak minden 
helyen, hol lakott emeltetve ellene mintegy be vannak bizonyítva. Ezen 
komoly intést mellőzné a ’ vádban L. Tanító ezennel tudtára adatik, 
hogy mihelyt illyes panasz emeltetik ellene az Egyházvidéki Tanács 
mint engedetlent tekintendi, s rolla komolyabban intézkedend.

A ’ vékára nézve az Egyház oda útasíttatik, hogy vádlott leánytaní
tónak törvényes pecséttel hitelesített vékát adott leány bér 
beszedésére.89

A fentiekből egy turpisság derül ki. Ha egy kicsit visszalapozunk 
írásunkban oda, ahol a két tanító-három tanító ügyet tárgyaltuk, ott ol
vashattuk, hogy Szabó Józsefet a következő indoklással helyezte Fe
ketehegyre az egyházmegyei tanács: A feketehegyi jó  emlékezetű leá
nyok’ tanítója, néhai Dávid Péter úr helyére, Rétfaluból Szabó József, 
eddigi hasznos fáradozása jutalmául rendeltetik.90 Az olvasóban fel
merül a gyanú, hátha a feketicsieket az egyházmegyei tanács átejtette. 
Az áthelyezéssel a tanítót valójában megbüntették? A gyanút azonban 
el kell magunktól hárítani, hiszen egy olyan komoly testület mint az 
egyházmegyei tanács, nem játszadozhat híveinek bizalmával. El kell 
tehát hinnünk, hogy valóban eddigi hasznos fáradozása jutalmául ren
delték a faluba Szabó József tanítót.

Ezzel az eset nem zárult le. A leánytanítónak B. Keresztes József 
lelkésszel is meggyűlt a baja. A tiszteletes 1847. július 21-én hosszú 
panaszlevélben fordult az egyházmegyei főespereshez, amelyben egy
részt szeretné tisztázni az őt Szabó részéről ért vádakat, másrészt tu
domására hozza felettesének Szabó furcsa viselkedését, különös em
beri magatartását. Leveléből az erre vonatkozó részeket idézzük:
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A ’ dolgok lántzszeme s a ' tárgy igaz állása ez:
Régi szokásom nyomán, midőn a ’ Szülék, Elöljárók, vagy akármely 

tagjai az Egyháznak, Tanítók ellen valami panaszt jelentenek fel, ha le
hetett az ügyet magam szoktam eligazítani nem akarván őket minden 
tsekélységért Presbyterium eleibe állítani. így történt hogy Szabót is 
több rendű panaszok miatt -  s itt szélesen kiterjeszkedhetnék-, magam 
eleibe hívattam egy bizonyos árva leány tanítványa ügyében, kinek sze
gény sorsú testvérnénye Szitás Er sébet azon panaszszót adta elő, hogy 
férje takarásával tsak búzát kereshetvén, midőn árpa helyett is azzal kí
vánta tanítás bérbe kielégíteni Tanító urat, az azt el nem fogadta ezt 
mondván, hogy az ő fizetésibe egy véka búza s egy véka árpa lévén, az 
árpa tartozásba fizessen neki árpát. Ezt azomban nem tellyesítvén, a ' 
kisleánynak naponként keze szára tsontját verte a ' tanító hogy az árpát 
hozza meg. Ekkor a ' leány többé oskolába menni nem akarván, a ’ pa
naszló néne szomorú helyhezetét az árvák attyának jelenté, ki őt hoz
zám igazította. Én Szabót hívatván, a ’ tényt kereken tagadta, az asz- 
szonyt véle szembesítem, az szemébe mond mindent, többek közt „ hogy 
jöttem volna ide, ha a ' búzát elveszi Tanító Ur”. Én közbe szóltam: Mi
vel nints árpájok ezeknek s felényi búzát kész adni, fogadja el, az 
Ekklé sia is azt teszi s elveszi attól a ' kinek árpája nints, tekintse a sze
gény árvát. Erre Szabó így felelt: „én előttem nints árva!”

. . . Innen történt hogy én Szabót magánossan több ízben intettem, 
kértem s feddettem. Azomban egyszer fülemben jön, hogy ő a 'faluba  
ezer meg ezer alakban eltorzított hazug rámfogásokkal rágalmaz. Ek
kor attól tartván, Isten tudja mit nem még talán azt is rám fogja hogy 
megvertem, feltettem, hogy soha többé magánosán az én lelkem vele 
nem vetekedik, hanem ha legkissebb panasz jő  rá, Presbyterium elei
ben állítom. Tsakugyan rövid időn felmerült újra a * törvénytelen véka, 
melly három ittzével nagyobb lévén a ' rendelésnél 120 tanítványtól 
ugyan annyi véka búzán s árpán nem megvetendő marok lisztecske 
volt.91 Következőleg nem ok nélküli a ’ nép feljajdulása. De hogy nem 
használt a ' Presbytérium intése, nem a ’ canoni visitatioé, azt böltsen 
méltóztatik tudni, mert éppen azért történt egyikért folyamodás az 
Egyházvidéki Tanátshoz. Ettől fogva minden ügyes-bajos dolgát, mely- 
lyek sűrűek voltak, általam a ' Presbyterium eleibe terjesztettek, így 
terjesztődött oda Berták Bálint leányának általa lett kegyetlen megve- 
retése is, s annak abból következett állítólagos halála; hát akkor mit 
tett? Maga s leánya házról házra jártak a* faluban s azt hirdették: 
„neki nem lesz békessége, míg ez a pap itt marad, az az oka minden
nek, az izgatja Bertókot” -  holott élő emberek a ’ megholt leány szülei 
tegyenek tanúbizonyságot, de tesznek többen hogy a ’ leány halála
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előtti pillanatban is azt kiáltotta „Itt fá j a ’ hol a* fejem megverte” 
azomban van presbyter kinek házánál hasonlag engem vádolván az 
ezt felelte: „a* miilyen tiszta a 9 nap az égen, olly tiszta ebben az ügy
ben Tiszt. Urt mi minnyájan presbyterek láttuk hogy azon volt a ’ vi s- 
gálatba, hogy ártatlanságát világosságra hozza Tanító úrnak”.

..  . Ezek után már tsak elferdített alakban, ha nem egész hazudság- 
ban öntve adja elő naplójába a 9 Templombeli éneklésrőli le tiltást. Mi 
soha nem történt. Azt az egész gyülekezetnek kellett volna látni, és így 
hivatkozom az egész gyülekezetre, ezt a botrányt maga e 9 nép, a ' 
mennyire én ismerem, el nem tűrte volna, mit tsak az tehet és gondol
hat, a 9 kinek nints logicája, mint az öregnek. Hasonlag merő hazug
ság, hogy az oskolában menvén, tanítványi előtt motskoltam, feleségét 
megtámadtam, s inneni eltevéssel fenyegettem. Igen, az oskolában 
voltam, s midőn tanítványi arra, mit kérdeztem, felelni nem tudtak, ezt 
mondám: „ nem teszem fe l  hogy Tanító uratok meg ne magyarázta vol
na 99. Feleségével egész életében tsak akkor beszéltem először és utol
jára, midőn ide költözködvén hozzám által jöttek, mivel T. Boldizsár 
volt főnöke levele tartalma szerént az olly egyének mint ők -  cane 
pejus et anque vitandi -  mondtam, de az egész Presbyterium előtt ezt 
is: ha fe l  nem hagy zsarolásaival, makatstságával, függetlenségre tö
rekedő indulatjával, az Egyház kénytelen lesz elmozdítássáért fo lya
modni . . . Szabó mindent tehet, kotsmákba eljárhat, ott kártyázhat, a ' 
faluba űzérkedhetik, mert ezt mind megteszi, tsak a ’ Templomban nem 
mehet, nem énekelhet, mert ezt tenni nem akarja s neki nem tetszik.

. . . Volnának még felette sok elő sorolni valók, a ’ mellyeket én saj
gó kebellel szenvedtem s szenvedek, de éppen nem Szabóért, hanem 
ön magamért s az ennyimekért tűrve, és ugyan ezen oknál fogva néki 
jelenleg is megbotsátok bár tudva, hogy ő ismét redit adproprium ge
nus. Ő néki s egész házának igazán az fáj, hogy sem ők én hozzám be, 
sem az ennyimek hozzájok nem járnak, de ezt én a 9 béke kedvéért tet
tem és teszem, nem akarván hogy ők házamtól ki és be pletykázzanak, 
mert annak az egész család nagy mestere. Egyéb iránt ha Szabó tőlem 
függetlenné tevődne maholnap azt fogná követelni, hogy oskolájára 
nézve is azzá tevődjön, s nem lesz többé az a 9 pastoralis prudentia, 
mely őt féken tarthassa

. . . Nem kevés oka a 9 Szabó nyughatatlanságának önön fia  a 9 
Jegyző is, a 9 ki őt, sőt másokat is ellenem szüntelen izgat. Ezt én elő
re láttam sőt megmondtam hogy ha fia  Jegyzővé lesz, Egyházam bé
kessége fe l  lesz forgatva, de ők éjjeli, nappali etetés, itatás s pénzeli 
aljas vesztegetések által tzéljokat érték. Ha Szabó fijával edgyütt itt 
maradandó lesz, s ők úgy a 9 mint elkezdték tovább is fognak agitálni, 
akkor én kéntelen leszek tsekélyebb Egyházzal tserélni.92
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Ezek után csak az a meglepő, hogy még tíz évet tanított Szabó 
Feketicsen, és kánoni vizsgálatokban minduntalan dicsérőleg szól
nak róla.

A SZABADSÁGHARC FEKETICSI ESEM ÉNYEI

Feketics iskolatörténetének tárgyalásakor nem kerülhetjük meg a 
szabadságharc itteni eseményeinek tárgyalását.

Az idézett szövegekből tapasztaltuk, hogy a húszas évek óta beszi
várgó németek nyugtalanságot, nemzeti türelmetlenséget keltettek. 
Szilády János rövid helytörténeti munkájában pontos diagnózisát adja 
a jelenségnek, amely később tragikus eseményekbe torkollott, sőt még 
az ő idejében is tapasztalható volt. A konfliktus már Kertvéllesy Pál 
életében elkezdett csírázni. Berhidai Keresztes József, miután átvette 
a feketicsi gyülekezet vezetését, a presbitériumi jegyzőkönyveinek el
ső kötetében található Kálmándi Pap Jánosnak a falu telepítéséről írt 
szövegét folytatta: Minthogy az itt feljegyeztetett zavaros történet to
vább nem folytatódott, néhai Kálmándi Pap János Ur Feketehegyi el
ső prédikátor által arról többet nem tudunk Én azonban Berhidai Ke
resztes Jo s é f kívánván által adni a ' maradéknak azokat, a ' mellyeket 
a ' még mostani élő öregektől hallottam a ' feketehegyi Ekkle sia továb
bi dolgairól ide fe l  jegyezni jónak láttam; majd lejjebb folytatja: Detsi 
Dániel rósz lelkű Jegyző -  a ’ mint boldogult Nagy Tiszt. Ur őt nevez
ni szokta -  álnoksága s telhetetlensége miatt a ' német Lutranusok 
Tor sáról s más szomszéd német falukból nagyon kezdettek a * hely
ségbe be tolulni, és ezen tiszta reform, magyar helységet nagyon el 
rútították.93 Kertvéllesyt két nyugtalan ifjú lelkész követte: Nánási 
Fodor Pál (1834-1838), majd Szivos Mihály (1838-1839), akiknek 
idejében az egyházi élet összhangja megbomlott. Végül az 1839-ben 
Pirosról jött Berhidai Keresztes Józsefnek, akit aztán itt ért s itt teme
tett el 184994, sikerült helyreállítania a régi rendet, de a magyar-né
met ellentétekkel nem tudott megbirkózni.

A fenyegető vészjelek már 1840-ben jelentkeztek. Az 1840 -ik Év 
Jul. 16-án gyászos reggel volt ezen Ekkle siára s ennek Lelki Pászto
rára, mert valamely vakmerő vallástalan a ’ Parochialis házat meg 
gyújtotta, úgy szinte 19-re virradólag a ’ notarialis lakot. A * legalapo
sabb gyanú két Lutranus németre volt Müller Bemard és Laux Fülöp- 
re, a ’ kikkel az Ekkle siának az oskola kérése végett sok baja és proces- 
susa volt. Az Isten gonosztetteket, hiszszük nem fogja büntetlen hagyni,
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mert ámbár kézzelfogható tanuk által kézzelfoghatólag bé nem bizo
nyult, de tsakugyan minden környülállás odamutatott, hogy az említett 
két Lutranos -  Müller Bernárd és Laux Fülöp a ' hallatlan Istentelen- 
séget az Ekklesia eránt való gyülölségből, a ’pap elidegenítése tekin
tetéből és hogy a ' törzsökös ref egyház gyengüljön követték el.95

Az a tény s ez a gyanú hozzájuk véve a még élő hagyományt is, any- 
nyit mindenesetre bizonyítanak, hogy jó  egyetértés nem volt a magya
rok és az egyre szaporodó németek közt -  kommentálta a fentieket 
Szilády.96

B. Keresztes József igen keménykezű lelkész volt. Drákói szigor
ral s nagy éberséggel üldözték az erkölcstelent, a házasságtörőt, a tör- 
vénytapodókat. Magát a község akkori jegyzőjét is feljelentették saját 
felsőbbségének mint hitetlen s rósz példamutatót 97

. . . Ilyen körülmények közt érkezett meg az 1848. Ezen év Junius
7-én írja B. Keresztes, hogy a honvédség felállítására 1000 frto t ad
tak. Ez az utolsó feljegyzése. Úgy látszik, ezentúl nem értek rá gyűlé- 
sezni és jegyezni.

Végre 1849. Januarius 23-án bekövetkezett, amitől hónapokon át 
féltek. A szomszéd szent-tamási ráczok már kora reggel megrohanták 
a községet. A magyarok előre értesülvén csaknem mind elmenekültek, 
huszonegy, a ki itt maradt megöletett. A németek itt maradtak és meg
maradtak. A megöltek közt volt Berhidai Keresztes József is. Nem me
nekült, bár hívei az utolsó órákban is kocsival álltak ajtaja elé s úgy 
hívták. Beszélik, hogy mikor a szerb csőcselék betódult a papiakba, 
kevés idő múlva látták kijönni a lelkészt felső  ruha nélkül s megindul
ni a szomszéd Szeghegy község felé vezető utczán. De alig ment az 
utcza feléig, midőn épen az ág. hitvallásuak mostani imaháza előtt a 
szemben levő udvarból agyonlőtték. Mondják, hogy németek lőtték 
agyon, mondják hogy emiatt Szabadkán hármat ki is végeztek, a kik
nek maradékai most is élnek. De ezt csak mondják, -  én nem tudom, s 
nyomozni sem akarom. Keresztes mintegy napestig ott feküdt a hol 
összeroskadt, ekkor német asszonyok bevitték a szomszéd ág. hitv. is
kolába. Harmadnapra nehány merészebb magyar a kik visszajöttek 
szélyelnézni, sietve kivitték a temetőbe s ott elásták úgy amint volt. 
Csak három hónap múlva amikor már többen visszajöttek tették ko
porsóba s temették el rendesen.98

A  szájhagyomány egyértelműen azt állítja, német kéz okozta B. 
Keresztes József halálát. Én megkockáztatok itt egy eretnek költői 
kérdést. Olvasva a lelkésznek a Szabó-ügyben írt levelét, másnak nem 
lehetett esetleg nyomosabb oka orvul meghúzni a fegyver ravaszát?
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Kétségtelen, Feketics történetének leggyászosabb napja a Mári- 
napi szaladás. Ha következetesek és tárgyilagosak akarunk lenni, ak
kor ezt a szálat is el kell varmunk. Mert a tragédiának, a megtorlásnak 
voltak a helyi magyar-német ellentéten, esetleg egyéni bosszún kívül 
más előzményei is. Novak Golubski szenttamási nemzetőr százados, 
aki a lázadás kezdetétől annak leveréséig szülőhelyén szolgált, megír
ta, és 1893-ban Újvidéken kiadta emlékiratait. Ebben leír néhány 
olyan eseményt, amelyet kapcsolatba kell hoznunk a januári tragikus 
eseményekkel. Ebből ugyanis kiderül, hogy a feketicsi magyarok sem 
voltak teljesen ártatlanok, nekik is volt a rovásukon, ami miatt a szent
tamásiak megtámadták őket. De hallgassuk meg a szemtanút:

Marko temetésének napján délután hírül vettük, hogy a magyarok 
Verbászon Szent Illéskor [1848. augusztus 2. Szent Illés a szenttamá
si pravoszláv templom védőszentje, ünnepe a templombúcsú napja. -
V. G.] délelőtt több szerbet, köztük két szenttamásit is, felakasztottak. 
Az egyik a hetvenéves Andrija Gavanski intéző és jeles gazda volt. A 
szerviánok" bevonulása előtt szerencsétlenségére valami ügyben 
Feketicsre ment a kálvinistákhoz, akik közül sokan dolgoztak nála, mi
vel a tanyája mindjárt a feketicsi határ mellett volt. M it csinált ott, mit 
mondott, soha nem derült ki, elég az hozzá, ezek az ismerősei és mun
kásai megkötözték, Verbászra szállították, ahol már korábban felállí
tották a rögtönítélő bíróságot, amelyik kötél általi halálra ítélte . . .

. . .  Néhány nap telt el, újra nagy csapás ért minket. Egy polgárunk 
és neves gazdánk, Vlajko Golubski megbeszélte szomszédaival és is
merőseivel, tartsanak vele a feketicsi határban levő szállására szénát 
és egyéb élelmet fuvarozni, mivel a vetés úgy-ahogy le volt aratva. 
Vlajko családjából ketten, fia  és unokája a verbászi oldalon táborozó 
századomban szolgáltak. El is jö tt hozzám, követelte a mondott két ka
tonát. Igyekeztem visszatartani őket, hogy ellenség táboroz Feketi- 
csen, de ezt maga is jó l tudta. Hiába beszéltem, nem hallgatott reám.

Végül ráhagytam. Nehéz szívvel engedtem el a két fiatalt, hisz a 
családomhoz tartoztak, sejtettem, rossz vége lesz a dolognak, és többé 
nem látom őket.

Ötven szekér gyűlt össze, mindegyiken két, puskával felfegyverzett 
legény. Olyan jókedvűen indultak a mondott szállásra, mintha lakoda
lomba indulnának. Megérkeztek a tanyára, elkezdték felrakni a szénát, 
meg a takarmányt, amikor megpillantottak egy őrs ellenséges huszárt, 
akik Feketics irányából közeledtek. A mieinknek ettől még nem szállt 
inába a bátorsága, készek voltak harcba szállni velük, hiszen hasonló 
helyzet már máskor is előfordult.
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Úgy látszik, a huszárok nem gondolták komolyan a dolgot, mész- 
szebbről figyelték, lövöldözésükkel a jövevényeknek csak figyelm ét kö
tötték le, míg meg nem érkezik a gyalogságuk.

így is történt, a mieink nem figyeltek oda, tovább folytatták a mun
kát, egyszerre csak egy század gyalogsággal találták magukat szemben.

Rövid, véres harc kerekedett. A mieink hősiesen és kétségbeesetten 
védekeztek, de ellenállni nem tudtak, futásnak eredtek, gyalogszerrel, 
kocsin, ki hogyan tudott, csakhogy mentsék az életüket. A huszárok 
csak ekkor lendültek támadásba, kit, hol értek, szúrtak-vágtak. Akinek 
jó  lova volt, megúszta, és életben maradt. Sokan azonban holtan vagy 
sebesülten maradtak ott.

Amikor a túlélőktől hírül vettük ezt a vérengzést, Bosnic parancsot 
adott, induljunk gyorsan a helyszínre.

Mintegy negyven szekéren katonákkal és két ágyúval a helyszínre 
siettünk, azt reméltük, hogy még ott érjük az ellenséget. De elkéstünk, 
az a kocsikkal, a lovakkal, a zsákmánnyal már továbbállt.

A csatatéren tizenhárom összekaszabolt holttest maradt, szörnyű 
látvány fogadott bennünket. Néhánynak levágták a fejét, másokat 
megcsonkítottak: kezüket, lábukat levágták, széttrancsírozták őket. Az 
egyik búzaveremben egy megperzselt holttestre akadtunk, a szeren
csétlen ide bújt, hogy mentse az életét; az ellenség ráakadt, a verem
re szalmát dobott, majd rágyújtotta, a lent rekedt pedig tűzhalált halt. 
Kiemeltük a veremből, és a többiek holttestével együtt szekérre raktuk, 
hazaszállítottuk, majd a hozzátartozóiknak átadtuk őke t . . .

. . .  Ez a vérengzés valójában bosszú-volt mindazért a kegyetlensé
gekért, amit a szerviánok korábban tettek a huszárokkal, igaz, hoztak 
élve is néha egy-egy foglyul ejtett huszárt.

. . .  A környékünkben csak Feketicsen volt még ellenséges katona, 
tudtuk, hogy elenyésző a számuk.

Katonáink azon voltak, üssünk rajtuk a feketicsieken, a parancsno
kunk mit tehetett, engedélyezte.

így egy nap négy század, amely sajkásvidékiekből, határőrökből, 
szenttamásiakból és szerviánokból állt, négy ágyúval elindult Feketics 
ellen.

Mihelyt az ágyúk lőtávolságára megközelítettük a fa lu  alatt húzó
dó sáncukat, tüzéreink a négy ágyút egyszerre elsütötték, amire az el
lenség ugyancsak ágyúlövéssel válaszolt. Majd újra a mieink tüzeltek, 
újabb válaszlövésre már nem vártunk, hanem egyszerre mindannyian 
megrohamoztuk a sáncot.

Az ellenség sem ágyú- sem puskalövéssel nem válaszolt, hanem ha
nyatt-homlok futásnak eredt.
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Pillanatok alatt elfoglaltuk a sáncot, majd Feketicset is, mert az el
lenség nem állt meg a faluban, hanem fejvesztetten menekült, így 
mentve az irháját. Katonáink nem akarták a falun túl is üldözni őket, 
viszont a faluban akire csak ráakadtak, azt megölték.

Az igaz, hogy katonáink Feketicset kifosztották, de egyetlen házat 
sem gyújtottak fel, semmi sem égett le.

Az elhagyott sáncban találtunk két nagyobb csütörtököt mondott 
ágyút, ott is hagytuk azokat.

Feketicset tehát egyetlen rohammal és veszteség nélkül bevettük.
A kifosztott Feketicsről jókedvűen távoztunk.100

1849. január 23-án, a szenttamási szerbek támadásakor valakik még
is gyújtogattak, mert leégett a papiak melletti 1829-ben épült ház, akkor 
a nagyobb fiúk iskolája és rektor lakása, ami eredetileg káplánház célra 
készült. A helyrehozhatatlanul leégett iskola helye sokáig, huszonnégy 
évig üresen állt, el is nevezték égett udvarnak. Ugyanekkor megsérült a 
leányok iskolája is, de azt már 1850-ben helyreállították.
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A SZABADSÁGHARC BUKÁSÁTÓL 
A NÉPISKOLAI TÖRVÉNY 

MEGHOZATALÁIG

1849 őszére a szertefutott feketicsiek visszaszállingóztak régi lak
helyükre. Biczó Ferenc segédlelkész október 14-én Csete Bálint, Mar
git János, Bertók Bálint, Szolga János gondnok, Bányai Péter, Kele
men János és Bátsi Ferenc jelenlétében egyházi tanácskozást tartott a 
január 23-án ki rablóit, épületeiben sok kárt vallott egyház zavaros 
ügyei orvoslása végett.101 Az egybegyűltek az iskoláztatás ügyét ta
lálták a legsürgetőbbnek, és azt tárgyalták a napirend első pontjaként. 
A tanácskozáson megállapodtak, hogy az ínség miatt rablás és idegen 
helyekeni hoszas tartózkodás miatt az egész tanítói díj lefizetése ese
tére nézve kivihetetlennek tartván a gyűlés a tanítokkali egyezés utján 
azon határozatot hozá, hogy a tavaszig iskolába járandó fiú  és leány 
gyermekek tanítási díjul csak W4 véka búzát s W4 véka árpát fize- 
tendnek. Mellybe a tanítók is megnyugvának.102 A tanítás azonban 
egyelőre csak két tanítóval kezdődött meg. Ezzel kapcsolatban meg is 
jegyzi Kozma Lajos lelkész: a ’ revolutionalis zavarok 1848-ban be
következvén az iskolába járást és tanítóságot is megzavarták, s némi 
némű interregnum állott be.103 Az iskola rektor nélkül kezdte meg 
működését, mert az 1847. augusztus 22-én meghívott ifjabb B. Ke
resztes József -  aki januárban elmenekült a faluból -  nem jött vissza, 
így a nagyobb és kisebb fiúkat Zsengellér Lajos kántor, korábban a 
kisebbik fiúk tanítója, a leányokat pedig továbbra is Szabó József ta
nította.

Biczó Ferenc mindössze egy évet működött Feketicsen, irányítása 
alatt mégis sikerült helyreállítani az erősen megrongált paplakot és 
leányiskolát.104 Az egyházi elöljárók kérvényezték a főesperesnél, ne
vezze ki őt rendes lelkészül. Kérésüket meg is indokolták:

A Feketehegyi R e f Egyház Tagjainak közös óhajtása és kívánata 
az, hogy mostani helyettes Lelkészét tudni illik Tiszteletes Biczó Fe- 
rencz Urat rendes Lelkészül meg tartsa; miutánn Lelkészünk nem volt, 
s árva Egyházunkat senki nem gondolt, őt meg hívtuk, s azon veszé
lyes időpontban, a ' melybenn Feketehegy hejsége akkor volt, ő egy-
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szeri hívásunkra s kérésünkre Fő Tisztelendő Püspök Úr meg egyezé
séből közibünk eljött, magát minden veszélynek kitévén s az olta ben
nünket tsűggetegségünkben Lelkipásztori buzgalommal vigasztal, 
praedikátori kellékei s tanúságos szónoklata által minnyájunknak 
szeretetét s bizodalmát tejesen meg nyerte . . J 05

A megrongálódott egyházi épületek helyreállításához -  az látszott 
legcélszerűbbnek -  kölcsönért folyamodtak az egyházmegye főes
pereséhez. Ezer forint kölcsönt kértek erre a célra.106 A másik folya
modványukban pedig azt kérték, hogy az egyházmegyei tanácson
1848-ban megszavazott és Feketicsre eső száznegyven forint kari- 
tatívumot, tekintettel kivételesen nehéz helyzetükre, engedjék el.

Biczó Ferencet mégsem nevezték ki állandó lelkésszé, hanem Koz
ma Lajos jött a gyülekezethez 1850-ben. Az év október 8-án levelet írt 
a főesperesnek, amiben kérte, válaszoljon korábbi, az egyházi épüle
tek helyreállítására tett ajánlatára. A választ azért sürgette, mert érin
tette az iskolát is. Kozma javaslata a következő volt: A N. T. egyházi 
vizsgálat alkalmával fö l jelentetett, hogy a ’feketehegyi fiú  iskola rec- 
tori ezen évi conventio -  jelenleg Rector nem lévén, és a ' nagyobb 
gyermekeket bizonyos alku mellett Szentgyörgy napig a ’ Kántor tanít
ván -  meg rontsolt ekklé siánk valami részbeni gyámolítására, és rom
ban heverő épületeink javítására fordíttatik. Azomban a ’ mostoha idő
járás, a ’ tömérdek károk födözésére, hogy ha lehet még ezentúl egy 
évig, t. i. az 1851/2 évben is a ’ rectori conventio a ’föntebbi módon az 
egyház segélyére fordíttatnék.107

Időben mintegy tíz évet vissza kell kanyarodnunk a feketicsi isko
la történetében. Az egyházi tanács 1838. szeptember 23-án iskolaügy
ben több határozatot hozott, ezek egyike volt, hogy a lelkipásztor fel
ügyeletével kéthetenként három egyházvén meglátogatja az iskolákat, 
részint hogy így kivilágoljék a tanítók szorgalma, részint hogy így 
mindenkor tudhassa az e. t. gyűlés, gyakorolják-é illendő számmal az 
iskolát, s ellenkező esetben a ’ gondtalan szüléket serkentse, részint 
hogy ez által a } gyermekeknek ösztön adassék a szorgalomra és 
ügyekezetre.108 1841. február 19-én módosították ezt a határozatot, 
hogy hetente két egyházfi látogassa az iskolát, ennek ellenére látoga
tásról szóló írásbeli jelentések csak 1850-ből maradtak fenn az Osko
lai vi sgálatok jegyző-könyvében, mindössze tíz jelentés, azok is 1850- 
től. Lássuk, a látogatóknak milyen pedagógiai érzéke volt a dologban:

A* feketehegyi helv. hitvallású fiú - és leányoskolai v i ’sgálatokat 
tárgyazó jegyzetek, az 1850-dik évtől fogva .

Hogy Zsengellér Lajos, mint a ’ feketehegyi fiú-, és Szabó Jó sé f  
mint a feketehegyi leány-oskolák tanítói tanítványaiknak az 1850-dik
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évi December hó 18-kán történt megvizsgáltatásuk alkalmával tanítá
si szorgalmuknak ditséretes jeleit adták légyen. Ezzel bizonyítjuk. 

Költ Feketehegyen 1850. Dec. 18.

Hogy Zsengellér Lajos -  mint a ’feketehegyi fiú - és kiválólag Sza
bó Jó ’s é f -  mint a feketehegyi ref. leány-oskolák tanítói a tanítványa
iknak az 1851-dik évi Martius hó 27-dik napján történt meg v i ’sgál- 
tatásuk alkalmával tanítási szorgalmuknak az első ugyan ditséretes a 
második pedig kitűnő jeleit adták légyen. Ezzel bizonyítjuk.

Költ Feketehegyen 1851. Martz. 27.
A fölebbieket bizonyítja Csete Bálint öreg
Kozma Lajos is mk Sipos Dánijel
mint helybeli pap

Hogy Zsengellér Lajos mint a ’feketehegyi f iú , és Szabó Jó ’s é f  mint 
a feketehegyi ref. Leány oskolák tanítói tanítási ügyességüknek és 
szorgalmuknak, az első ugyan középszerű, a ’ második pedig ditséretes 
je le it adták légyen az 1851-dik évi Decz. hó 16-kán történt közvi sgál- 
tatás alkalmával. Ezennel bizonyítjuk.

Kelt Feketehegyen 1851. Decz. 16-dik 
A fölebbieket bizonyítja Bátsi Ferentz bíró
Kozma Lajos is mk Szolga János e. e.
mint helybeli pap Szabó Mihály e. e.

Hogy Zsengellér Lajos és Szabó Jo ’s é f a feketehegyi helv. hitval
lású fiú  és leány oskolák tanítói az 1852-dik évi Martius ho 25-diki 
napján történt köz megvi sgáltatás alkalmával tanítási szorgalmuknak 
-  az első ugyan ditséretes, a ’ második pedig kitűnő jeleit adták légyen. 
Ezzel bizonyítjuk.

Költ Feketehegyen az 1852-dik évi Mart. 25-dik 
A fölebbieket bizonyítja Bátsi Ferentz bíró
Kozma Lajos is mk Oláh István e. e.
mint helybeli pap Kelemen János e. e.

Hogy Heteszheimer Károly, Zsengellér Lajos, és Szabó Jó ’s é f a ’ f e 
ketehegyi helv. hitv. fiú  és leány oskolák tanítói az 1852-dik évi De
cember hó 20-dik napján történt köz megvi sgáltatás alkalmával taní-

A fölebbieket bizonyítja 
Kozma Lajos is mk 
mint helybeli pap

Bátsi Ferentz, Bíró 
Csete Bálint öreg 
Sipos Dánijel gondnok

oskola felügyelők
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tási szorgalmuknak, -  az első és utolsó ugyan ditséretes, Zsengellér 
Lajos pedig nagyon középszerű jeleit adták légyen. Ezzel bizonyítjuk. 

Kelt Feketehegyen 1852-dik Decz. 20-dik 
A fölebbieket bizonyítja Bátsi Ferentz bíró
Kozma Lajos is mk Oláh István e. e.
mint helybeli pap Kelemen János e. e.

oskola fe l  ügyelők

Hogy Vajányi András nagyobb fiú k  ' helyettes Rectora és Szabó 
Jó sé f leány oskola tanítója tanítási szorgalmuknak az 1853-dik évi 
Martius hó 21-dikén történt köz megvi sgáltatás alkalmával ditséretes 
jeleit adták; Zsengellér Lajos kissebb fiúk  tanítójának tanítványi pe
dig a ' dictálásbol tanultakat kivévén egyebekben, különösen véve az 
olvasásban, és betűzésben fö l járásuk idejéhez mérve jobbadán gyön
gék voltak, sőt nagy részük a ’ betűket is alig ösmérte, és a ’ tanítói 
hanyagságnak nyilvános tanúságát láttatá. Ezzel bizonyítjuk, 

Feketehegy. 1853. Marc. 21.
A föllebbieket bizonyítja Bátsi Ferentz bíró
Kozma Lajos is mk Oláh István e. e.
mint helybeli pap Kelemen János e. e.

oskola felügyelők109

A szabadságharc utáni első egyházlátogatás 1851. április 8-án volt. 
A látogatáskor megerősíttetett a feketicsiek kérelme a rektori fizetés
sel kapcsolatban:

Mind a Tiszt. Lelkész Úr, mind az Elöljárók ditsérettel szóllanak is
kola Tanítókról. Leányok Tanítója Szabó József. Tanítványai száma 
101. Fijúk Tanítója Zsengellér Lajos. Tanítványai száma 108. Az Egy
ház mostani szegénységében úgy rendelkezett a ' Fijúk tanítása iránt, 
hogy a ’ Fijúkat Tanító egyén csak bizonyos részét húzza a ' rendes Is
kola Tanítói fizetésnek: más része az elszegényült Egyház üres pénztá
rának jövedelmezzen. Ez a rendelkezése az Egyháznak a ’ jövő  évi 
szent György napig erejében meg hagyatik, akor pedig a rendes Taní
tói állomásra a ’ Fő iskolából egy jó  reménységű egyén hivatik, és az 
egész fizetés néki adatik, a ’ mint e felö l az Elöljárók értesítettek, s er
re ajánlották is magokat.110

Ez a látogatás még egy fontos dologról beszámol: megoldódni látszik 
a német református iskola ügye. Be hivattak a ' német ajkú bizalmas fér
fiak  is Iskola Tanítójok Schenkenberger Eduárd, igen tiszteletesen nyilat
koznak tanítása (s magaviseleté felöl mind a ' T. Lelkész Úr mind a ’ meg
jelent német ajkú férfiak. Tanítványinak száma 60, férfi 42, Leány 18.
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Ezen német ajkú Férfiak a ’ német közönség nevében jelentették a ' 
beli szándékjokat, hogy iskola házat gyermekeik számára építetnek. 
Minthogy ezen közönség is valamint a magyar lakosság tetemes kárt 
vallott a közelebb múlt vészes időkben, nem képes hejet venni ‘s rá 
építeni maga erejéből, a Canonica visitatio által azzal nyugtatatott 
meg, hogy ennekutánna a ' Nagy Tiszt. Egyházmegye ollyan tanítókról 
lesz kegyes gondolkodni kik alkalmatossak legyenek elegyesen a ’ Fe
ketehegyi magyar és német fijú  és leány növendékeknek magyar és né
met nyelven való oktatásokra.111

Az 1852/53-ban épült német református iskola

1852. április 9-én betöltik a három évig üresedésben levő rektori 
állást. Hettesheimer Károly lett a nagyobbik fiúk tanítója, sajnos rövid 
ideig, mert 1853. szeptember 5-én jobb létre költözött -  írta róla Koz
ma Lajos lelkész. Rövid egyéves működése sem volt zavartalan Fiúk 
nagyobb tanítója mostan betegeskedő Hettesheimer Károly, ki is hogy 
maradhasson itt ajánlotta magát, hogy segéd Tanítót fogad, a ' 
mellybe az Elöljárók szívesen bele egyeznek.112

Az iskolai életben újabb botrány tört ki. Most Zsengellér Lajos 
kántor, a kisebb fiúk tanítója botránkoztatta meg híveit és feletteseit 
olyannyira, hogy panaszt tettek ellene az egyházmegyei esperesnél:
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Zsengellér Lajos cántor előlegesen néhány hetekkel ez előtt a ’ 
Nagy Tiszteletű Esperes Úrhoz küldött vádlevélbenn, a 9 Tisztelendő 
Lelki Pásztor Kozma Lajos és Elöljáróság által, nem egyszeri, hanem 
többszöri, sőt igen sok részegeskedéséért halotti alkalomnál is ebből 
keletkezett botrányos magaviseletért és a 9 gyermekek nem tanításáért 
siralmasan be panaszoltatott, a 9 mint az illető és most érintett iromá
nyok s az azokban érintettt Lelkipásztori és Elöljárói eljárások tanú
sítják. Már 1846-ban az Egyház 9 Jegyző könyve tanúsítása szerént ré- 
szegeskedett. Az illyen hanyag és részegeskedésbe merült iskola Taní
tók a ’ Nagy Tiszt. Canonica Visitatio által érdemesnek ítéltetik arra 
hogy hivataláróli lemondásra felszóllíttassék. Fel is szállíttatott mint 
hivatalára nem egy tekintetben méltatlan, és az illető Egyházi Ható
ság gondoskodni fo g  más alkalmas egyénről ezen cántori és egyszer
smind tanítói állomás betöltésére nézve.113

Fentebb a helyi iskolainspektorokkal kapcsolatban kétségemet fe
jeztem ki, tudják-e érdemlegesen értékelni a tanítók munkáját. Nos, 
ami Zsengellér Lajos munkáját illeti, ebben ráhibáztak, rátapintottak 
gyengéjére. Két ízben: az 1852. december 20-án történt köz megvis- 
gáltatás Zsengellér Lajos a tanításnak nagyon középszerű jelét adta;
1853. március 21-én a kisebb fiúk tanítójának tanítványi a 9 dictálás- 
bol tanultakat kivévén egyebekben, különösen véve az olvasásban, és 
betűzésben fö l  járásuk idejéhez mérve jobbadán gyöngék voltak, sőt 
nagy részük a 9 betűket is alig ösmérte, és a 9 tanítói hanyagságnak 
nyilvános tanúságát láttatá. Ebből következik, hogy volt némi értel
me ezeknek a megvizsgáltatásoknak.

A másik két tanító -  a leány- és a német tanító munkáját pozitívan 
értékelik: Szabó József leány tanító öregségében is ifjúi élénkséggel és 
szép sikerrel tanít. Német ajkú fió k  Egyház is van. 3 Elöljárók jelentik 
ezen kinevekedő fijók  Egyháznak jó  állapotját. Tanítójukkal Senken- 
berger Eduárddal tökéletesen meg elégesznek ki is egy csekély 200 s 
néhány lélekből áló fió k  egyházban 30 s egynéhány gyermekeket 
tanít.114 Ezután egy költői fordulat következik a látogató jelentésében 
a német reformátusokkal kapcsolatban: Mostan meg építvén 
iskolájokat mint a szomjú szarvas a 9 forrásra, úgy kívánkoznak eljut
ni német tanítások, predikátiók halgatására, mellyért hogy különösen 
fogják jutalmazni Papjukat megígérték.115

A jelentéstevő ezután visszatér Zsengellér Lajos esetére, és részle
tes beszámolót olvashatunk a teljes ügyről és annak lezárásáról:

Az Anya Egyház minden jelenlévő Elöljárói Zsengellér Lajos Cán
tor elmozdíttatását kérik, mind a 9 N. Tiszteletű Esperest hivataltól 
mind ez által a 9 Fő Tisztelendő Superintendensi hivataltól is. Sőt úgy

101



is nyilatkoztak, hogy a * Szülék azt mondták, hogy ha továbra is meg 
hagyatik, kéntelenítetnek gyermekeiket az iskolából ki fogni. A ’ Nagy 
Tiszteletű Can. Visitatio igen helyén és rendiben látja, hogy Zsengel- 
lér Lajos hivatalától elmozdíttassék -  annyival inkább mert egy illyen 
Tanító részegen a ’ gyemekek közt megjelenvén -  a tanítói tekintélyét 
tanítványi előtt, melly nélkül nincs siker sem függés -  végképpen 
elvesztettte -, de az illyen a ' szüntelen pálinka és bor ivás által eszét 
is végre megtébolyítja és elveszti-, vallyon hogy tanít ekkor? s hogy 
ád illyen kissebb fiúk  tanítója a ’ nagyobb f ió k ' tanítója keze alá értel
mes tanítványokat? Cantor Zsengellér Lajos maga be vallotta, hogy 
megczáfolhatatlanok az ellene felterjesztett vádak, s magát a ’ lemon
dásra határozván az alól írottak és a helybeli Lelkész előtt az Egyhá
zi vizsgálat után edgy pár órával le mondott Feketehegyi állomásáról, 
így meg ürülvén a ' Feketehegyi állomás, hogy mind a még segéd Ta
nító nélkül szűkölködő beteges Rectornak hivatalos foglalkozásában 
mi előtt segéd tanítót fogadhatna némi nemű könnyebbsége legyen -  
mind a ’ Templombeli cántori szolgálat rögtön tellyesítethessék a ’ 
kissebb fiú k  tanítása mellett ezennel az alól írtak betölték ezen meg 
ürült állomást Sepsén 3 évig volt iskola tanítóval, a ' mellett igen jeles 
Cántorral, jelenleg Sepsénn Attyánál lakó Tamás Lajossal, ki hat éves 
deák fővel hagyta el a kecskeméti fő  iskolát és alkalmaztatásáért fo 
lyamodott is a Fő Esperesi hivatalhoz

Rácz Péter s. k. Esperes
Kármán Pál s. k. A l Esperes
Boldizsár Imre mid Tanácsbíró116

Az iskolatörténet írásakor nem szabad megfeledkezni a történelmi 
korról, bizonyos pillanatokban szélesebb síkra ki kell terjesztenünk a 
vizsgálódásainkat. A szabadságharc bukása után egy évtizedes ön
kényuralom következett. A teljes tilalmak és korlátozások kora volt 
ez. Ehhez hozzá kellett igazodniuk az iskoláknak is. Különösen a re
formátus iskolák féltették az 1791 -es 26. törvénycikkel nyert függet
lenségüket. A Duna melléki Református Egyházkerület szuperinten
dense 1852-ben megbízta gróf Teleki Sámuel főgondnokot és Török 
Pál főesperest, készítsenek a református egyház részére tanulmányt 
arról, hogy a kialakult új körülmények között mi módon és eszközök
kel gyakorolható az iskolák fölötti kormányzat és felügyelet, hogyan 
emelhető a nép vallásos és erkölcsi műveltsége. A két megbízott olyan 
tervezetet készített a háromfokozatú református iskolahálózat fölötti 
kormányzat és felügyelet gyakorlására, amely messzemenően figye
lembe vette az önkényuralom adta körülményeket és lehetőségeket, de
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szem előtt tartotta a már korábbi gyakorlatot is. 1852. július 4-én az 
egyházmegyei esperes megküldte a szuperintendens körlevelét tartal
mazó dokumentumot a feketicsi eklézsiának is. A tanulmánnyal meg 
kell ismerkednünk, hiszen elég pontosan körvonalazza a jövőbeni is
kolai oktatást, ugyanakkor egyfajta hűségnyilatkozat az új császárnak, 
Ferenc Józsefnek, de tanúbizonysága az erkölcsi bátorságnak: a vész
terhes időkben kiállni egyházuk függetlensége, meggyőződésük és 
igazuk mellett.

A tanulmány több fejezetből áll. Az I. rész, melynek cime I. Kö
zönségesen, általában tárgyalja a kérdést.

1. Valamint elismerjük ő Felsége fejedelmi fe l  vigyázási jogát, 
melly szerént az egyházkörében történő rendelkezésekre felügyel, s 
azokat vagy meg engedheti s megerősíti placétumával, hogy az álla- 
dalom biztonsága és békéjével ellenkeznek azokat el tilthatja vétójá
val; valamint elismerjük egyházi védelem jogát, melly szerént az egy
házat törvényes igazaiban minden megtámadások ellen oltalmazza: 
úgy kívánjuk meg óvni s maradékainkra által szállítani az egyházi 
hatalom jogait, mellyek szerént az egyház mint társaság mindazt ren
delheti mi az egyház czéljának el érésére szüksége, s mindezeket ren
delésekkel végre hajthatja.

2. Óhajtjuk meg óvni azon jogokat a ’ vallás gyakorlati szabadság
ban, az egyházi 1. sz. önhatóságot, mellyek egyházunk az 1791-ik 26. 
t. ez. minden jövendő nyert.

3. Kívánjuk fenn tartani mostani Egyházi rendszerünkhöz képpest 
az egyes egyházak, egyházmegyék, egyházkerületnek autonomiájok, 
valamint iskoláinkra a ’ három fokozatú kormányzatú fe l  ügyeletet 
mint az 1791. 26. t. ez. is szóll „De curatoribus scholarum, tam loca- 
libus, quam superioribus supremis. ”

4. Úgy látszik hogy Egyházkerület részérőli kormányzat a ’felügye
lettel sok részben öszve elegyedett lég alább szorossan megkülönböz
tetve nem határoztatott meg eggyik és másik; a ’ kormányzat legtöbb 
tekintetben negatív volt, mellyeket határozza meg, mit nem lehet, mit 
nem szabad tenni? kevésbé azt mit és miképpen kell tenni? Inkább be
le a ’ más intézkedésében mint saját intézkedésében, nem is terjed ki 
annyira mint a ’ felügyelés, mert amaz meghagyja a gyülekezeti és 
egyházmegyei kormányzatot: a ’fe l  ügyelet pedig mindenekre kiterjed 
az alól magát senki ki nem vonhatja.117

A fent ismertetett elvek és szabályok szolgáltak a megbízottaknak 
alapul és vezéreszméül, hogy a gyakorlattól el ne térjenek. Javaslatté
telük előtt azonban áttekintették a református egyház törvényerejű
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Statútumának iskolákra vonatkozó szakaszait. Mi most csak a kisebb 
iskolákat érintő korábbi rendelkezéseit vesszük szemügyre, mert ed
dig erre nem volt alkalmunk.

5. Az iskolák körüli Egyházkerületi kormányzat fe l  ügyelettel ve
gyes eddigelé abba határoztatott főképpen, hogy

a) az Egyház gondoskodott arról, hogy az iskolákban alkalmas ta
nítók legyenek. Statútum 86.

b) a ’ kisebb iskolákba a ’ Tractus. .. híre és megegyezése nélkül ta
nítókat . . . bé venni soha nem szabad. Statútum 86.

c) És kisebb iskolákban a ’ vizsgák Egyházmegyei felügyelő jelen
létében tartatnak. A ’főbb iskolák Curátorainak kötelességök volt az 
examenek idejét az ekklé siai felsőbbségnek bé jelenteni, hogy maga 
vagy megbízottai által azon meg jelenhessen. Statútum 86.

d) a ’ kisebb iskolákat a ’ helybeli Elöljárókon kívül az Egyházme
gyei fe l  ügyelők tartoztak gyakran meglátogatni. . . Statútum 86.

e) (az elemi iskolák) az Egyházmegyének. . . adtak írásbeli relátiót 
az iskolai állapotokról. Statútum 86.

f)  Az Esperesek minden megyéjekben létező iskolákban tanuló fiú  
és leány gyermekek számát minden iskolai év végével tartoztak bekül
deni. Statútum 86.118

Az önkényuralom légkörét finoman fogalmazta meg a dokumen
tum: Minthogy jelenleg gyűlések nem tartathatnak, az Egyházkerület 
pedig utolsó 1849-ben tartott közgyűlése első pontjának értelme sze
rint Superintendens Úrra ruházza az Egyházkerületi hatóságot: őt kell 
tekinteni központul, mi körül a ' jó  akaratú egyházuk és vallásuk mel
lett buzgó hivatalnokok s egyháztagok mint tanácsosok s bizotmányi 
segédek forogjanak, hogy ne legyünk acephali [eretnek!]. Végül: 
Bizotmányok akképp alakítandók, hogy tagjai egymáshoz közel lakván 
rövid idő alatt könnyűszerrel találkozhassanak, egy egy tag 
külömbbféle meg bízatásokkal ne terheltessen, világi urainkra s híve
inkre kellő tekintet legyen, hogy segítségüket ’s tanácsukat ne nél
külözzük.119

A tanulmány második része az egyes iskolatípusokkal foglalkozik. 
Elsőként az elemi nemzeti iskolákat vette szemügyre:

Ezeknek létük s virágzásuk függ kellőleg képzett tanítóktól gondos 
felügyelőktől s anyagi erőtől. Ezekre való tekintetből intézkedni szük
séges

1) Hogy az alkalmazandó oktatók a ' már jövő  iskolai évben meg
nyitandó praeparandiai intézetben kellőleg elő készítessenek s képez- 
tessenek.
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2) A ’jelenleg már szolgálatban lévő alkalmazott tanítókat tekint
ve, kiknek talán nem volt módjuk vagy alkalmukpaedagogiai-didacti- 
cai leczkékeket venniük.

a) Egy valamely didacticai jártasságáról esméretes férfi a ’ hol 
paedagogiai-didacticai tan könyv készítetendő, melyből az iskola mes
terek szakjukjoz megkívántató elméleti ismeretet szerezhetnek. E köny
vet tegye sajátjává az Egyházkerület kölcségei a minden iskolai tanítók 
és lelkészek közt ki osztandó és általuk megvásárolandó példányokból 
fedezve lesznek sőt ez a tan könyv a ’fe l  állítandó praeparandiában is 
kézi könyvül használandó leszen.

b) Fel szóllítandók a ’ Lelkészek, hogy mivel az iskolák az egyház
nak veteményes kertjei kötelességüknek ismerjék a ’ helybeli és leg kö
zelebb az ő vezérletük fe l  ügyeletökre bízatott iskolák javáról gondos
kodni, azoknak tanulmányi ki fejlesztésükre, szellemükre, a ’ bennük 
alkalmazandó fegyelemre, a ’ meg tartandó rendre figyelni, a ’ végett 
azokat szorgalmatossan meg látogatni. Az iskola tanítókkal ezen fo g 
va őket tanácsolni s gyámolítani, évenként leg alább egyszer legin
kább iskolai vizsgák alkalmával az iskolalátogatást Templomi szónok
latban tüzetessen tárgyalni s hévvel ajánlani.

c) Gondoskodni kell az elemi és nemzeti iskolákban használandó 
leg jobb leg czélirányosabb kézi könyvek készítéséről, mellyek az 
egész egyház kerületben használandók, mellyek által a ’ mostan szoká
sos s sok tekintetben hiányos és sokféle könyvek ki küszöbölhessenek, 
helyöket mindig a legjobbak foglalván el. Szereztetése módjáról alább 
lészen szó.

d) Minden Egyházmegyében az Esperes által iskolai körök alapí- 
tandók, több gyülekezetbeli iskolákat öszve foglalva, mellyek feletti 
felügyelés azon iskola körből az Esperes által kinevezendő két lelkes 
és tevékeny papi egyénre bízandó, kikhez csatlakozásra a ’ hol lehet vi
lági rendbőli tanácsosok s már buzgó és befolyásos uraink fe l  kere
sendők. Ezeknek tisztök leend a ’ fe l  ügyelésök alatti iskolákat koron
ként meg látogatni, a ’ vizsgálatokon meg jelenni, a ’ helybeli Egyházi 
Elöljáróság iskola eránti részvétéről a ’ tanulók és iskoláztatok számá
ról a ’ kézi könyvekről, az iskola hiányairól s jelességeiről, a ’ körbeli 
iskolákkal is öszve hasonlítva a ’ nyári iskoláztatás be hozataláról, a ’ 
vasárnapi iskolák meglátogatásának módjairól a ’ vizsgák után két 
példányban megírandó az illető Espereshez be küldendő értesítésben 
minden részbeni kimerítő tudósítást tenni. Ezen iskola körlelkészekre 
bízatik az is, hogy a ’ körükbeli Tanítókra nézve koronként találkozást 
rendezzenek, melly alkalommal az ő jelen létükben és felügyeletük 
alatt a ’ tanítók a ’ tanítványokról és tan módokról egymással értekez
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zenek, a ’ lég ügyesebb oktatóktól a ’ kevésbé járatosok tanácsot és 
útasítást barátilag veendők.

e) Illető Esperesek az eképpen bé küldetett tudósítások példányát az 
Egyházmegye levéltárában le tévén, és maguk számára megtartván a 
másik példányt az egész Egyházmegyei iskolákat tárgyazó tudósításuk 
és észrevételeik kíséretében Superintendens úrnak mint legfőbb fe l  
ügyelőnek által küldeni, a ' ki azokat vagy maga a ’ hol vizsgálja s az 
egybe hasonlítás után belöllük az eredményt ki veszi vagy akadályoz
tatása esetében egy három tagból álló bizottmánynak adja át azt vizs- 
gálás végett, melly bizottmány ezen tudósításokból absztrahálván a ’ 
hijányokat és előnyöket fe l  mutatja egyszersmind javaslatot tévén a ’ 
hijányok meg szüntetésére, s az előnyök meg mentése módjaikra néz
ve. Ezekből fognak majdan keletkezni az intézkedések és szabályok, 
melyek az egész egyházkerületben vagy eggyes egyházmegyékben mint 
helyi intézkedések szem előtt lésznek tartandók és foganatosítandók a ’ 
kormányzati tanács bé folyásával, melyről szinte utóbb lészen szó.

3) Az anyagi erőknek mellyek az iskolák fentartására meg kívánta
tik úgy látszik egyedül maguktól a ’ gyülekezetektől is ki telne, melly 
tehertől nem fognának menekülni, ha az álladalom venné is magára 
az iskola mesterek fizetését, mert azon esetben is, a ’ mit ezeknek fize t
ne a ’ status quo nem máshonnan, mint az egyes polgárok zsebjükböl 
és felemelt adójából kerülne ki. Az iskola tanítóknak fizetése gyarapí
tására pedig a ' jelenben csak két módot látunk:

a) Hogy évi dijjuk pontossan egész mértékben kifizettessék, a ' mit 
eszközölni a ’ helybeli Lelkésznek és Praesbytériumnak az illető isko
la körlelkészeknek és Espereseknek lelki ismeretes kötelességük;

b) Intézkedni kell az iránt, hogy az iskoláztató gyermekek mennyi
re gyakorolják az iskolát, ennek eszközlésére az egyház felhasználhat 
fokonként minden erkölcsös kényszerítő eszközt, mi által mind a ' taní
tóknak, kik rendesen egyes tanítványaik az évi fizetésének, jövedelmük  
szaporodik, mind az Egyház tagjainak értelmisége a ’ mi egyik f ő  alkat 
része a ’protestantizmus ereje növekedik.120

A tanulmány további részei a gimnáziumokkal, a preparandi- 
umokkal (tanítóképzővel) és a népneveléssel foglalkoznak. A befeje
ző rész kimondja, az itt tárgyalt kérdések megoldására bizottságokat 
kell alakítani, mégpedig:

A) Kormányzati tanács: amellyel a szuperintendens közölné mind
azon ügyeket, amelyekben ő nem intézkedhet. Ilyenek volnának a pro
testáns egyház jogait és érdekeit illető egyház- és államközi viszonyok; 
az egyházkerületek más egyházkerületekhez való viszonyai, az egy
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házkerületek belső ügyei, iskoláztatási problémái. Ha a létrehozott kü
lönböző bizottságok nem tudnak megegyezésre jutni az általuk tárgyalt 
kérdésekben, akkor ezen ügyeket a szuperintendens elé terjesztik.

B) Iskolai könyvekről gondoskodó bizottság. Feladata megfelelő és 
jó minőségű könyvekkel ellátni a tanulókat. A ’ rendszert kidolgozza 
figyelembe vévén a ’ magas kormány által kiadott tanrendet, azt javí
tani, mikor lehet, ezen kívül figyelmi rendszert készít, s iskolai törvé
nyeket szerez, mellyeknél fogva az iskolai kormányoztassék s nevel
tessék, miután azokat Superintendens úr a ’ kormányzati tanáccsal 
egyet értve megerősítette, életbe léptetni rendelte. A ’fentebb érintett 
czél elérése ezen bizottmány

a) Figyelemmel kíséri az irodalmi téren megjelent illy nemű műveket.
b) Figyelembe veszi a ’ magos kormány által ajánlott tan könyveket.
c) Egybe köttetésbe teszi magát a ’ többi testvér egyházkerületekkel 

eszközli, hogy azokba az iskolákba bé hozott kézi könyvek egy pár pél
dánya meg küldessék.

d) Az eképpen megismert különböző tanulmányokat elő adó köny
veket egybe hasonlítja, meg bírálja, vagy szakférfiak különössen ezen 
Egyházkerületi falusi s városi tanítók, Gymnáziumi szak tanárok vagy 
Lelkészek által meg bíráltatja, s indokolt javaslatot tesz Superinten
dens úrnak az iránt a ’ külön szakokra nézve, mellyik kézi könyv legyen 
mint lég alaposabb legczélirányosabb az egész kerületben iskolai tan 
könyvül bé veendő nem tekintve kitől szereztetett légyen az, melly tá
jékról kerüle.

e) Ha valamelly szakra alkalmas kézi könyv hijányzik, gondosko
dik ezen bizottmány ennek szerezhet és érői, melly ha a ’ szak férfiak ál
tal jónak ítéltetik: bé mutatja a ’ Superintendens úrnak köz költségen 
vagy egyes búzgó pátrónus előlegezett költségén kinyomtatás végett. 
Ha a ’ költségek az el adott példányok árából fedezve vágynak s ille
tőknek meg térítve a ’ tiszta haszon fe le  a ’ munka szerzőnek adatik 
akár menyi kiadást érjen a ’ másik fele  a ’ kézi könyvekről gondoskodó 
bizottmány pénztárába, mind addig míg más ennél tökéletesebb mun
ka jelenik meg, mellynek az előbbi kell hogy helyet engedjen.121

A negyedik bizottság, melynek alakítását szorgalmazták a tanul
mány írói, az

Elemi ‘s nemzeti iskolákra ügyelő bizottmány
Ennek tiszte leend az iskola kör lelkészek s Esperesek által béadott 

elemi s nemzeti iskolákról szálló tudósításokat át vi sgálni, egybeha
sonlítani, a ’ közös vagy helyi hiányokat ki jelölni s javaslatot terjesz
teni Superintendens Úr elé, mint lehessen a ’ hijányokat pótolni az is
kola ügyet gyámolítani gyarapítani: melly javaslatoktól merítve intéz-
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kedések teendők szabályok alkotandók, mik Egyházkerület szerte vagy 
Egyházmegyei ekkle’siákra következendők.122

Kanyarodjunk vissza eredeti témánkhoz, a feketicsi református is
kola történetének a tárgyalásához. 1853-ban megszűnt az egyházi ta
nács által kezdeményezett iskolai látogatás. Május 13-án Poór Zsig- 
mond egyházmegyei iskolafelügyelő leiratban értesítette Oláh István 
és Kelemen János addigi községi iskolafelügyelőket, hogy a helybeli 
lelkészen kívül nincs szükség külön, állandó iskolai felügyelőkre, 
amit ezek tudomásul vettek.123 Ennek ellenére folytatódott az iskola- 
látogatás, de az iskolafelügyelők tisztét ezután az elöljáróság tagjai 
látták el, amint a lenti vizsgálatok tanúsítják.

Hogy Tamás Lajos feketehegyi Kántor Úr kire a ’ közelebb lefolyt 
oskolai fé l  évben néhai boldog emlékezetű Hettesheimer Károly volt 
feketehegyi nagyobb fiú k  tanítójának oskolája bízatott, tanítói szor
galmának az e folyó évi november hó 8-ikán történt megvi sgáltatás 
alkalmával ditséretes jelé t adta légyen. Ezzel bizonyítjuk. 

Feketehegyen az 1853-dik évi Octb. ho 8-kán 
a föllebbieket bizonyítja Bátsi Ferentz Bíró
Kozma Lajos is mk Bányai Péter
mint helybeli pap Szolga János,

Molnár Mihály, Oláh István, 
Szabó Mihály elöljárók

Hogy a feketehegyi helv. hitv. általános leány és kissebb fiú-osko
lának 1853-dik évi Novemb. 28-án történt köz megvi sgáltatása 
al(kal)mával Szabó Jó sé f  leányok tanítója ditseretes, Tamás Lajos 
kántor és kissebb fiú k  tanítója pedig a ’ gyermekek korához mérve ele
gendő mutatványt adtak légyen. Ezzel bizonyítjuk.

Feketehegy 1853. Nov. 28.
a ’föllebbieket bizonyítja Csete Balint
Kozma Lajos is mk Margit János
mint helybeli pap Kelemen János

Gáspár Josef

Hogy a ’ feketehegyi fiú  és leány oskolák tanítói az alól írt napon 
történt meg vi sgáltatás alkalmával tanítási ügyességüknek és szorgal
muknak Sarlai Szabó Gerson középszerű, Tamás Lajos és Szabó Jo ’sé f  
pedig kitűnő jeleit adták léggyen. Ezennel bizonyítjuk.
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Feketehegyen 1854-ik Martius 23-kán 
A föllebbieket bizonyítja Csete Bálint öreg
Kozma Lajos is mk Kelemen János
mint helybeli pap Gáspár János, elöljárók

Hogy a ’ helybéli tanító urak, úgy mint Sallai Szabó Gerzson, és Ta
más Lajos dicséretes; Szabó József tanító Úr tanítványai pedig az alól 
kitűzött napon kitűnő examentet adtak. Tanúsítjuk 

Kelt Feketehegyen Nov. 20-kán 1854.
Poor Zsigmond mk Szabó Károly Bíró
iskolai felügyelő Oláh István

Kelemen János elöljárók 
A fönt írt T. Poor Zs. egyházmegyei oskola fö l  ügyelő Úr az 

előbbeni lapokra írt jegyzéseknek folytatója.124

Egyévi üresedés után 1853. november 6-án betöltötték a rektori ál
lást. Sallai Gerzson lett a nagyobb fiúk tanítója.

A másik jeles esemény, mely e dátumhoz fűződik: A helybeli né
met atyafiak ima- és oskola házuk is éppen November 6-án nyittatott 
meg egy ünnepélyes isteni tisztelettel német nyelven. S  ezentúl a ’feke
tehegyi németek a ’ vallásos élvezetben a ’ magyaroktól egészen el 
különözve fognak részesülni.125

Az 1854. április 5-én tartott egyházi látogatás jelentette: Iskola ta
nító van három: Leány Tanító Szabó József; nagyobb fiú  tanító Sarlai 
Gerson; kissebb fiú  Tanító Tamás Lajos s egyszersmind Kántor. Mind 
hárman igen jó  oldalukról dicsérteinek. Nagyobb Fiú Tanítványok 59, 
kissebb fiú  Tanítványok 71 Leányok 121. A ’ Tanítóknak nints panaszuk 
fizetésük miatt.126

Szeptember 30-án egy fontos esperesi körlevél érkezett. Másnap -  
mivel iskolát érintő kérdést is érintett -  a presbitérium a tanítói karral 
egyetemben megtárgyalta, nevezetesen: Hogy az Academica pro- 
motiók továbbra is itt tartatnak, de a ’ főiskolába beküldendő bérleve
lekre kitétessék, hogy a ’ hivatalának nem megfelelő s botrányos életű 
tanuló idő közben elbocsátatik.127

A szuperintendens által rendelt tanulmánynak, úgy látszik, lett né
mi foganatja, mert felsőbb helyeken foglalkoztak a protestáns iskolák
ban használt addigi tankönyvekkel. Ezek közül egyeseket továbbra is 
engedélyeztek. Használatban maradtak a Heidelbergi káté, rövid út
mutatás a ’ keresztyén vallás előadásáról, Hübner Ó és Újtestamento- 
mi história; Enekeskönyv a Dávid zsoltáraival című könyvek. Ellen
ben a Losontzi-féle majd nyolc évtizede használt Hármas kistükör,
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Batki Károly Rövid földrajzi leírása, valamint az 1836-os tanácskozás
eredményeként írott Képes ÁBC és Varga János Kézi 
tökéletessen betiltatott.128

Ezen a presbitériumi gyűlésen még egy fontos dolog szóba került: 
a vasárnapi iskola.

Ágoston Sándor lelkész

A kérdéssel eddig nem foglalkoztunk, mert a dokumentumok erről 
nem ejtettek még szót. Két szempontból is tisztáznunk kell a fogalmat, 
ugyanis a feketicsiek köztudatában a vasárnapi iskola mást jelent mint 
a pedagógiai szakirodalomban. Sárközi Ferenc a vasárnapi iskola 
megszervezését Ágoston Sándor működésének eredményeként értel
mezi. Ágoston miután 1921-ben elfoglalta a feketicsi lelkészi állást, 
megszervezte a vasárnapi iskolát, amely tulajdonképpen gyermek
istentisztelet volt. Énekeltek, imádkoztak, bibliai történetekkel ismer
kedtek, és nem utolsósorban megtanultak egy aranymondást. Iskolaév 
végeztével a templomban vizsgaelőadás volt.129

110



Mi is volt valójában a vasárnapi iskola, másként ismétlőiskola?
Az ismétlőiskolát a tanügy első országos rendezésekor (1777) ho

nosították meg a célból, hogy az elemi iskolát elvégzett fiatalok (ti
zenhárom-tizenöt éves korukban) a tananyagot ismételve ne felejtsék 
el az iskolában tanultakat. Hamarosan azonban kettős célt szolgált ez 
az iskolatipus. 1783-ban a mesterinasok számára kötelezővé tették a 
vasárnapi rajziskolát, majd 1786-ban a helytartótanács elrendelte, 
hogy addig nem szabadíthatják fel az inasokat, amíg bizonyítványt 
nem mutatnak fel arról, hogy vasár- és ünnepnapokon egy esztendőn 
át látogatták az iskolát.

A vasárnapi iskola fenntartása természetesen különkiadást jelentett 
az iskolafenntartónak, a tanítót fizetni kellett, amire pénz nemigen 
volt. Ennek az iskolának -  ahol működtek is -  a látogatottsága igen 
alacsony volt, különösen falun, hiszen a tizenhárom-tizenöt éves gyer
mekeket már komoly munkaerőként lehetett foglalkoztatni. A refor
mátusok esetében még egy kizáró tényező állt fenn. Féltve egyházi, is
kolapolitikai önállóságukat, visszautasítottak sok, az állam részéről 
kezdeményezett intézkedést.

A presbitériumi jegyzőkönyvben a vasárnapi iskola nyomára 1854. 
október elsején bukkanunk először: elhatároztatott, hogy téntát papi
rost plajbászt maga ad az ekklé sia a ’ vasárnapi iskolánknak de úgy 
hogy író szereket haza ne vigyék soha, hanem az a ’ végre készülendő 
zár alatt lévő tékába tétessenbe azon hat üveg kalamárissal melyet az 
eccle sia végre vesz.130

1855. január 25-én újra terítéken volt a vasárnapi iskola, és olyan 
határozatot hoztak, hogy ezentúl a ’ templomban tartatik a ' dél utáni 
isteni tisztelet utántol fogva  -  öt óráig -, hogy a ’ fiú k  és leányok 
együtt gyakorolják; hogy a nagyobb fiú k  tanítója és a leánytanító egy
mást fö l váltva tanítsák, és hogy egyiknek-egyiknek fizetése lend 20- 
20 pengő frt. E mai naptól t. i. folyó évi Jan 25-től fogva április 24-ig 
leend a próba idő a lehető vagy nem lehető sikerre nézve.131 Az ápri
lis 12-i egyházlátogató szomorúan jelentette a kísérletről: A vasárna
p i iskolázás nem fe le l meg a ’ reményeknek a ’ szülék hanyagsága 
miatt.132 A sikertelenségnek nemcsak a szülék hanyagsága, hanem 
anyagi oka is volt. A presbitérium április 25-i gyűlésén elhatározta 
A vasárnapi oskola tanításáért való fizetés boldogabb időkig elma
rad.133 1856-ban egy évre megoldódott a kérdés, mert Baranyás La
jos segédlelkész harminc pengő forintért elvállalta a vasárnapi iskolá
ban az oktatást.134

Az 1857-es látogatás említést tesz a vasárnapi iskolázásról, első
sorban az ott dolgozó tanítók díjazásának a megoldásáról az Elöljáró
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ság szivükre köttetett ennek ollyan módon való életbe léptetése, hogy 
a Tanítókat bizonyos fizetéssel lelkesítsék addig is, míg a * vojvodinai 
kormány szintúgy mint az m.országi fizetést rendelend.135

A RAKONCÁTLANKODÓ TANÍTÓK

A presbitériumi jegyzőkönyvek hébe-korba tudósítanak az iskola 
belső életéről is. 1854. október 1-jén figyelmeztetik a kántor és tanító 
urat, hogy maguk helyett ne a gyermekekkel énekeltessenek, hanem 
vagy egyikük vagy a másikuk legyen ott, és az énekeljen. 1855 janu
árjában megkérték a bírót, szólítsa fel azon egyéneket, akik a ' tanítók
nál a ’ tanítási szokott órákon időzni szoktak, hogy intse, hogy ott ne 
alkalmatlankodjanak, mert ott nékik olyankor semmi helyük. Annyival 
inkább, mivel a gyermekeiket oskolába járató szüléket kimondhatatla
nul sérti és a gyermekeknek mind erkölcsi, mind tanulási előmenete
lüket gátolja azoknak magaviseletük, akik tanítási időben a ’ tanítók
kal a drága időt elvesztegetik, még több az, ha velük együtt rendetlen
kednek is.136

Tapasztalván, hogy a * tanítók szobáiban a karszékek erőszakkal is 
pusztíttatnak, és idő nap előtt elromlanak, ezennel végezztetik: hogy 
az ekklé sia a tanítókat ezentúl nem látandja el karszékekei, hanem ön
magok szerezzenek magoknak karszékeket. . .

Az oskolákba a ’ táblák kijavítattanak, és ha szükség ujjak készíttes
senek . . .

Tapasztalván, hogy a ’ fiúoskolánál a minapábani szóvali meg in
tés után is a ' többek közt a ’ kártyázás ismét lábra kezd kapni, még os
kolai tanítás idején is. Ezennel emlékezetbe hozattatik, fö l jegyeztetik, 
és erejében meg tartatni rendeltetik azon tilalom, hogy a ' tanítási szo
kott orákon kártyázni nem szabad. Mint szintén általánosan tiltatik 
mind az oskolánál mind azon kívül minden helyzetben vagy káromló 
beszéd vagy társalkodás és tett, melly által a ' tanítói nemes hivatal 
czégérre tétetik, s az ártatlan gyermekeknek vagy másoknak is rósz 
példa mutattatik.

A ’ tanítóknak pedig kötelességükké tétetik, hogy ha történetesen va
lami hivatalos egyházi dologra fö l szállíttatnak, vagy múlhatatlan 
szükség nem gátolja őket dél előtt 8 órától 11-ig; délután pedig 2 órá
tól 5-ig tanítványaik körében legyenek és őket vezéreljék s oktassák.137

Több alkalommal felhívtam az olvasó figyelmét az eltérésekre, 
amelyek az egyházlátogatási jelentések és a valóság, a presbitériumi
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jegyzőkönyvekben olvasható megállapítások között található. Néha az 
az érzése az embernek, a látogató előtt bizonyos kérdéseket eltitkol
tak. A vizitátor bement a tanító órájára, ahol a legjobbakat tapasztal
ta, aminek alapján ítélkezett a tanítóról. íme a példa, az 1855. április 
12-i jelentés:

Az iskola Tanítók is tellyesítik kötelességüket. Fiú Tanító Sarlai 
Gerson, tanítványi száma 76, kissebb fijú  tanító és kántor Tamás La
jos; tanítványi száma 53 Leány Tanító Szabó Jó sé f itt legdicsérete
sebb, tanítványi száma 118. A ’ Tanítók panaszkodnak, hogy sok szülék 
nem járatják fe l  gyermekeiket. . .

Schenkenberger Eduardot dicsérik szorgalmatosságáért az Elöljá
rók. Tanítványi száma fiú  33, leány 22, összesen 55.138

Háromnegyed év múlva, a presbitérium gyűlésén 1856. január 19-én 
elemi erővel törtek felszínre az indulatok:

Az elnöklő lelkész ezek után a ' gyűlést el akarva oszlatni, azomban 
Bátsi Ferencz bíró fö l állt és elő adá, hogy Szabó József leány tanító 
nékik többé nem kell, mind a már régi és a N. T. can. visitatió előtt 
is elő fordult okokra, mind más ujabb okokra hivatkozva, mellyek a 
következők:

-  hogy Károly fiá t nem inti,
-  hogy magát jobban viselje,
-  hogy egy gyanús német család, a P faff család já r  hozzá, melly 

őtet atyám uramnak hívja,
-  hogy a ' bér hozó egyénekkel illetlenül bánik, mikor nem kedve 

szerént való gabonát hoznak, mire példa Pál Miklós és Dorkó Mihály,
-  az oskolához képest túlzólag gazdálkodik, sok takarmányt rak a 

templom szomszédságába nem ügyelve a történhető tűz veszélyre,
-  az oskola padlására nem hogy conventiobeli és saját földjebeli, 

hanem kereskedésbeli gabonáját is rakván azt túl terheli,
-  nem akar segíteni tanító társain,
-  a kukoritzát a leányok kötőibe hordatta fö l a ’padlásra,
-  s mindezekre nevezett Szabó J. Tanítónak a ’ szolgálatot fö l  

mondják.
Elnöklő lelkész minden áron más útra akarta őket téríteni, annyi

val inkább mert mindnyájan megvallják, hogy kitűnő tanító, de nem 
hajoltak, és a ’jelen volt 14 egyén közzül 9 arra szavazott, hogy Sza
bó J. tanító elbotsátassék.

Azomban ez úttal a N. T. Esperes Úrhoz, noha szóba volt, semmi 
irat vagy alá írás nem történt, mert ezt az elnöklő lelkész el halasztá 
a ’ következő összejövetelre, reménylvén hogy majd talán megfognak 
juhászkodni, s szelídülni.139
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A presbitérium következő gyűlésén, január 28-án újra a Szabó-fé
le ügy volt napirenden. Kiszélesített ülést tartottak, amelyre meghív
ták a községi esküdteket, ők azonban nem jelentek meg. Kozma La
jos lelkész kérdésére, miért nem jöttek el, Bátsi Ferenc bíró azt felel
te, hogy nem akarják magokat a ’fönforgó dologba avatni, s azért nem 
jö ttek  el.

Ez quriosun quid -  jelentette ki a lelkész -  mert éppen az esküd
tek pártolták a múltkor Szabó Josef tanítót.140

A gyűlésen az egyháztanács többsége végül is úgy döntött, mielőtt 
az espereshez kérelemmel fordulnának Szabó elmozdítása céljából, 
vizsgálatot tartanak, és csak azután döntenek. A bizottság tagjait a hit
községi és a polgári esküdtek, két presbiter és a lelkész alkották, az 
utóbbi elnökölt.

A vizsgálatot meg sem várva már másnap, 1856. január 29-én le
vélben fordult a majd öt évtizede tanítóskodó Szabó József az egyház
megye espereséhez:

Nagy tiszteletű Esperes Úr!
A ’feketehegyi reform. Ekklesia beli hivatalnokait nyugtalanítani 

meg szokott némely ön fe jű  egyének újra fe l  ütötték ellenem fejőket, 
ősz fejem et s régi hivataloskodásomat semmibe sem tekintve, hogy 
meg keserícsék éltem vég perceit, s minden irányuk azon van, hogy 
engem mint a ' reform. Egyház agg szolgáját éltem utolsó révén becsü
letemtől megfosztva kenyeremtől el ejcsenek.

A dolog abban áll: Praesbitériúmot tartottak folyó hó 28-án hely
beli Lelkész s principálisom jelen léttébe, s e ’ következő vád ponto
kat elő számlálták, jelesen:

1-ör Búza és zab szalmámat magam s jószágaim szükségére udva
romban hordattam,

2-or Hogy nem minden nemű búzát veszek el tanítványaimtól,
3-or Kis tanítványaimmal hordatom fe l  a 9 kukoriczát a padlásra,
4-er A 9 karban énekelni nem akarok,
5-ör Fiját erköltsiségre nem inti,
6-or A P fa f család házához jár,
7-er Kereskedés által szerzett gabonát, mint szinte a ’ magáét az Is

kola padlásra rakja,
8-or A ' múlt 14 évi tanítóságom alatt be protoculizált tényeket új

ra fe l  forgatják és vádul adják.
E ’pontok egy része éppen nem igaz, egy része travestálva van elő 

adva.
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Szabó József tanító visszautasítja az ellene felhozott vádakat
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Nagy tiszteletű Úr! E 9 nyugtalanság elő mozdítója senki nem 
egyébb mint Bátsi Ferencz jelenben bíró, 9s tudtomra mindenkor ellen
ségek három s avagy négy mellette szollo egyének, csak czimborái, s 
kétszeri presbitérium tartás mellett csaknem Tisztelendő Lelkész ur 
erőltetve volt, hogy ő e 9 dolgot végzésileg jelenese Nagy tiszteletű Es
peres Urnák, mert ő nékik ily meg únt öreg nem kell, s ki jelentette ma
ga Bácsi Ferencz, hogy Sz. György napján az Iskola háztól ki menjek

Ha hogy az önkény, s egy öreg tanítnak minden ok nélküli ki dobá
sa reform, egyházunknál meg eshető, akkor reám lég szomorabb sors 
várakozik annyival is inkább, mivel érzem

1-ör hogy éltem 71 évébe vagyok
2-or érzem, hogy mint Tanító 50 egész éven keresztül hűn dolgoz

tam, miről az egyházi protoculomok bizonyságot tesznek,
3-or érzem, hogy ekoráig erkölcsi magam viseletemről rosszul nem 

szolhat senki.
A 9 fentieket a maga mezítelen állásában meg írni Nagy tiszteletű 

Esperes Urnák szoros kötelességemnek tartottam, azon erős hit által 
tápláltatva, valamint e 9 rég le fo lyt zavaros idő alatt, 9s bölcs, de igaz
ságos pártfogása által írígyeim s rágalmazóim kezöktöl, s alaptalan 
vádjaiktól nem csak hogy fe l  mentet, de nékem öregségemre békés na
pokat idézett elöl. Most annyival inkább fe l  kérem kegyes atyáskodá- 
sát, s hű pártfogását, mert öreg napjaimra tiszta keblű pártfogóra van 
szükségem, mit is Nagy tiszteletű Esperes Ur bölcs és igazságos el ren
dezésébe hiszek fe l  találni.

Melly alázatos jelentésem és kérelmem után maradok tellyes tisz
telettel Feketehegyen Január 29-én 1856.

Nagy tiszteletű Esperes Urnák alázatos szolgája
Szabó József Tanító141

Ha összevetjük a két fél igazságát, akkor hajlandók vagyunk a 
munkában megőszült és megrokkant idős tanitó javára dönteni. Vajon 
nem egy célirányos kampányt folytattak ellene egyéni érdekekből 
egyesek? A tanító maga beismeri, hogy voltak hibái, egyes helybeliek 
pitiáner dolgokat rónak fel hibájául, ugyanakkor mindig jó osztályza
tot kapott feletteseitől az iskolai munkájáért.

1856. február 2-án összeült a kinevezett bizottság, hogy vizsgála
tot tartson a Szabó-féle ügyben. Az elnöklő lelkész ítélete szerint nem 
tűnt ki olyan szarvashiba, amiért Szabó Józsefet -  aki különben a 
presbiterek szerint is kitűnő tanító -  elküldésre méltó volna. Erre va
ló tekintettel felszólította a presbitereket, engedjenek a negyvennyolc
ból, és inkább csak intsék meg Szabót, mutassanak rá a hibáira, dor-
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gálják meg keményen, de azok nem engesztelődtek ki. így hát nem 
maradt más hátra, minthogy Kozma Lajos kimondja azon határozatát, 
hogy Szabó Jo s é f  helyett más tanító kerestessék, de úgy hogy a ' do
log az Esperes úrra bízattassék. A polgári község képviselői az üggyel 
kapcsolatban kijelentették, hogy ők a ’ határozatba nem avatkoznak.142

Három napra rá ismét összeült ebben az ügyben a presbitérium. 
Közben Kozma Lajos lelkész igyekezett őket jobb belátásra bírni, de 
azok nem engedtek, mit tehetett mást, minthogy kiadta az akaratukkal 
és nevük aláírásával kelt és a főespereshez intézett kérőlevelet:

Mi alól írottak mint a 'feketehegyi helv. hitv. egyház jelenlegi elöl
járói mély alázatossággal esedezünk az iránt, hogy Szabó Jo sé f  feke
tehegyi leány tanítót tőlünk elrendelni kegyeskedjék nem azért, mint
ha nem jó l  tanítana, mert tanításával meg vagyunk elégedve hanem 
azért, mert mind az előbbeni, mind a ’ mostani egyéni fényeiben olya- 
kát látunk, a ' mellyek nékünk nem tetszenek. Azomban távol légyen 
hogy mi e ' dologban magunk bírái akarnánk lenni, hanem inkább alá
zatosan támasztjuk azt Nagy tiszteletű Fő Esperes Úr mélyen belátó 
bölcsességére és jő  atyai igazságára óhajtva várván azt a ’ Nagy tisz
teletű Canonica visitatio alkalmával, a ’ mikor okainkat, és azoknak 
alapjait közelebröl kimutathatnánk.143

1856. április 17-én volt Szabó Józsefre nézve a döntő jelentőségű 
egyházlátogatás. Idézzük teljességében -  bár már korábbról ismertek 
előttünk -  a reá vonatkozó részt:

Feketehegyen tartatott Egyházi látogatók megjelenvén az Elöljá
rók. Kik is Lelkész T. Kozma Lajos urral gyakorta tanácskoznak, de 
még is el nem intézhették bajukat, mellyet Leány Tanító Szabó József 
irányában a ' mint mondták keletkezett. Vádolják nevezetesem azzal, 
hogy a ’ Templomban nem szolgál, nem imádkozik s nem énekel; Pap, 
káplán, Kántor, Rector lévén ezzel nem tartozik mert nélkülözhető is 
ezen templombeli szolgálatja; Iskolában a ’ tanítás lévén tiszte és ki
zárólag ez a kötelessége, ennek pedig dicséretesen megfelel mint azt 
az Elöljárók is valják. Vádolják, hogy némelly apró szolgálatot a le
ánykákkal tetet; ezt másutt is teszik, de túlságosan nem terheli ez sem. 
Vádolják, hogy saját gazdasága lévén, lovait az istálóban tartván, a 
marhákat az kamrában tartja, és takarmányát, például szalmáját a 
templomhoz közel rakta, s kereskedés végett is vevén gabonát azzal 
terheli az iskola padlását; a ' ganéth az épület elébe rakja a ' hová il
letlen tenni. Az e ' béli vissza élésért meg intetik, hogy ettől azután 
óvakodjék; marháját, trágyáját, takarmányát ahhoz illő hejenn tartsa, 
végre e ’ vád, hogy a gabonát vissza küldi, azzal elenyésztetendő, hogy 
szemetet, léhát, ocsút, búza hejett ne adjanak a szülék azon tanításért,
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mellyet híven tesz. Így az Elöljáróság ezen kívánságától hogy e ’ meg 
élemedett Tanító másuvá tétessék, jelenleg el mozdíttatik, s mind két 
félnek a ’ ki békülés tisztévé tétetik. A ' midőn végre kemény fenyítékről 
is vádolják, ezennel a ' kormányozás rendeletére figyelmeztetik, hogy 
a 'fenyítékben igen nagy mértéket tartson, és némelly tagokat főt, f ü 
let, ne bántson, sem hátat, sem kezét, hanem alfelét. Szükség esetében 
vesszővel.144

Mi volt a bűne Szabó Józsefnek? A vizitátor szerint semmi, sőt 
igen jó tanító volt. Ügyeskedett? Hát istenem, a tanítói kevés fizetést 
pótolni kellett valahogyan. Valakik haragosai voltak? Valószínűleg. 
Az egész dolog bosszúra emlékeztet. Mindez miért? Mert különb volt 
környezetétől és szélesebb látókörű, nagyobb távlatokban gondolko
dott, mint a gáncsoskodók. Egy nem átlagpedagógus arcképe rajzoló
dik ki leveleiből.

Az esperesi békéltetésnek volt némi foganatja, mert a következő 
évi egyházlátogatáskor még dolgozott, a jelentés őt is minősítette, és 
jelezte szándékát, nyugdíjba megy: Iskolákat illetőleg, tanítására néz
ve minden tanítójoknak kedvezöleg nyilatkoztak. Szilágyi Benő jó  re
ményű ifjú s kezdő Rector Úr híven tanít 70 figyermeket. Tamás La
jos kissebb figyermekek tanítója tanításbeli eljárásával -  a* ki 64 fi-  
gyermekeket tanít, szinte megvannak elégedve . . . Szabó József buzgó 
tanító híven tanít 94 leángyermekeket. Legközelebbi visgálat alkal
mával, mint az előtt, hív tanításának kitűnő bizonyságát adta, s kíván
sága oda járul miszerént mint 50 esztendeig hív tanító Cs: K: magas 
kormány figyelmébe ajánltatassék megvigasztalás tekintetéből.145

Szabó József szavainak embere volt. A megejtett vizsgálat után há
rom napra kéréssel fordult az egyházmegyei espereshez. Az ember 
megrendüléssel olvassa ezt a levelet. Öt évtizedes kitartó munka után 
a közt híven szolgáló tanító létbizonytalanságba került. Nyugdíjához 
nem elég fedezet a tanügyben eltöltött majd két emberöltő, hanem 
családi tragédiájával nyomósítja kérelmét. így becsülte meg múltunk 
a jövőt szolgáló tagjait:

Nagy Tiszteletű Esperes Uram ’
Ötven évekig tartó hivataloskodásom után, szemeim, hangom, s 

erőm tsak nem éppen fogytán lévén, mint hetvenegy éves egyén kénte- 
leníttetem alázatoson esedezni, méltóztasson ezen Egyház kerületben 
/:a ’ mint az Egyházkerületi jegyző könyv megmutatja:/ 1807-ik évbe 
kezdett, és az olta fő j ionosán 50 évekig tartott iskolai terhes, de hűsé
ges szolgálatomat bizonlatban a legközelebb tartandó Superintenden- 
tiális Gyűlésen bémutatni: hogy ezt Fő Tisztelendő Superintendens
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Urunk a Cs. K. magas Ministeriummal közölvén a magas Ministeri- 
um hiteles Oklevélből látván, méltóztatna a fellyebb megírt huzamos 
szolgálatomért kétes és terhes jövendőmet nyugdíjjal megjutalmazni.

Melly igazságos kívánatom telyesítésére tanátsos volna é? ez előtt 
négy és fé l  évekkel a Cs. K. Regementből egészen megtébojodva há
zamhoz botsátott 33 éves és azolta semmire sem használható Antal fija- 
mat a nyugdíj megnyerhetése végett a fojamodványba megemlíteni.

Melly reám nézve, mint benne járatlan, de életbe vágó dolognak ki- 
vihetésére tőlem is mitsoda irományok kívántatnának meg, méltóztas- 
son velem kegyesen tudatni.

Ezt megnyervén Nagy Tiszteletű Esperes Urat lelkem sugallása 
utánn el nem mulaszthatom ezúttal hálámat bémutatni: melly szerént 
alázatosann köszönöm Nagy Tiszteletű Esperes Uramnak 50 évekig 
tartó iskolai terhes hivataloskodásombanni kegyes pártfogását, s ér
demem felett reám nézve mindenben kiáradott jóltékonyságát.

Melly lelkem ismérete igaz meggyőződéséből származott hála ki
mutatása után maradtam tovább is Feketehegyen Mart 28-án 1857.

Nagy Tiszteletű Esperes Úr
mint engemet mindenkor, úgy alázatos szolgája
most is kegyelő uramnak Szabó József leány tanító146

Az esperes méltányolta a kérelmet, és felterjesztette nyugdíjra Fe
ketehegyi iskola tanító Szabó József a közügyeknek használva öreged
vén meglankadatlan szorgalommal s kitűnő sikerrel futván 50 évi ta
nítói pályáján a N. T. Consistorium figyelmébe ajánltatik megkülön
böztetés végett.147

Az ezemyolcszázötvenes években zilált viszonyok jellemzik a 
feketicsi iskolát. Az évekig húzódó Szabó-ügyön kívül a többi tanítót 
is meg kellett rendszabályozni. Az engedetlenség, a fegyelemsértés 
okait csak találgathatjuk. A szabadságharc bukásával egy értékrend 
bomlott fel, az önkényuralom szigora miatt pedig új nem alakulhatott 
ki. Mindez jellemezte a mikroközösségeket is. 1853-ban Zsengellér 
Lajos, majd Szabó József esete foglalkoztatja a presbitériumot; az 
1856-os látogatáskor a nagy tiszt. Can. visitator Tiszt. Úr levelében 
érintett ómoroviczai kihágás ismétlésétől óvakodásra intetett. [A 
segédlelkész -  V. G.] Ugyan erre intetett komolyan Rector Sarlai Ger- 
son is, a ' ki említett segéd pap [Baranyás Lajos] úrral ÓMoroviczán 
a ’ korcsmában tivornyázott, mindenik ajánlotta magát az ovakodás- 
ra.148 Hiába fogadkozott Sarlai, a presbitérium nem méltányolta kérő
levelét, amelyben a letelt három rektori év után 4-dik évre meg marad-
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hatását kéri. Ez a felelet adatott: hogy „az elöljáróság nem adja meg 
a 9 kérelmet azért, mert nem tsak érdemet nem igyekezett szerezni a 9 
megmaradhatására, hanem inkább el idegeníté magától a 9 népet gon
datlan magaviseletével és selejtes tanításával”.149

Ugyanazon presbitériumi jegyzőkönyv 4. pontjaként olvasható Ta
más Lajos kántor kihágása: nagy pénteken dél után a 9 gyermekeknek 
confirmatioját meg nem várva a 9 katedrái imádságra rá énekelt, noha 
ellenkezőre volt útasítva az általános rend és szokás szerént. Több az, 
hogy a templomot is odahagyta, noha senki a 9 községből a 9 templom
ból ki nem ment, úgy, hogy a 9 confirmatio után egy polgár embernek 
kellett oda lent a 9férfiak közt kimenőre énekelni.

Ezen botrány végett Tamás L. kántor meg intetett, hogy e 9fé le  bot
rányos tettet többé ne kövessen el és vigyázzon magára, és ha valamit 
jó l  nem tudna, tegyen kérdést a lelkészi hivatalnál, mert ezentúl, ha 
ilyesmi történik, az egyházi tanács komolyabban fogja azt tárgyalni.150

Kozma Lajos lelkész megelégelte Tamás tanító viselt dolgait, és 
panaszt tett ellene az esperesnél:

Tamás Lajos kántorunkról is szabad legyen néhány szót írni. Ezen 
emberen se szép szó, se feddés, se saját gondolatlan tetteinek káros 
következései nem fog. Ma görbét tesz, holnap egyenesítni akarja azt, 
és jó t  ígér, holnap utánra mindent elfelejt, és még görbébbet tesz. O 
restans az elmúlt évi adóval, ugyan a 9 múlt évrül egy árendás be pa
naszolta mint adóst, minek következtében a 9 helybeli bíró a 9 m ég benn 
lévő conventioját hivatalosan le tartóztatta, de abból nem telik ki, 
mert Szent György napig már nem több mint ötven váltó forintja jár, 
holott saját szája vallása szerént is hatszáz váltó frintal adós. Azom- 
ban mégis a 9 múlt Decemberben -  annak daczára, hogy mi a 9 népet 
intjük, tsillapítjuk (s okosítjuk -  nagy divornyázással s mu sikával va
ló keresztelőt tett, oda tsödítvén Sepséről nője édes annyát, aki t. i. 
tömérdek törődéssel és újabb költséggel az italokat elhozta. Ezen em
ber, ha szükséget lát, kislelküleg kétségbe esik, ha pedig pénz magra 
tesz szert, övé a 9 diófáig. Vakarják fejüket a 9 hitelezők, ö azzal minek 
törődnék? O nem hogy ki felé  menne az ily magaviseletből, hanem be
felé, mitegy daczolva a 9 jó  intésekkel.

M eg untam ezen emberrel vesződni, kár volt ötét görbe [durva -  V. 
G.] gatyában és ködmen laibliban meg nem hagyni. Úgy is nints meg 
elégedve a 9 feketehegyi kántorsággal, mit több tényeivel bizonyított. 
Hadd mennyen hát tűlünk, s kérem hogy legyen szives N. T. Kereszt 
Atyám uram [Rácz Péter ekkor az egyházmegye esperese, aki Kozma 
Lajos lelkésznek egyben a keresztapja is! -  V. G.] ötét csere által akár 
máskép egy másik statioval boldogítatni, ahol adósságait le tisztáz
hassa és végette senki ne piruljon.151
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A levél hátoldalán a következő megjegyzés olvasható: Végzés: Az 
ügy Canonica visitatio előtt; elintéztetvén meg szűntnek vétetik. Csú
za April. 18-ikl857. Tract. Gyűlés.152 1857. március 25-én Tamás La
jos tettei az egyházlátogatáskor szóba kerültek. Miután a vizitátor ki
hallgatta a tanítót, így határozott: Eddigi némely tettei [. . .]  megrovást 
érdemelnének, de jelenleg maga megjavítása reménye alatt, mit bűn
bánó szívvel megígért, elnézetnek.153

A  rakoncátlan tanítók sorát fejezzük be a betyárkodó Kerkápoli 
István (1859. október 6.-1862. november 2.) kihágásaival: Kerkápoli 
István nagyobbik f i  tanító, aki bizonyos felhevülés következtében egy 
egyént agyonlövésselfenyegetett, komolyan intetett, és néki a ’puská
nak az oskola háztól való minden kifogás nélküli eltávolítása megha
gyatott.154

A következő évben újabb csínyt követett el: Kerkápoli István na
gyobb fiuk  tanítója, aki már 1861. május 4-én bizonyos botrányért ko
molyan megintetett, mert egy a folyó évi március 19-én elkövetett 
kortsmázási és betyárkodó lovaglási uj botrányos magaviseleté követ
keztében az Egyház tanácstól a ’ Canoni visitatiónak bejelentetett.155

Kerkápoli István nagyobb f i  tanító a márc. 26-iki határozat szerint 
a Can. Visit. bejelentetett és előhívatván Nt. Fő Esperes Úr által ko
molyan meg intetett. A ' midőn Kerkápoli István hibáját megismervén 
magát intettetett. A ’ midőn magát ezutánra mindenjóra Ígérte. Minek 
következtében Nt. Fő Esperes Úr ti. a helybeli megintésnél maradt, és 
nem kívánta az ügyet a ’ vizitatiónál protocollumba jegyzetelni azon jó  
reménység fejében, az azután semmi rosszat nem fog  elkövetni.156

A TANÍTÁS BUKTATÓI

A mellékelt statisztikai adatokból ítélve a gyermekek iskolalátoga
tottsága igen nagy volt, de azért akadozott. Már az 1804. október 22-  
23-i egyházlátogatáskor szó esett róla, hogy Oskolában járó gyerme
kek vágynak 128-an. Oskolában járhatók, de nem járók vágynak 40-en. 
Tehát egyharmada a tanulóknak kerülte az iskolát. Ezt követően csak 
az ötvenes évek közepétől kísérhetjük nyomon a látogatottságot. 
1855. április 12-én A ' Tanítók panaszkodnak, hogy sok szülék nem já 
ratják fe l  gyermekeiket. 1856. augusztus 6-án a presbitérium arról ha
tároz, hogy A gyermekek oskolába járatása lehetőleg szorítandónak 
határoztatott.157 1861-ben ismételten felszólították a hanyagokat, jár
janak iskolába. 1862-ben történt meg először, hogy a hanyag szülő

121



két feljelentette a presbitérium. Az iskola látogatása nemenként kü
lönbözött. Bár csak egyetlen jelentés szól erről, ez a megállapítás 
általánosnak tekinthető, mindenhol és minden felekezeti iskolában ha
sonló volt a helyzet. Leányokat rendesen, de a ’fiúkat nem igen ren
dessen küldik a ’ szülék az iskolába.158 Ezt nem szükséges külön kom
mentálni!

Sokat foglalkoztunk a tanítókkal szembeni elvárásokkal, tanítási 
eredményeikkel, magaviseletével. Ezekben a dokumentumokban 
azonban csak elvétve esik szó a tanító járandóságairól. A rektor és le
ánytanító díjlevelét 1791-ben határozták meg, a kisebbik fiúkét -  bár 
ez a díjlevél nincs az iratok között -  valószínűleg 1805-ben. A későb
biek során azokat megerősítették, kis mértékben módosították. Elő
ször az 1817. évi püspöki látogatáskor vették revízió alá az ősdíj leve
let. 1828-ban volt a második revízió, ezt követően pedig csak 1870- 
ben. Ha az egyházlátogató fizetésükről kérdezte őket, azt vallották, 
szóra sem érdemes restanciájok. Járandóságaikat megkapták. Néha- 
néha előfordultak megszorító intézkedések. Ilyen eset volt 1845-ben: 
Az egybegyült külső és belső Elöljárók kívánták ez alkalommal a ’ 
Lusust végképp e-töröltetni annyival inkább, mivel arról a ' szerződé
si levélben semmi említés sints; azt azonban a ’ Leányok Tanítója kü
lönösen mint eddig szokásban volt önkéntes tanítási díjtpótló ajándé
kot sziverun (vagy ha?) követelvén a 9 Presbytérium ezennel azt hatá
rozza, hogy az úgy nevezett szombatalis /:mi tojásból és tőzegből áll 
sints mindég oly bővséggel, hogy a * Szülék gyermekeikért a ’ Tanító
nak adózhatnának évenként minden héten lusus fejében:/ ezentúl csak 
Szent György naptól Szent Mihályig légyen a ’ Tanító élvezetében, a ' 
mellett a ' Caniculáris csirke mi eddig -  ki fo g  szolgáltatódni.159

Ha elemezzük a tanítói díjleveleket, látjuk, a szülők nem átalány
ban, hanem egy-egy gyermek után fizették a tanítót, márpedig több 
gyerek nagyobb terhet jelentett a családnak, különösen a sokgyerekes 
szegény sorsú embereket érintette az efféle díjazási mód.

Almási Sándor tanító 1864-ben kérvénnyel fordult az egyházme
gye főespereséhez, a legközelebbi egyházmegyei gyűlésen pártfogol
ja és támogassa őt valamivel jobb jövedelmű tanítói állás elnyerésé
ben. Kérésének okai éppen a fentebb elmondottak voltak:

Nehezen, sok gondolkodás után határoztam én magamat egy más 
tanítóság kérésére, mert a feketehegyi egyházat szeretem, és mint a 
legközelebbi egyházlátogatás alkalmával is tapasztalta Nagy tiszteletű 
Úr, az egyházi elöljáróságnak, vagy szeretve tisztelt nt. Kozma Lajos 
lelkész úrnak sincs reám semmi panasza. Nehezen határoztam tehát, 
de kénytelen voltam határozni anyagi szükségeim végett.
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Jövedelmem az iskolanövendékek számától függ  és ez még akkor 
sem volt irigylendő, mikor most két éve iskolámban 96 növendék volt. 
A múlt évben azomban már csak 75, és most fájdalom! eddig csak 55 
van s aligha szaporodik még csak tízzel is. Ily körülmények között 
vagy szegényen, mondhatni nyomorúságosán kell tengenem növekedő 
családommal, vagy hogy iskolámból ne vihessenek ama iskolába több 
gyermeket mint a mennyit feladnak hozzám, készakarva kellene a ta
nítást hanyagolnom, mit pedig már kilencéves tanítóságom alatt még 
eddig nem tettem, és becsületem valamint lelkem rovására tenni nem 
is akarok, nem is fogok.160

A luzus ajándék volt, olyan fizetéskiegészítés, amire a szülők nem 
voltak kötelezettek, hiszen a díj levelekben ezekről nem volt szó. Er
ről le akarta szoktatni az elöljáróság a lakosságot, mert erre semmi 
sem kötelezte. A kamarai uraság részéről is történtek törvénytelensé
gek: a közös legelőből kiszakított tanítói földekre dézsmát vetett ki, de 
ezt a község magára vállalta, ezzel teremtette meg a tanítói fizetés ko
rábbi egyensúlyát.

A tanítói fizetés összegyűjtése a tanítóra hárult -  láttuk Szabó Jó
zsef visszaélését a nagyobb vékával. Ezen ízetlenkedéstől akarta men
tesíteni a lelkész 1857-ben a tanítókat:

Az elnöklő az iskolázás, illetőleg a tanítók fizetésére nézve ajálja 
t. i. tzélirányos lenne oly határozatot, vagyis egyházi rendszabályt ala
pítani, mely szerént ne a gyermekek szüléi fizessék a 9 tanítási díjt, ha
nem fizesse a 9 község eltörölvén t. i. a 9 gyermek bérfizetést. E 9 helyett 
az egyház által bizonyos öszveg vagy gabona adassék a 9 tanítóknak 
kárpótlásul, és hogy az egyház is kárt ne valljon, a 9párbér valamivel 
szaporítassék minden párra nézve. így közös lévén a fizetés a 9 gyer
mekeket szülék, mint szintén a 9 tanítók is sok alkalmatlan fizetési ízet
lenkedéstől mentek lettek s a szegény ember gyermekét nem fogja visz- 
sza tartani az oskolától történetesen azért mint sok gyermeke tanítói 
díjának fizetésére elégtelen.161

A presbitérium nem foglalt állást az ügyben, de elfogadta a javas
latot azzal, hogy a vasárnapi istentisztelet után a templomban felol
vassák, és azután az elöljárók, ki-ki a maga lakása körében puhatolja 
ki a nép véleményét, és azután nyilatkozzanak annak hangulatáról.

1864-ben a presbitérium megkérdezte, van-e sok tanításbér kinn a 9 
gyermekeknél? Felelték, hogy igen sok a 9 hátralék. E tekintetben meg
hagyatott a 9 tanító uraknak-  folytatja a jegyzőkönyv - ,  hogy ha még 
egyszeri fe l  szolitás után se fizetnének, az adosok neveit írják, a 9 mi a 9 
polgári hatóságnak lesz kiadandó be hajtás végett.
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Kérdést tettek tanító urak az éránt, hogy azon gyermekektől, a ' kik 
noha iskolások volnának, de alig mutatják magokat az iskolába, köve
telhetik é a ' tanító-bért?

Feleletül adatott erre az, hogy akármely gyermektől, a ’ ki a ’ beírás 
után tsak egy letzkén is jelen volt, a ' tanító urak a ' tanítói bért követel
hetik.162

Voltak önérzetes tanítók, akik rangon alulinak tartották a tanulóbér, 
nevezték gyermekbémek is, beszedését. Történt, hogy 1868-ban:

1. Tanító urak, Vajányi és Jójárt urak nevezetesen benyújtják a 
gyermekbérrel restánsoknak névsorát behajtás végett:

-  át tétetett a karhatalommal rendelkező polgári hatósághoz.
2. A fűtéspénz és szalma feljegyzését és átvételét ac. rector Kultsár 

Sándor úr nemtartván kötelességének -  a szalmát és pénzt hozó gyer
mekeket az egyházhoz küldte bejegyeztetés végett;

-  egy véleményben van vele az e. e. abban hogy tanító uraknak az 
nem kötelessége, hogy miután kevés teherrel s legczélhoz vezetőbben 
ő vezethet erről jegyzéket. Tegye meg e szívességet mint többi tanító 
társai.163

Azt azonban meg kell jegyeznünk, hogy másban, például a bünte
tésben nem volt ilyen finnyás Kulcsár rektor úr. Némely e. e. panaszt 
tesznek a * felö l hogy K. S. rector úr nagyon szigorúan bánik tanítvá
nyaival, számos botütéseket mérvén reájok; határoztatott, hogy: a h. 
lelkész barátságosan figyelmeztesse a kellő eljárásra.164

A  cifra nyomorúság másik példája az iskola fűtésének megoldat
lansága. 1861-ben meg 1862-ben már odajutott az eklézsia, hogy fü- 
tenivalóra sem volt pénze, ezért úgy döntött az egyházi tanács, minden 
iskolás egyben hozza fűteni valót egyszer, vagy fűteni való hiányában 
helyette 10 kr-t (osztrák értékben). ’S így nem lenne elég fűteni való 
az egész évre, pótolja ki azt az egyház pénztárából vett szalma.165 Ez 
egy ideig gyakorlattá lett, mert például 1864-ben is hasonlókat olvas
hatunk a presbitériumi jegyzőkönyvben. Megmosolyogtató a dolog, 
de csínján bánjunk arcizmainkkal, mert ez valós helyzet volt.

Az állandó meg az előre nem látott kiadások próbára tették az egy
házi kasszát, időközönként fizetésképtelen volt, ilyenkor felmentést 
kért bizonyos járandóságok fizetésétől. 1868-ban a megrongálódott 
templomot tatarozták, cseréppel, az új tornyot pedig rézzel befedték, 
amely mintegy 7000 osztrák értékű forintba került (3500 magyar fo
rint). Ekkor kérik az egyházmegyei gyűlést, engedje el a szokásos kari- 
tatívumokat és főiskolai segédpénzeket, nehogy a népet új adózásra 
kelljen kényszeríteni.
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A  TANÍTÓI K A R  M E G Ú JU L Á SA

1859-ben teljesen kicserélődött a feketicsi református iskola taní
tói kara. Kozma Lajos lelkész két jelentése is tudósít bennünket a vál
tozásokról:

A feketehegyi h. h. elöljáróságát két eset kötelezi a Nagy tiszteletű 
Úrhoz leendő alázatos folyamodásra:

Első, -  néhai Tamás Lajos volt feketehegyi Cantor és kissebb f i  ta
nító folyó évi [1859!] September 10-ikén történt gyászos halála;

Második, -  Szabó József elidősödött s elgyengült leány tanító fo 
lyó évi october 2-ikán hivataláról lett lemondása,

Egygyik úgy mint a másik fö l hív bennünket minél előbbi gondos
kodásra.

Az első esetre nézve, hogy t. i. a Cantor-i és kissebb f i  tanítóságra 
kit válaszszunk vagy kérjünk, még mi eddig meg nem állapodhattunk, 
hanem alázatosan bátorkodunk azt kérni, „ hogy s jövő  Sz. György na
pig méltóztatnék Nagy tiszteletű Ur nekünk egy segéd Cantor s tanító 
tartását kegyesen megengedni, hogy ez idő alatt magunkat a Can- 
torságra és kisebb f i  tanítóságra nézve tájékozhassunk''.

A mi a második esetet illeti, hogy t. i. ki legyen Szabó József leány 
tanító utódja arra nézve alázatos kérelmünk az „hogy Vajányi András 
kövi tanítót -  kit már egyházunk ez előtt néhány évvel mint Feketehe
gyi segédtanítóskodott egyént, szorgalmáról, és jó  maga viseletéről 
megismert, s már akkor néhai Tamás Lajos helyett kért, de mellőle a 
Nagy tiszteletű Esperes Urak szavának tisztelettel hódolva elállóit -  
nekünk oly módon megadni méltóztatnék, hogy folyó évi november 1-én 
hivatalába be állhasson. ”166

A rektor fogalmának tisztázásakor elmondtuk, ezek teológiát hall
gattak, a tanítóságot azért vállalták, hogy tanulmányaik további foly
tatásához némi pénzmagra tegyenek szert. Három évig tartott ezen 
szolgálati idő. Volt közöttük, aki végül is a tanítóságot vállalta. Ilyen 
rektor volt Almási Sándor. Jó olvasni kérvényét, amiből sugárzik, 
mennyire szívén viselte a nevelés kérdését. íme:

Nagy tiszteletű egyházmegyei gyűlés 
A kecskeméti ref. theologiai tanintézetből akadémikus rectoriára 

bocsátva midőn a tanítói hivatalt Ómorovicán három éveken keresztül 
viseltem annyira megkedveltem azt, miszerént komoly és elhatározott 
szándékommá lön, hogy a theologiai pályát elhagyom és mint tanító 
igyekezem használni hazámnak, vallásomnak s az emberiségnek. Ily 
czéllal, ily szándékkal válaltam el. Mikor épen Ómorovicán rectoriám
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ideje hiteleit, a feketehegyi kissebb fiutanítóság és kántorság félévig  
csak ideiglenes s ennélfogva a Nagy tiszteletű egyházmegyei gyűlés 
által megerősítve nem volt. Most azomban midőn az ideiglenes félév  
néhány napok múlva elmúlik midőn a feketehegyi ref egyházi elöljá
róság kijelentette legközelebb a Canonica visitation is velem való 
megelégedését s hozzám való ragaszkodását, kijelentette, hogy a 
Nagy tiszteletű egyházmegyei gyűlésen megerősítésemet kérni fogja, 
bátor vagyok én is folyamodni a Nagy tiszteletű egyházmegyei gyűlés 
kegyes színe eleibe esedezvén alázatosan, hogy engemet pártfogolni 
és a nevezett egyház kántor s iskolatanítóságában megerősíteni szí
veskedjék.167

1860. április 4-én kelt kérelemben a feketehegyi gyülekezet kérte 
az egyházmegyei gyűlést, erősítse meg a megüresedett tanítói állások
ba általuk választott jelölteket. így Szilágyi Benő rektor helyére ne
vezze ki Kerkápoli Istvánt, a leánytanítói állásra Vajányi Endrét, a ki
sebbik fiúk tanítójává pedig Almási Sándort. Ami meg is történt.

1862-ben kitelt a nagyobb fiúk tanítójának rectoriája, a presbitéri
um annak rendje-módja szerint kiadta bizonyítványát: Kerkápoli István 
kiszolgált nagyobb f i  tanítónak, ki az 1859-dik évi october 6-napjától 
az 1862-ki november 2-ik napjáig hivataloskodott. Mind a Nagytiszte
letű egyházmegyei, mind a helybeli felügyelői hivatalos kimutatások 
nyomán, mellyek a ' Nagy tiszteletű Canonica visitatio és Nagytisztele
tű egyházmegyei gyűlés által is megerősítettek „ középszerű osztályza
tú bizonyítvány adatott”.168

A  távozó rektor mindenkor kapott bizonyítványt, a dolog érdekes
sége abban van, hogy Kerkápolival véget ért egy korszak a feketicsi 
iskola történetében. Eddig ugyanis a kecskeméti anyaiskolából fogad
ták a rektort, de minthogy Kecskeméten theológiát végzett egyének 
nintsenek -  jelentette ki a lelkész a presbitériumi gyűlésen -  mellyik 
iskolából kívánnának tanítót? Az elöljáróság egy értelemmel Pestre 
szavazott azért, mert a ’pesti iskola saját superintendentiánkgyerme
ke, ennek adózunk, s így jótéteményében is részesüljünk.169 Kerkápoli 
helyét Jójárt János, a* pesti theológiai intézetből jött, mint első éves 
theologus, s hivatalát kezdette 1862-ik november 1-jén folytatván azt 
1865-ki oct. 31-éig, úgy azomban hogy még ezen máj. 9-kén saját és 
a ’ nép kérésére a ’ korogyi egyház megyei gyűlés által kántorrá téte
tett, a ' pirosra ment Almási Sándor helyébe.170
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A kisebb fiúk névsora 1865-ben
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A  TANULÓI K Ö ZV IZSG Á K

Az eddig idézett egyházlátogatói jelentésekben többször volt szó a 
tanulók vizsgáiról. Évente kétszer: ősszel és tavasszal tartottak úgyne
vezett közvizsgát. Ezek anyagáról mindössze három dokumentum ma
radt fenn. Kettő az 1865. november 2-án a kisebb és a nagyobb fiúk, 
tehát az I. és II—IV. osztályosoknak és az 1866. március 19-én a kisebb 
fiúk (I. osztály) közvizsgája. Az irat két részből áll: a névsorból és a 
tanított anyagból.

A kisebb fiúk 1865-ös novemberi és márciusi listáján hatvanhét fiú 
neve szerepel, közülük tizennégyen egyáltalán nem jártak iskolába, de 
vannak jó néhányan, akik tekintélyes számú napot hiányoztak egy-egy 
félévben. A rekordot egy nyolcvanegy napot távol lévő viszi közöttük, 
de tucatnyian voltak, akik ötven-hatvan napot hiányoztak. A doku
mentum második része az őszi examenig (közvizsga) tanított anyagot 
mutatja:

7. Kátéból /Vallás história/ Első rész, első szakaszának fe le
2. Szent Dávid Zsoltáraiból 7-50, a csillagosokat
3. Fejbeli számadásban /hozzájok illetőleg/ gyakoroltattak
4. A nagyobbak /vagyis soltárosok/ a zsoltárból olvastak napon

ként. A legkisebbek a betűket tanúlták ismerni. Az erősebbek tagolnak, 
a legerősebbek pedig naponként olvastattak az a.b.c.böl

5. Kissebb imák, és apostoli hitformája.171
A márciusi vizsgáig pedig a következőket tanulták a kisebb fiúk:
7. Kátéból /valláshistória/ első résznek első szakasza
2. Szent Dávid soltáraiból 1-50 a csillagosokat
3. Fejbeli számadás, és a számjegyek ismertetése
4. A nagyobbak a soltárból, a kissebbek az a.b.c.böl olvastak na

ponta
5. Iskolai imák, apostoli hitforma és a nagyobbaknak a tízparan

csolat. A nagyobbak az írásban is gyakoroltattak.172
Az osztályok létszáma a következő volt: kilenc másodikos, ebből 

egy nem járt. Ide kívánkozik az a magyarázat, hogy a másodikosok a 
kisebb fiúk értelmesebbjeiből kerültek ki; negyvenhárom harmadikos, 
tizenkilencen egyáltalán nem jártak iskolába és harmincnégy negyedi
kes, közülük is tizenkilencen távol maradtak az iskolától. A II—IV. 
osztályban az őszi examenig, vizsgáig átvett tananyag:

IV. osztály
1. Kátéból: II. rész 6-dik szakaszától a III. részig a hatodik sza

kaszban levő reformátió rövid történetét is ideértve
2. Ujtestamentomi históriából /Hübner szerint/ 45-től végig
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H Á R M  A  S

KIS TÜKÖR,
M  E L  L  Y

I. A’ SZENT HISTÓRIÁT,
II. MAGYAR ORSZÁGOT,
III. ERDÉLY ORSZÁGOT,

AN NA K  
FÖLDÉVEL , POLGÁRI - ÁLLAPATJÁVAL, 

ÉS H IS T Ó R IÁ JÁ V A L .,

G Y E N G E  E L M É K H E Z
A L K A L M A Z T A T O T T  M Ó D O N

A' N E M E S T A N U L Ó K N A K ,
S U M M ü ' s A M  D E  V I L Á G O S A N

E L Ö - A D J A  É S  KI  - M U T A T J A .

0  V  I  D .
N crcio , qua natulc folim  dulccdint cuntíos 
Ducit, et impimorcs non Jinit effe fűi.

P  0  S 0  N  r  B A N ,  
F Ü S K Ü T I  L A N D E R E R  M I H Á L Y ’ 

költségével, és betűivel.

i 7 8 6 .

3. Dicséretekből 1-66 3 verssel
4. Kistükörből a Dunán inneni s túli; Tiszán inneni s túli kerületek
5. Erkölcsi szabályok, illedelmi szabályok /Pánczél szerint/
6. Bibliábani jártasság
7. Minden ima és tízparancsolat
8. Számból négy mívelet, és jártasság szabály
9. Olvasás, írás, és éneklés 
111-dik osztály
1. Kátéból: 1-ső rész III. szakaszától Il-dik rész 27. szakaszáig
2. Újtestamentum históriából /Hübner szerinti/
3. Szt Dávid 'soltárábol 1, 3, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
42, 43, 46, 47, 50, 51, 57, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 71, 72, 73, 77, 79, 80 
3 verssel

4. Kistükörből: Dunán inneni s túli kerület
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5. Illedelmi szabályok
6. Minden ima és tízparancsolat
7. Számból a három első mívelet
8. Olvasás írás, éneklés
II-dik osztály
1. Kátéból: I. rész II. szakaszától a IV-dik szakaszig
2. Szt. Dávid soltáraiból: mint a harmadik osztály csakhogy 2 

verssel
3. Kistükörből a Dunán inneni kerület
4. Illedelmi szabályok és imák
5. Számból össze adás
6. Olvasás, írás, éneklés.173

Lehet, hogy a laikus olvasónak elkerülte a figyelmét a Kistükörből 
tanított anyag. Ez az 1773 óta használatban levő Losontzi Hányoki 
István Hármas Kis Tükör című tankönyvének istentudja már hányadik 
kiadása volt, amit mellesleg még 1854-ben betiltottak.

1865-ben Almási Sándort saját kérelmére az egyházmegyei gyűlés 
Pirosra helyezte át, ezért a kisebb és nagyobb fiúkat Jójárt János rek
tor tanította az őszi vizsgáig. Időközben neki is lejárt a hároméves rek
tori idő, de ő Feketicsen maradt, és vállalta a kisebb fiúk tanítását és 
a velejáró kántorságot. A rektorságba 1865. november elsején Koz
ma Lajos tanító jött a pesti teológiai intézetből, és 1868. október 3 l-éig 
vezette a nagyobb fiúkat. Rektorságának lejárta után helyettes lelkész
ként a gyülekezetnél maradt.174

1868. november 1-jén jött az utolsó rektor Feketicsre. Kulcsár Sán
dor nagyobb f i  tanító a pesti teológiai tanintézetből érkezett mint vég
zett teológus. Esperesi engedély alapján őt csak egy évre hívták 
meg.175

Minthogy Kulcsárt csak egyévi tartamra hívták meg, a presbitéri
um kilátásba helyezte a rektória állandósítását. A kérdésben -  egy tag 
kivételével -  az elöljáróság úgy döntött, hogy állandósítani kívánják a 
rektori állást, más szóval a majdan megválasztott tanító állandó mun
kahelyet kap erre az állásra történő megválasztásával.176

Az állandósítás ügyére meg kellett nyerni az egyházmegyei köz
gyűlést. 1868. augusztus 8-án már folyamodtak a főespereshez. Kérel
mükhöz csatolták a rektor bérlevelét és annak nyilatkozatát, hogy a 
megszabott feltételekkel elfogadja az egyéves rektorságot. A főes
peres elvi beleegyezését adta a rektória állandósításába, amit a folya
modvány hátiratában közölt a feketicsiekkel.177 1869. november elején 
lejárt az egy év, és Kulcsár István személyében elhagyta Feketicset az
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utolsó akadémiai rektor. Újvidékre ment, ahová a püspök segédlel
késznek nevezte ki.

1869. október 24-én a nagyobb fiúk állandó tanítójává az akkor 
kántorként és a kisebb fiúk tanítójaként működő Jójárt Jánost válasz
tották meg. Az ő helyébe, a kisebb fiúk tanítására segédtanítót fogad
tak. Novemberben foglalta el állását a nagykőrösi tanítóképzőből ér
kezett Pál Sándor harmadéves képezdei növendék, majd 1870. októ
ber 23-án megválasztották kántorrá, de két év múlva önként lemon
dott állásáról. 178
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III. RÉSZ 
1869-1920





A REFORMÁTUS FELEKEZETI ISKOLA

Az 1867-es kiegyezéskor megalakult Andrássy-kormány vallás- és 
közoktatásügyi minisztere Eötvös József lett, aki 1868. június 23-án 
benyújtotta a képviselőháznak a népoktatási törvénytervezetet.

A törvényjavaslatot egy módosító bizottság megrövidítette, majd a 
felekezetek jogkörét biztosító változtatásokat eszközölt benne. A kor
mány, a felekezetek azt nézték, minél kevésbé terheljék meg saját 
kasszájukat. Az egyház, különösen a katolikus, ellene volt, a reformá
tusok viszont teljesen feleslegesnek tartották a törvényjavaslatot, ha 
községi iskolák nem alapíttatnak. Hosszú vita után aztán december
5-én elfogadták a népoktatási törvényt.

Az 1868/69-es iskolaév Feketicsen még a régi rendszer szerint 
kezdődött. Az új -  egyben utolsó -  rektor kéri a presbitériumot, vásá
roljanak néhány legszükségesebb taneszközt. Kérését teljesítették, és 
megvették Magyarország abroszát és a földgolyót.179

A tanítók elégedetlenek fizetésükkel, kérték, emeljék azt, a nép 
azonban kerek perec elutasította kérelmüket.180

Az 1847-ben épített nagyobb fiúk iskolájának átrendezése

A presbitérium 1869. április 11-i gyűlésén a rektória állandósítása 
kapcsán előállt helyzetet tárgyalták, és döntöttek az ügyben:

Az acad. rektori állandósítása alkalmából lakásról kelletvén gon
doskodni, az uj á ll tanító részére, s az iskolák kibővítése is szükségel
tetvén a kettős terv felett való tanácskozás után a lakásra vonatkozó
lag határoztatott, hogy az idén -  az épület anyagok drágasága miatt -
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lakás ne építtessék. Az iskolák bővítésére vonatkozólag ellenben a 
mostani fiú  oskolának oly módoni beosztása iránti tervére Molnár 
Miklós k. jegyző urnák, mint az alábbi ábra mutatja az elöljáróság el
határozza az épületnek a hely színen való megtekintését s a térségek 
felmérését, hogy ha czélirányosnak találtatnék, az iskola e szerint le
endő átalakítása mielőbb foganatosítassék.181

A fenti terv valójában az 1847-ben épített iskola átrendezését je
lentette.

Gutwein Gottfried kőműves vállalta el az átalakítást.182 Az átalakí
tott iskola bútorzatát Schmidt Frigyes helybeli asztalos hetven forin
tért készítette el. A deszkaanyagot az eklézsia adta. A mester kötele
zettséget vállalt, hogy augusztus 30-áig elkészíti a szükséges tizenhat 
darab tizenhárom láb hosszú padot és a tanító asztalát. Szigorú felté
teleket szabtak a határidő betartására, minden egyes napi késésért na
pi öt forintot vontak volna le kialkudott béréből.183 Az új padokat az 
utca felőli terembe állították be, a megjavított régieket pedig az épü
let végén lévő, kisebb fiúk tantermébe. Határoztak azok oszlopokban 
való elhelyezéséről is.184

A törvény életbe lépte után a szuperintendens körlevélben kérte fel 
a lelkészeket, szolgáltassanak adatokat a népnevelési törvényre vonat
kozólag. Kozma Lajos helyettes lelkész 1869. május 5-én185 megküld
te a kért adatokat. Nagyon értékes ez a dokumentum, mert nyolc pont
ban ad érdemleges választ a felszólításra:

Főtisztelendő superintendens úr körlevelének
1. pontjára nézve: minekutánna az iskola épületek (3) jókarban  

vannak, illetőleg tantermeik -  tágasok, világosak, s könnyen szellőz- 
tethetők -  e tekintetben a törvény kívánata kielégítethetik, s további 
átalakítás nem szükséges. A

2. ponthoz: a tantermek belső térfogata -  20 négyzetöl lévén, 80 is
kolás gyermeknek a kívánt 8-ad négyzetölnyi hely megadathatik ben- 
nök. A tankötelesek száma azonban pontos utánna járás szerint az el
kötelezetteket leszámítva marad a magyar egyházban 1857. Apr. 24- 
től -  1863 Apr. 24-ig azaz hat éven által: 411 s így ezek tanításának a 
törvény értelme szerint a meglevő 3 iskola tanító megnemfelelhet. 80 
gyermeket számítván már egy tanítóra legalább is 5 tanító szükségel
tetnék. Azomban ez idő szerint az egyház erre nem képes, ha lehet, a 
népisk. törv. 34. § úgy értelmezi, hogy 100 gyermek egy tanító által ta
níttathatnak, azaz ha a fentebbi körülbelül 400 iskolás gyerekek négy 
tanító által oktathatnak, úgy egy új tanterem építésére és egy segédta
nítóság felállítására hajlandó lenne az egyház.

136



A német vagyis a leányegyházban a ' 6 évi iskolaköteles gyermekek 
száma a 8-at nem haladván meg, s az iskola is tágas és czélszerű lé
vén a felekezeti törvény értelmében fentartathatik. ad

3-ik pontra térve a magyar egyházban fiúk  s leányok külön terem
ben tanítatnak, a leány egyházban nem, de a tanítványok számához 
képest nem is szükséges, mert a fiú k  száma csak 33, a lányoké 35, s így 
együtt megférnek, ad

4. az országos törvény 11. §-ában elősorolt tantárgyak közül nem 
taníttatnak a d  [nyelvtan], g  [gyakorlati útmutatások a mezei gazdaság 
és különösen a kertészet köréből], h [a polgári jogok és kötelességek 
ismertetése], k  [testgyakorlat, tekintettel a katonai gyakorlatra] alatt 
feljegyeztettek. (A német iskolában, tankönyveknek híjjával lévén d 
[nyelvtan], e [természettan és természetrajz elemei, figyelemmel az 
életmódra és vidékre, melyhez a gyermekek nagyobb részének szülői 
tartoznak],/[hazai földleírás és történet], h [a polgári jogok és köte
lességek ismertetése], k [testgyakorlat, tekintettel a katonai gyakorlat
ra] pontok alatti tantárgyak nem taníttatnak.) Tekintve a körlevél

5-ik pontját a meglevő iskolák, a menyiben még a megkívánható 
taneszközökkel felszerelve nem volnának, azoknak beruházására az 
egyház képes és hajlandó is, mindkét részen.

6-ik tétel. A szünidőt tekintve a magyar egyházban van nyári isko
láztatás (de sokszor csak a neve) a német egyházban egyáltalán nincs. 
Vonatkozólag a

7-ik kikezdésre a népesség községünkben mindöszve sem lévén 
5000-nyi felsőbb népiskolák felállításásról nincs szó.

A 8-ik pont
a) betűjéhez: egy sedégtanítóság felállítására képes volna az egy

ház, többre nem vállalkozhatik.
b) 2Í4 telek fö ld  egyenesen iskolára adatott, ugyancsak egy iskolai 

laknak való házhely is ezek, ha az egyház az iskolákat elbocsátaná, az 
iskolákkal együtt a község kezére általmennének. Egyébként az iskola 
épületek s az iskolák s tanítók fentartása s dijjazása egyházi jövede
lemből történik, részben pedig a szülék által (u.n. gyermekbér).

c) a válasz a fentebbi pontban foglaltatik.
d) más vallás felekezetűek, nevezetesen ag. hitv. és izraelita hitköz

ség is van. Az ág. hitv. német ajkúak.
e) A lakosság egyharmada német nyelvet beszél.

1869. május 22-én érkezett a népiskolai törvénnyel kapcsolatos első 
intézkedésre történő felszólítás a presbitériumhoz, amely elhatározta, 
mihelyt valami konkrét utasítás érkezik a szuperintendenciális gyülés-
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ről, egy kiszélesített értekezletet tart a templomban.186 Nem kellett so
káig várni erre, július elején meg is érkezett. Kármán Pál egyházmegyei 
alesperes a kísérőlevélben tanácsolta a lelkésznek, az egész gyülekeze
tét hívják egybe, mielőtt határoznának e nagy fontosságú tárgyban:

Részemről, noha a „Népiskolai törvényre ” nézve egyházamban a 
közvéleményt tökéletesen ismerem, s előre tudom, hogy a presbytéri- 
um intézkedésében az egész nép megfogna nyugodni, még is az egész 
gyülekezettel fogok előlegesen tanácskozni, már csak azért is, hogy a 
jövőben senki ne mondhassa, hogy a pap csak az elöljárókkal intézke
dett ily nagy fontosságú ügyben, s e körülményt egyik vagy másik ürü
gyül felhasználhassa arra, hogy a gyülekezetben versengést vagy vi
szályt támasszon. Ily lehetőségeknek legczélszerübb eleit venni, az il
domos elővigyázat által Egyébiránt mindenkinek szabadságában áll 
egyházában tetszése szerint intézkedni, s részemről senkire pressiót 
gyakorolni nem akarok.187

1869. szeptember elején az iskola szervezeti felépítése volt a pres- 
bitériumi gyűlésen napirenden, ugyanis október 31-ével megszűnt a 
rektorság, és átminősült állandó tanítói állássá. Elhatározták, hogy Az 
e. e. nagyobbára hajlandó a rectori conventiót -  miután a tanítóság 
most már állandósítva lesz, s az académiai promotio czélja megszűnik 
a többi tanítói conventiokkal arányba hozni, s ily módon némelyeket 
abból elvonván egy ujabb leánytanítói állomást alkotni, a szükségese
ket hozzá adva, s ily feltételek mellett az iskolákat felekezetieknek 
meghagyni. . A88

Két napra rá megérkezett az alesperesi levélben jelzett küldöttség, 
melynek megbízatása az volt, kérdezze meg, vajon kívánja-e az egyház 
iskoláit továbbra is megtartani, vagy pedig községiekké óhajtja változ
tatni. A küldöttség előbb ismertette és értelmezte a népiskolai törvény 
idevágó paragrafusait. A jelen volt presbytérium egyhangúlag -  a kellé
kek megértése után is oda nyilatkozott, hogy iskoláit egyházunk feleke
zetieknek megtartani kívánja.189 Ezek után megtekintették a tanterme
ket, amivel elégedettek voltak, de felhívták a jelen volt illetékesek fi
gyelmét, hogy a hiányzó taneszközöket szerezzék be az iskola számára.

A régi iskola szerkezete nem felelt meg a népiskolai törvény által 
előírtaknak, ugyanakkor figyelembe kellett venni az áttérésre való fo
kozatosság elvét. E problémák orvoslására az egyházkerületi tanbi
zottság volt az illetékes. Az 1869. május 25-én tartott értekezletén az 
eddigi két alsó osztály számára négy évre osztott tantárgyakat a követ
kezőképpen osztotta be:
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I. osztály
1. A vallás köréből Gyermek elméjéhez alkalmazott imák (Úri ima, 

estvéli, reggeli, tanulás előtti és utáni) erkölcsi és illedelmi szabályok, 
isten ismeretére való vezetés, néhány ének.

2. Beszéd és értelem gyakorlatok.
3. írás és olvasás.
4. Számtan. 1-20-ig mind a négy műveleten keresztül víve a szám

jegyek megismertetése és leírása.
5. Enektani előgyakorlatok és néhány egyszerű dal.
6. Apró versecskék.

II. osztály
1. A vallás köréből. O- és újszövetségi szenttörténetek elbeszélő 

modorban, imák ismétlése bővítve a szülékért és tanítókért mondandó 
imákkal, énekek, énekversek és dicséretek. Kedélyt vidító és honszere- 
tetre buzdító versek könyvnélkülözése.

2. Beszéd- és értelemgyakorlatok. Ezzel egybeköttetésben földrajzi 
előfogalmak és természetrajzi ismeretek.

3. Folyékony és értelmes olvasás.
4. Magyar nyelvtan elemei. Betűk, szótagok, szók és egyes monda

tok megkülönböztetése az olvasókönyv alapján és előszóval való elő
adás után. A betűk különböző felosztása, szótagolási szabályok, diktá- 
lás utáni írás. Egyes gondolatok írásbeli kifejezése. Helyesírás, szép
írás ütemszerűleg.

5. Számtan. 1-100-ig mind a 4 műveletet fejben és jegyekkel; az 
osztás csak egyszerű számmal.

6. Enektani gyakorlatok és ezeken alapuló dalok.
A III-IV. osztályban tanítandó egyes tantárgyak beosztását 1870. 

június 9-én tartott értekezletén terjesztette be az a Duna melléki egy
házkerület tanbizottsága.

III. osztály
1. A vallás köréből. Biblia ismerettan és bibliatörténet rendszere

sen előadva és könyvnélkülöztetve.
2. Az értelmes olvasásra nagyobb-nagyobb gond fordíttatik, s az 

olvasókönyv olvasmányai már nemcsak egyszerű, hanem összetett 
mondatokból is állhatnak.

3. A magyar nyelvtanból megtanulják az egyszerű bővített monda
tokat s az alaktanból mindazt, mi a bővített és kapcsolt mondatok 
alapján ismerhető.
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4. A számtanból tanulnak 1000-ig fejben és jegyekkel mind a négy 
alapművelet szerint, szintén kiváló gond fordíttatik a fejbeli szám
adásra.

5. A földrajzból megismertetendő Magyarország földrajza s külö
nös figyelemmel kell lennie arra, hogy a gyermek hazájáról élénk topog- 
rafikus képet nyerjen; ezen kívül megismertetendő az egész fö ld  felüle
tének alakulása -  földgömbön -  a legáltalánosabb körvonalakban.

6. A természeti tudományokból -  a természetrajz itt tüzetesen nem 
taníttatik, hanem az első és második osztályban szerzett ismeretkör ol
vasmányok alapján bővíttetik.

7. Az énektanból taníttatik az énektan elemei röviden, különöseb
ben a hangkörök, kemény hangsor és hangnemek felfogása és begya
korlása mellett egy, később kétszólamú egyházi és világi énekek ének
lésében gyakorlandók.

8. A szépírás részint ütemszerűleg, részint szépírás példányok má
solásával gyakorlandó.

9. A rajz. Ha az első és második osztályban meg nem kezdetett -  
szorítkozni kell a beszéd- és értelemgyakorlatokban előjövő és az írás
ban megkívántató kézügyesítő gyakorlatokra; továbbá különböző ál
lású vonalak, ábrák alakítása és természet utáni másolásokban gya
koroltatnak.

10. A test gyakorlás csoportonként következőleg osztandó fel: Az 
I., II. és III. osztály csoportonként gyakoroltatik a rendgyakorlatokban 
és az ugrásban, s ott, hol a körülmények engedik a kurta és hosszú 
kötéleni hintázásban.

IV. osztály
1. A vallás köréből. A gyermek elméjéhez alkalmazott hittan.
2. Az olvasás köréből. Az értelmes olvasáson kívül a jó  hanglejté

sű és kifejezésteljes olvasásra kell törekedni.
3. A nyelvtanból. Az egyszerű mondatok bővítése ismételtetik, az

után átmegy a tanító a mondatoknak mellékmondatokkal való kibőví
tésére; a beszédrészek és az összetett mondatok ismertetésére, s végül 
az előbbi években szerzett összes nyelvtanítás eredménye áttekintőleg 
összeállíttatik.

4. A számtanból. Ez évben tanulnak a gyermekek számolni 1000-en 
fe lü l mind a négy alapművelet szerint -  életre alkalmazva példákban. 
Nagy súlyt kell fektetni a számolási készségre és gyorsaságra. Szintén 
ez évben tétetik átmenet a törtszámok fogalmának magyarázatára, s 
megtaníttatik a közönséges törtek négy alapművelete.
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5. A földrajzból megismertetendő a magyar birodalom részleteseb
ben, főképp nép, terményrajz és polgári tekintetben; továbbá Európa 
vázlatosan és a többi földrészek a legáltalánosabb körvonalakban.

6. A természeti tudományok köréből. Még ez évben sem taníttatik 
tüzetesen természetrajz, hanem az eddig szerzett ismeretkör olvasmá
nyok alapján bővíttetik.

7. Az énektanból. A múlt évben megkezdettek gyakorlása mellett a 
fősúlyt a lágyhangsor és hangnemek ismertetésére és begyakorlására 
kell fektetni. Ezen kívül a tanulók két-három szólamú egyházi és vilá
gi énekek és dalok éneklésében gyakoroltatnak.

VAGYONARÁNYOS ISKOLAPÉNZELÉS

A népiskolai törvény új rendszerű iskolapénzelést kívánt meg az 
eddig szokásos helyett. Ugyanis eddig a gyermekbérből tartották fenn 
az iskolát, egy-egy gyermek után, közvetlenül a szülőtől meghatáro
zott termény- és pénzbeni járandóságot kapott a tanító. Ez a fajta pén
zelés nem vette tekintetbe a szülők anyagi helyzetét, tehát a sokgyer
mekes szülők fizettek legtöbbet. A helyzet orvoslására a feketicsiek 
bizottságot hoztak létre, amely 1869. szeptember 14-én, tehát az egy
házmegyei küldöttség látogatásakor tartott gyűlésen beterjesztette a 
tanítók jövőbeni pénzelésével kapcsolatos adókulcs-javaslatát. A bi
zottság, kiindulván az igazság és méltányosság szempontjából, hogy 
ti. vagyonaránylag történjék a teherviselés, s így a szegényeken lehe
tőleg könnyítve legyen, a szabad iskoláztatást oly módon véli élet- 
beléptethetőnek, hogy a régi párbérek érintetlenül minden páron meg
hagyatván, s a tanítványoktól eddig fizetett díjak elmaradásával táma
dó szükséglet fedeztessék oly módon hogy:

1. A földes gazdák -  párbéreken kívül vagy felü l -  fizessenek kü
lönbség nélkül még 60 újkrajcárt s fertály190 földjeik számához képest 
W4 véka búzát és W4 árpát.

2. A jobb módú házas zsellérek, párbérükön felü l fizessenek még 60 
új krajcárt.

3. A gyengébb házas zsellérek, párbérükön felü l fizessenek még 20 
krajcárt [A házatlan zsellérek párbér: a régi vagyis 1 véka búza és 1 
véka árpa vagy 40 krajcár maradván.] mely öszveg a tanítványoktól 
eddig bejövő tandíjak kipótlására elégségesnek mutatkozik.191
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A bizottság a javaslatot elfogadta, egyben azt határozta, hogy
1870. január elsejét követő első vasárnapi istentisztelet után javasla
tát, mint közügyet a gyülekezet elé terjeszti elfogadásra.

Az 1870-ben bekövetkezett mélyreható változások tárgyalása előtt 
nézzük meg, hogyan alakult a tanítói kar felállása.

1869. október 31-én lejárt az utolsó rektori egy év. Kulcsár Sándor 
eltávozott Feketicsről. Helyére Jójárt Jánost, a kisebb fiúk tanítóját vá
lasztották meg. A presbitérium az egyházmegyei főesperes jóváha
gyásával a megüresedett kántori és a kisebb fiúk oktatói állására a 
nagykőrösi tanítóképezdéből segédtanítót hozatott Gál Sándor szemé
lyében olyan feltétellel, hogy az 1870. április 24-én, Szent Györgykor 
kezdődő kántori év elején tölti majd be a nevezett az állomást. Mi
után az iskolaügy rendezéséig ezt az állást betölteni nem óhajtotta, az 
egyházi elöljáróság arra kérte az egyházmegyei közgyűlést, hagyja jó
vá Gál Sándor ezen minősítését, és engedélyezze, hogy kántori és ta- 
nítósegédi munkájáért teljes fizetést kapjon.192 A harmadik tanító, 
Vajányi Endre, a lányok tanítója volt és maradt.

A presbitérium 1870. január 2-án a gyülekezet elé terjesztette az 
iskolaadóztatásra tett bizottsági javaslatot, amely a kivetés aránylagos- 
ságát szorgalmazta. A javaslatot elfogadták a feketicsiek, tehát meg
szűnt a gyermekbér, a gyermekektől szedett tandíj. A határozat követ
kezményeképpen a tanítói díjleveleket is meg kellett változtatni. A ta
nítói fizetéseket meghatározott összegekben, évi átalányban állapítot
ták meg. A presbitérium márciusi gyűlésén felszólították a tanítókat, 
adjanak írásbeli nyilatkozatot, elégedettek-e a fizetésük tervezeté
vel.193 A három tanító írásbeli nyilatkozatával elfogadta az újonnan 
megállapított és felkínált fizetést. Április 13-i ülésén Kozma Lajos is
mertette a tényállásokat, és a presbitérium jóvahágyta, hogy az isko
laügy rendezésének ügyiratait a megszabott határidőt is megelőzve az 
egyházmegyei közgyűlés elé terjesszék fel jóváhagyásra.

AZ ISKOLA FELEKEZETI JELLEGÉNEK  
MEGERŐSÍTÉSÉRE FELTERJESZTETT 

DOKUM ENTUM OK

Nagytiszteletű egyházmegyei közgyűlés!
Alólírottak, mint a feketehegyi helv. hitv. ref. anyaegyháznak elöl

járó i
szemelőtt tartva a Főtisztelendő superintendentia határozata fo ly 

tán a népiskolák ügyében eljáró nagytiszteletű bizottságnak múlt év
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ben tett abeli ígéretünket, miszerint vagyoni álapotunkhoz képest, és 
sokféle vallás és nemzetiség közé ékeltetésünk szempontjából is, isko
láinkat felekezetieknek megtartani kívánjuk,

szemelőtt tartva a népiskolai közoktatási törvény 36 §-ét, melben a 
hitfelekezeti iskolát fentartó egyháztagok csak ha vagyonaránylag és 
kellőn megadóztatva viselik a taníttatási terhet, akkor nem kötelesek a 
közös iskolákra is fizetni,

szemelőtt tartva továbbá az eddig tapasztalt kellemetlenséget és 
kárt, mely a tanító urakra az eddig gyermekektől egyenként fizetett, de 
hanyagul beadott díjazásból háromlott,

elhatároztuk, iskolaügyünket kellőleg rendezni, mirenézve elsőb
ben is a népet folyó év Január 2-dikán a templomban előre hirdetett 
meghívás mellett a felekezeti, vagy pedig a közös-iskolák közti válasz
tásra felhívtuk s ugyan akkor az egyházi tagoknak a vagyonarány sze
rinti jövendőbeni fizetés mód szükséges voltát elébe terjesztettük, s 
egyúttal a régi párbéreknek épségben meghagyása mellett az iskolai 
czélokra beszedendő újabb adózási kulcsot is felmutattuk, mely alka
lommal a szavazat képes egyháztagok névsora szerint, név szerinti 
szavazás történvén eredményül nyertük, hogy a jelen volt 171 egyház
tag közül a felekezeti iskola mellett nyilatkozva a vagyonarány szerin
ti taníttatási költséget 151 egyén elvállalta, ellene pedig 20-nál több 
nem szavazott.

Továbbá az ezutáni időkben a kellemetlenségek elkerülése végett a 
tanító urakkal is meghatározott fixum fizetésökre nézve /:mely nem 
gyermek szám szerint, hanem évi átalányban az egyházgondnok által 
lészen fizetendő:/ az ő beleegyezésökkel egyességre léptünk, mely te
kintetben ide mellékelve van szerencsénk a 3 jelenlegi tanítói fizetés 
új-conventiós leveleit A, B, C, alatt

A)
A feketehegyi helv. hitv. nagyobb fiú k  tanítójának tervben levő ij 

fixum fizetése. Megállapítatott a tanítók beleegyezése mellett az 1870. 
mart. 27-ikipresbyteriumi gyűlésben

1. Készpénzben 40 azaz negyven forin t osztrák értékben,
2. 30 azaz harmincz pesti mérő194 búza, y/j-ű kétszeres195
3. 30 pesti mérő árpa
4. Az iskolához tartozó fé l  sessió196 földnek őszi és tavaszi vetése 

alá való megszántása, a gazda által adott magboli bevetése, elboro- 
nálása, ezen földekről a termésnek behordása

5. A fé l  sessio fö ld  rétjén vagy u. n. kaszálójában termő szénának 
lekaszálása és behordása [Ezen iskolai fö ld  van a 4 calcaturában197 
mindenütt a papi fö ld  mellett]
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6. Két öl tűzi kemény fa
7. Halotti búcsúztatásért 1 fór. 26 kr. osztrák értékben
Mely díjlevél szerint hogy mindenkor becsületesen fogunk fizetni, 

magunkat az egyház nevében kötelezzük.
Kelt Feketehegyen 1870. Mart. 27-ikén 
Kelt a presb. gyűlés kebelében Az egyház elöljárói 
Kozma Lajos Perlaki Gábor
ref. h. lelkész Fehér Mihály
(P H.) Bordás István

Harangozó Lajos

B)A feketehegyi helv. hitv. Cantornak egyúttal kisebb fiuk  tanítójának 
tervben levő fixum-fizetése. Megállapítatott a tanítók beleegyezése 
mellett az 1870. mart. 27-ikipresbyteriumi gyűlésben

1. Készpénzben 75 azaz hetvenöt osztr. ért. fór.
2. 50 pesti mérő búza (ötven), l/$-a kétszeres
3. 50 (ötven) pesti mérő árpa
4. Két öl tűzi kemény fa
5. Predikációs halottól 42 krajc., énekszóstól 21 kr. osztr. ért.
Mely díjlevél szerint hogy mindenkor becsületesen fogunk fizetni,

magunkat az egyház nevében kötelezzük.
Kelt Feketehegyen 1870. Mart. 27-ikén 
Kelt a presb. gyűlés kebelében Az egyház elöljárói 
Kozma Lajos Perlaki Gábor
ref. h. lelkész Fehér Mihály
(P. H.) Bordás István

Harangozó Lajos 
Tóth Sámuel

C)
A feketehegyi leányiskola tanítójának tervezett uj fixum fizetése  

azon idő tartamára míg az összes leánygyermekek egymagának vezér
lete alatt lesznek. Megállapíttatott a tanító beleegyezésével az 1870. 
Mart 27-iki presb. gyűlésben

1. Készpénzben 50 azaz ötven fór. osztrák ért.
2. 68 azaz hatvannyolcz pesti mérő, Hya kétszeres
3. 68 azaz hatvannyolcz pesti mérő árpa
4. Két öl tűzi kemény fa
Mely díjlevél szerint hogy mindenkor becsületesen megfizetünk, 

magunkat az egyházunk nevében lekötelezzük.
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Kelt Feketehegyen 1870. Mart. 27-ikén (P. H.) 
Kelt a presb. gyűlés kebelében 
Kozma Lajos ref. h. pap
Perlaki Gábor 
Fehér Mihály 
Bordás István 
Tóth Sámuel

Balogh István 
Harangozó Lajos
Balogh Gábor 
Lódi Gáspár 
Erdős JánosGáspár Gergely

a tanító urak idevágó nyilatkozataikkal E, F, G alatt felterjeszteni

Nyilatkozat
Alolírott mint a feketehegyi helv. hitv. egyházban kebelezett na

gyobb fiúiskolájának rendes tanítója ezennel kinyilatkoztatom, hogy a 
helyi presbyterium által tervezett uj tanítói fixum fizetési tervezetben 
részemre ajánlott fizetéssel, mely szerént régi Conventios levelem 
megsemmisíttetvén ujabb díjlevelem lenne:

készpénzben 40 Ft o. é. , 30 pesti m. búza, annyi árpa, az iskolai 
fé l  sessió földnek eddigi mód szerinti megmunkáltatása, termésének 
betakaríttatása, két öl kemény tűzifa, búcsúztatás halottól 1 Ft 26 kr
o. é. teljesen megelégszem, s fizetésem ily módon előnyösebb volna, s 
semmi csonkítást jövedelemben nem szenvednék, miről is adom jelen 
nyilatkozatomat.

Kelt Feketehegyen 1870. márt 28-kán

Nyilatkozat
Alól írott mint a feketehegyi kisebb fiu k  iskolájának ez idő szerinti 

vezetője s az egyház ideiglenes kántora nyilvánítom hogy sem magam
ra, sem bár ki által töltessék be az üresedésben levő állomás, az után- 
nam következendőkre nézve a helybeli presbyterium uj tanítói fixum f i 
zetési tervezetében ajánlott fizetésben az eddigihez képpest semmi 
csonkulást nem látok; mely szerint t. i. lenne ez utánni conventió a ré
gibb megsemmisítetvén 50 p. m. búza, 50 p. m. árpa, 75 évi forint és 
2 öl fa, énekszóz halottól 21 o. é, perdikatiostol 42 kr o. é.

Jójárt János 
a nagyobb fiúiskola  
rendes tanítója

F)
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Vajányi Endre kijelenti, elégedett a fizetésével

Miről is adom ezen nyilatkozatomat 
Feketehegyen Apr. 12. 1870.

Gál Sándor 
mint a kisebb fiúiskola  
ez időszerinti vezetője 
s az egyház kántora
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G)
Nyilatkozat
Alól írott ezennel nyilvánítom, mint a Feketehegyi leányok iskolá

jának rendes tanítója, hogy arra az időre, míg a leányok összesége az 
eddigi mód szerint oktatásom alá tartozand, a helyi presbyterium ál
tal tervezett új tanítói flxum fizetési javaslatban részemre ajánlott 68 
pesti mérő búza, 68 p. m. árpa 50 o. é. forint, és 2 ölfa fizetésemmel -  
eddigi conventiónálisom meg semmisíttetvén -  teljesen meg elégszem, 
s illy módoni fizetésem által semmi rövidséget járandóságomban nem 
szenvedek.

A későbbi időkre nézve pedig t. i. a már is tetemesen törvénybe üt
köző felesleges leány növendékek száma a vezérletem alatti iskolá
ban meg kevestettetik, vagyis a kissebb leányok számára új tanítóság 
szerveztetik, s új iskola nyittatik: a javaslatban foglalt 50 pesti mérő 
búza, 50 p. m. árpa, 75 o. é. forint, és 2 ölfa tanítói fizetéssel is meg
elégszem, s jelenlegi conventionális levelemhez képest is, azon viszo
nyok módosultához hasonlítva fizetésemben semmi csonkulást nem 
tapasztalok.

Kelt Feketehegyen 1870-dik év mártius 28-án
Vajányi Endre 
a leány iskola 
rendes tanítója

K alatt egy 4-dik conventionalist, mely a leányiskola elkülönöz- 
tetése alkalmából a C alattit pótolná, szintén a tanító beleegyezése 
mellett, amint a G alatti nyilatkozatának záradékából megtetszik.

K)A feketehegyi helv. hitv. leányiskola tanítójának tervezett uj fixum - 
fizetése azon idő tartamára, midőn a leányiskola elkülönöztetik, s fö 
lös számú növendékek keze alól elvetetnek. Megállapítatott a tanító 
megegyeztével az 1870. mart. 27-iki presbyteriumi gyűlésben

1. Készpénzben 75 azaz hetvenöt for. osztrák ért.
2. 50 pesti mérő búza (ötven), V3-0 kétszeres
3. 50 (ötven) pesti mérő árpa
4. Két öl tűzi kemény fa
Mely díjlevél szerint hogy mindenkor becsületesen fogunk fizetni, 

magunkat az egyház nevében kötelezzük.

147



Kelt Feketehegyen 1870. Mart. 27-ikén
Kelt a presb. gyűlés kebelében Az egyház elöljárói
Kozma Lajos 
ref. h. lelkész 
(P.H.)

Perlaki Gábor 
Fehér Mihály 
Bordás István 
Harangozó Lajos 
Tóth Sámuel

Valamint tervezzük azt is, hogy nem sok idő múlva ezen elkülönítés 
a leányiskolára nézve valóban végre is hajtassék, a mikor aztán egy 
preceptorr által az újabb állomást betöltvén iskoláinkat törvény értel
mében berendezettnek fogjuk állíthatni.

Midőn már a nagy tiszteletű egyházmegyét ezen házi dolgainkat il
lető eljárásunk jóváhagyására, a beterjesztett tanítói díjlevelek meg
erősítésére alázatosan kérnénk, egyszersmind kifejezzük abéli vélemé
nyünket, hogy csak is ilyen körülmények között tudjuk /:a lakosok ér
zületének ismerése mellett:/ iskoláinkat megtarthatnánk, kijelentjük 
hogy csak is ily módon behozván a múlt viszonyokhoz képest ezen sze
gényekre nézve ingyen iskoláztatást, hisszük a gyermekek rendesebb 
iskolalátogatását létesíthetőnek; kijelentjük végül, hogy az által az 
egyházi pénztár túl nem terheltetik, mivel az iskolai adó úgy vettetik 
ki, hogy a régi gyermekbérekért a tanító urak teljesen kárpótolva le
gyenek. S  mindezeknél fogva kérelmünket a jóváhagyásra és megerő
sítésre nézve még egyszer ismételve jegyezzük magunkat

Feketehegy 1870. Apr. 13-kán mint a nagytiszteletű egyházmegyei 
közgyűlésnek

Kelt a fen t kitett napon tartott presbyteriumi gyűlésünkben 
Kozma Lajos ref. h. pap Tóth Sámuel
legalázatosabb szolgái Erdős János
Perlaki Gábor Gáspár Gergely
Fehér Mihály Lódi Gáspár
Balogh István Harangozó Lajos
Bodrás István Balogh Gábor198

Az 1870. május 15-én tartott egyháztanácsi jegyzőkönyv megálla
pítja a fenti folyamodvánnyal kapcsolatban, hogy az egyházmegyei 
gyűlésen a feketehegyi egyház iskolaügye kedvezőleg intéztetett el, a 
beterjesztett új tanító díj leveleket elfogadták.
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AZ ISKOLATÉR BŐVÍTÉSE

Bács-Bodrog vármegye intézkedéseket foganatosított a népiskolai 
törvény életbeléptetésére. Kinevezte Dimitrievics Milost tanfelügye
lővé, aki körlevelében utasította a polgári és egyházi elöljáróságokat a 
törvénnyel kapcsolatos teendőikre. A feketicsi presbitérium 1870. jú
lius 3-án tárgyalta meg a tanfelügyelő levelét, amelyet az alesperesi 
hivatal útján juttatott el hozzá. Dimitrievics két tanterem építésére és 
két tanító alkalmazására szólította fel a feketicsieket. Ezzel kapcsolat
ban a lelkész és az egyházi elöljáróság -  tudva a tanfelügyelő nyilat
kozatát, miszerint egyelőre egy tanterem építésében megnyugszik -  
kérdést intézett a tanfelügyelőhöz, ha az ígért tantermet az elkövetke
ző évben felépítik, szorgalmazza-e valamely építésznél a tervrajz el
készítését a költségvetéssel együtt, továbbá ha netalán szükség lenne, 
engedélyezné-e az iskolaépület fokozatos felépítését.199

A népiskolai törvény alapján hozott tanterv arra kötelezte az isko
lákat, hogy a vidék jellegének megfelelő gazdaságtant, esetünkben a 
mezőgazdasági ismereteket, tanítsák az iskolák. 1871. március 20-án 
az egyházi elöljáróság ülésén elhatározták, hogy a templomkert a na
gyobb fi-  és leányiskola gyümölcsös- és veteményes kertjéül engedte
tik át, mégpedig azonnali használás mellett. Egyben a tanítóknak tud
tára adták, a gazdaság tanítás kötelező tantárgy lett.200 A tananyag el
sajátítása céljából két példányban megrendelte a presbitérium a Lu
kácsi-féle gazdaságtant.

Az 1871 -es kánoni vizsgálat az általános részben örvendetes tény
ként állapította meg: Az egyházi elöljáróság kezdeményezése folytán a 
gyülekezet az ingyen iskoláztatást életbe léptette, mi által eleje van vé
ve a szegény szülék azon gyakori panaszának, miszerint a tanítási díj 
miatt nem képesek gyermekeiket taníttatni.201 Ezzel a tettel a feketicsi 
egyházi elöljáróság egy évszázados sérelmet orvosolt. A többször em
legetett igazságtalan gyermekbért, tanítási díjat eltörölte, helyette egy 
igazságos -  a törvény meghatározta -  iskolai adózást vezetett be, 
amely a vagyoni helyzeten alapult. Minden ingatlantulajdonos köteles 
volt iskolaadót fizetni vagyonának arányában. Ez az adó a szegény, 
sokcsaládos szülők javára volt, hiszen korábban -  gyermekeik nagy 
száma miatt -  ők tartották fenn a hitfelekezeti iskolát.

A vizitátor másik megállapítása, hogy a feketicsiek Hitfelekezeti 
iskolát óhajtanak fenntartani, s a törvénynek megfelelöleg a két fiú  és 
egy leányok tanítója mellett még egy segéd leány tanítóságot felállí
tani.202

A jelentés iskolai életet illető további része:
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I. Iskola: felekezeti alapon áll Taneszközök, földgömb, térképek, 
természetrajzi ábrák megszereztettek. Egy új tanterem építése, s ehhez 
15 000 tégla égetése elhatároztatott, s a 4-ik tanító választására is 
van kilátás. 414 iskolaköteles gyermek van. Rendes iskolalátogató 
elöljárók vannak, kik az iskolákat hónaponként látogatják. A tanítók 
hivataluknak pontosan megfelelnek.

. . .  A célbavett iskola építés érdekéből jövő  évre a charitatívumok 
elengedését kérik.203

Az iskolafenntartás költségein kívül egyéni terhek is hárultak a hí
vekre: az úgynevezett karitatívumok: az egyházkerületnek fizetendő 
kegyadományok, amelyek tekintélyes összeget jelentettek évente. Kü
lönösen olyankor érintették súlyosan ezek a gyülekezet pénztárát, 
amikor más, nagyobb beruházások voltak napirenden, mint például
1871-ben, az új iskola építése. Valószínűleg a kánoni vizsgálódó aján
lására fordultak az egyházmegyei közgyűléshez kérelemmel a feketi- 
csiek ennek elengedése ügyében:

Nagy tiszteletű egyházmegyei közgyűlés!
A már két év óta egyformán káros, nedves időjárás szakadatlanul 

pusztítván számos egyházi s iskolai épületeinket, különösen az elmúlt 
télen okozott egyházunknak tetemes károkat, mind paplaki, mind taní
tói lakásoknál s melléképületeknél. Minden rombolások és leromlások 
nagy mértékben veendik igénybe egyre sorvadó egyházi pénztárunkat. 
Éhez járu l még annak szükségessége, miszerint a közoktatási törvé
nyektől, s a magas kormány tanfelügyelőjétől szoríttatva egy egészen 
uj iskolatermet s két tanító számára való lakást is kényteleníttetünk 
(egyszersmind szándékozunk is) építtetni, minek folytán, hogy magun
kon a terhet elviselhetővé tegyük, arra vagyunk kényszerítve, hogy 
avagy csak „kegyadományainknak a jövő  1872-ik évbeni elengedését 
kérelmezzük. . . ”204

A népiskolai törvény végrehajtását felügyelő állami tanfelügyelők 
állandóan sürgették a presbitériumot nemcsak a szükséges javítások 
megtételére, hanem a megígért negyedik tanterem építésére és ezzel 
összefüggésben egy negyedik tanítói állás megnyitására. Ezzel kap
csolatban került napirendre 1871. szeptember 17-én a szükséges 
mennyiségű tégla égetése.

Tudni kell, hogy a különböző nagyarányú építkezésekhez, mint 
amilyen a templom- vagy iskolaépítés, mindig helyben égették a tég
lát a szállítási költségeket elkerülendő.
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A presbitérium intézkedett a téglaégetés ügyében, a gondnok kifi
zette a tizenötezer darab téglát, és kiszolgálta a kellő mennyiségű szal
mát, de az égetés nem sikerült. Ez ügyben szólalt fel Harangozó Lajos, 
honnan térül meg a keletkezett kár. A jelen levő tagok úgy határoztak, 
a lakosok közt arányosan elosztják az összeget. A lelkész fontosnak 
tartotta hangsúlyozni, hogy a 4-ik tanterem felállításához szükséges 
tégla anyagnak készletben kell tartatnia, hogy az építkezésekhez már 
jövő  tavasszal hozzá lehessen kezdeni, hogy eképen mind a nagyságos 
kormányi tanfelügyelőnek már ismételve tett ebbeli Ígéreteinket, mind 
pedig az egyházmegyére s egyházkerületre jelentett ebbeli szándékun
kat beváltsuk, de e jélett és ezenkívül a leányiskola már oly tulnépes, 
hogy a leánynövendékeket tisztességesen befogadni nem csak a tante
rem elégtelen, hanem e felett -  a tanító nem csak a közoktatási törvé
nyekhez -  hanem a tapasztalatokhoz mérve is -  a legnagyobb buzga
lom mellett a nagyszám miatt sikeres tanítást felmutatni alig képes. 
Szükséges tehát nem csak a külön tanteremnek, kántori laknak építte
tése, hanem egyszersmind egy negyedik tanítóságnak vagy a mint ter
veztetik praeceptoriának minél elebbi rendszeresíttetése.205

A leányok iskolájában különösen a számtan tanítása volt ered
ménytelen, ugyanezen a presbitériumi gyűlésen elhatározták, egy szá
mológépet vásárolnak, hogy javítsanak ezen a helyzeten.

1872-ben Kármán Pál alesperes, torzsai lelkész tartott vizsgálatot, 
leginkább az iskolák állapota érdekelte. Az egyházi elöljáróság tudo
mására hozta, hogy ugyan még csak három tantermük van, mint az
előtt is volt, azonban a negyediknek 1871-ben jelzett fel nem építése 
nem akaratjukon múlott, ugyanis azon év káros időjárása az iskolákra 
szánt égetendő téglakészletet megsemmisítette, így újból kénytelenek 
a fentnevezett célra 1872-ben tizenötezer darab téglát égettetni.

Az alesperes érdeklődött, hogy az egyházi elöljáróság elégedett-e 
a tanítók munkájával, mire azok azt válaszolták, a vizsgákon nem a 
legjobb eredményeket tapasztalták: különösen a közönséges életben 
legszükségesebb számolásbeli ismereteknek s gyakorlottságnak a 
tanítványokkali elsajátítása körül, úgyszintén az éneklés tanításánál is 
a legelső elemeknek, kóták neveinek, intonátiójának a gyermekekkeli 
közlésében.206

1872-ben egész évben kedvezett az időjárás az építkezés előkészü
leteinek, kiégették a szükséges mennyiségű téglát. A tervrajzot most 
is Molnár Miklós jegyző készítette el. Az épületet kilenc öl hosszúra, 
hét öl szélesre tervezte, ebben helyet kapott egy tanterem, egy prae- 
ceptori szoba, egy konyha, két kántori szoba és éléskamra.
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Molnár Miklós más jó példával is elöljárt. építendő iskola költ
ségeinek fedezésére vonatkozó gyűjtőívet indított meg, amelyre azon
nal húsz forintot bejegyzett. Harangozó Lajos, aki erről beszámolt, in
dítványozta, hogy két-két egyházi elöljáró a nevezett gyűjtőívet gyűj
tés céljából a községben házanként felváltva hordozza meg, az eshető 
adományok rájegyzése végett.207

Az égett udvarban 1873-ban iskola épült

Az annyira szükséges és sürgetett iskolaépület, pontosabban kán
torlakás és egy tanterem megvalósítása az 1873. január 4-én tartott 
egyházi elöljáróság gyűlésén kezdetét vette. Kiadták az ácsoknak a 
megállapodást, és január 19-ére kiírták a kőművesmunkákra az árlej
tést, amit a cservenkai Knittel Jakab nyert ötszázkilencven forintos 
ajánlatával.

Ez az épület ma már a múlté. Hogy magunk elé tudjuk képzelni az 
égett udvarban folyó munkálatokat, magát az objektumot, érdemes 
idéznünk azon építési feltételeket, amelyeket az árlejtésen nyertes vál
lalkozónak, kőművesnek teljesítenie kell:

1. a fundamentom s pincze kiásatása, s a fundamentomnak kellő 
mélységig s magasságig megfurkózása, úgyszintén az épület bense- 
jének, valamint környezetének kellő magasságig feltöltése is roboto- 
sok által történjék, kik a szolgálati sor szerint, az egyház által állíttat
nak elő,

152



2. építési anyagokat, polyvát, téglát, vályogot, meszet, homokot 
szintén az egyház állít elő,

3. ha az építést más községbeli mester vállalja fe l  legolcsóbban: 
akkor munkásainak szállítására 10 (tíz) fuvar állíttatik elő részére a 
kellő időben, Cservenka, Kula, Verbász, Szenttamás községek távolsá
gáig,

4. ugyancsak -  a mester által -  állítandó építési díványok ide ho
zatalára s visszaszállítására 2 fuvar,

5. a falazaton kellő magasságban -  nedvességfogó gyanánt -  az 
egyház által állítandó deszkákat köteles az építész alkalmazni,

6. a fundamentom furkozott fö ld  lesz, legfeljebb 1 lábnyira a fö ld 
színe alatt tégla, s itt a téglarakás szélessége 2 lÍ2 láb, innen fölebb a 
párkányzatig 27 hüvelyk széles s fölebb a tetőzetig 2 lábnyi szélessé
gnek lesznek a körfalak,

A közfalak melyek bosszant futnak V /2 láb szélesek, a keresztfutók 
pedig egy láb szélességűek,

7. az építész saját költségén az utczai 5 ablak fö lé  a padlás emele
tén gypsz öntvényű ábrázolatokat lesz köteles a szelelő jukakba alkal
mazni. Egyéb díszítmények szakmájába tartozván -  különösebben nem 
érintetnek -  s általa kellőn eszközlendők.

8. Az épületnek ez évi Sept. 29-ére készen kell lennie, ellen esetben 
a felvállaló építész a kántori házbér öszvegben elmarasztalandó.

9. A fizetés 3 részletben történik, és pedig az egész munkadíjnak V5 -a 
fizettetik a munka megkezdésekor, y/j -a ha a falak elkészülnek, V? -a, 
vagyis az utolsó részlet pedig ha az épület egészen készen lesz.208

1872-től kezdve az egyházmegye évente rendszeresen megjelen
tette közgyűléseinek és az egyházlátogatásoknak a jegyzőkönyveit és 
(a minket érdeklő) újonnan alakított Tanbizottság jelentéseit. Ebből 
megtudjuk, hogy 1872-ben a feketehegyi magyar református egyház
ban a szegény iskolanövendékek az Eötvös alapból tankönyvekkel 
ellátatnak.209

Még csak két év telt el a népiskolai törvény alkalmazásától, de már 
bizonyos tapasztalatokról beszámolhatott a közgyűlésnek, és javaslatot 
tett a tanbizottság, válasszon a közgyűlés egy egyházmegyei tanfel
ügyelőt, kinek főfeladata leend az egyházmegyében lévő összes tanító
kart az iskolai szünnapokon -  tehát augusztus vagy szeptember hóban 
-  Eszéken vagy Újverbászon egy begyűjteni, s az iskolai tanítás javítá
sa, szóval mindennemű iskolai reformok kérdésében általános értekez
letet tartani, az elfogadott javaslatokat a következő egyházmegyei köz
gyűlésre megerősítés végett terjeszteni.210 Végül ugyanott szégyenlő
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sen hozzáteszi: A tanítók utazási költségeit az egyes gyülekezetek a 
népnevelés érdekében remélhetőleg fedezni fogják.

A tanbizottság másik javaslata az úgynevezett iskolai körök felál
lítása és körügyelők választása volt. Ennek lényege, hogy az egyház
megyét több kisebb egységre, iskolai körre osztanák, élükön a kör
ügyelőkkel, akik évenként legalább négy értekezletet tartanának a kö
rükben dolgozó tanítókkal. Feketehegy Pirossal, Újvidékkel például a 
hatodik iskolai körbe került.

Az 1873-as látogatási jelentésében Kármán Pál megállapítja: 
Örömmel értesült az egyházi vizsgálat, hogy a régi iskola telken, mely 
forradalomban elpusztult, az egyház egy uj tanítói lakot, a törvénynek 
megfelelő tanteremmel épített.211 A tanítással kapcsolatos észrevétele 
a következő: Az iskolai oktatásra nézve általában nagy előhaladást 
tapasztaltam. A tanítók nagy részén meglátszik a képezdei készültség, 
s azon igyekezet, hogy a népoktatási törvény s a jelenkor követelmé
nyeinek meg akarnak felelni.212

A  jelentés további részében van egy megállapítás, amely a gyüle
kezetei érintető súlyos problémát, a nazarénusok kérdését illeti. Mi ez
zel eddig nem foglalkoztunk, hiszen a református egyházon belül tör
tént szektásodás kérdéskörébe tartozik. Tárgyunkat csak az iskolaláto
gatás szempontjából érinti ez a probléma, a nazarénus szülők ugyanis 
visszatartották az iskolától gyermekeiket, hiszen azoknak hitfelekeze
ti iskolába kellett volna járniuk. A jó  iskolai oktatástól reméljük azon 
eredményt is, mely nazarénusi tévelygőket vallásos rajongásukból ki 
fog ja  ábrándítani, s a Prométheusként sem élni, sem halni nem tudó 
szekta csendes szétmállását előkészíti. Maguk a nazarénusok is érezni 
látszanak ezt, s ezért vonakodnak gyermekeiket iskoláztatni, sőt az 
előhaladott iskolai oktatás az eredményeknek előre vetett árnyéka már 
látszik, mennyiben a nazarénizmus két-három év óta semmi előhala
dást nem tett.213

A  látogató kiemelte, külön tanteremben tanulnak a fiúk és leányok, 
a német iskolában azonban vegyesen. Osztályonként a tanulók száma 
nem haladja meg a nyolcvan főt. Az iskolában minden tantárgyat ta
nítottak, a szorgalmi idő nyolc hónaptól több volt. A tanítás eredmé
nye jó  osztályzatot kapott Kármán Páltól. Értékelése szerint az iskola- 
épületek megfeleltek a követelményeknek, és kellőképpen fel voltak 
szerelve taneszközökkel, kellőleg be voltak bútorozva. A tanítók fize
tése háromszáz forintra felment, tehát a törvény előírta átlagnak az is 
megfelelt.

A fenti tényállásból azt a következtetést vonta le a látogató, hogy 
az iskolának van annyi vagyona és jövedelme, hogy az iskolát abból
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fenn lehet tartani. Egy dolgot azonban kifogásolt: a tankötelezettséget. 
Az általa felügyelt gyülekezeteknél a tankötelezettség legkevésbé Fe
ketehegyen volt életbe léptetve.

A népoktatási törvény kimondta az ismétlőiskola megszervezésé
nek a kötelezettségét, 1871. április 16-án a presbitérium határozatot 
hozott, hogy azt a vasárnapi istentisztelet után kell tartani, sajnos, még
1873-ra sem szervezték meg.

Az előző évben az iskolai köri és körügyelői javaslatot az egyház- 
megyei tanfelügyelő elfogadta, tudjuk meg a továbbiakból, tehát Feke
tehegy, Deszpotszentiván, Kucura, Torzsa és Verbász alkotta a VI. kört, 
ennek körügyelőjévé Kozma Lajos helybeli lelkészt választották meg.

Az egyházmegyei közgyűlés tanügyi bizottságának ezek az újon
nan szervezett iskolai körök azt javasolták, hogy a tanév tartama a 
bácskai egyházakra nézve 9 hónapra terjedjen, kezdődik október 1-én 
és június 30-ig, azon hozzáadással, hogy a már konfirmált gyermeke
ket a szülők a tanév végéig az iskolából ki ne vegyék.214

AZ ISKOLAÉPÍTÉS PÉNZELÉSE KÖRÜLI VITA

Az égett udvaron háromezer forintos költséggel épült új iskola -  
bár erről nem tesz említést a látogatási jegyzőkönyv -  felborzolta a 
feketicsiek kedélyeit. Ennek oka, hogy nem volt elegendő pénz az 
építkezés kivitelezésére.

1873. április 5-én az egyházi elöljáróság a következőket határozta 
el: tekintettel arra, hogy az új iskola épület az egyháznak minden tő
kepénzét felemészti, ’s hogy az önkéntes ajánlatok nem a várt mennyi
ségben fo lytak be, határozatképpen kimondja egy iskolaépítési kive
tésnek, repartitiónak szükségességét, a módozatot pedig legalkalma
sabbnak véli az 1867-iki toronyépítési repartitioéval azonosítani, az
az birtok aránylagos kivetést tenni. Minthogy azonban az ily kivetést 
végrehajtásában a ’ nem sokára lejáró munkálkodhatási idő megaka
dályozza: jegyzőkönyvileg kívánja ebbeli akaratát és szándékát meg
örökíteni, s szent hagyományként egy következő presbyteriumba át
származtatni, teljes hitel várván annak az egyház iránti buzgóságától -  
ennek bőkezűen leendő megoldását s megejtését.215

Április 30-án került napirendre a három héttel korábbi javaslat, 
időközben azonban új presbitériumot választottak. Ezen a gyűlésen 
fordulat történt: Végül a régi presbyterium tagjai jegyzőkönyvileg kí
vánják felvétetni abbeli nézetüknek megváltozását: miszerint az uj is-
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kóla építés szükségeit fedező költség kivetése ne vagyon aránylag 
/:mint az 1873-dik April 5-iki gyűlés 5-dik pontja tartalmazza:/, ha
nem párszám szerént történjék. Úgyszintén nyilvánítja a közönségnek 
abbeli állítólagos óhaját, miszerint az eddigi vagyon aránylagos te
herviselést általánosságban megváltoztatni, és a régi alapra fektetni 
kívánja. A dolog népgyűlés elé tartozván, alkalom szerint egy egybe
hívandó népgyűlés ítélete alá fo g  bocsáttatni.216

A kirobbant elégedetlenség nem kerülhető meg, hiszen ennek lé
nyege, hogy ismét a szegényebb lakosok viseljék -  adott esetben -  az 
iskolaépítés költségeit. A vagyonosabbak igyekeztek visszaállíttatni a 
korábbi pénzelési szokást.

Június 27-én tartott presbitériumi gyűlésen egy indítványtervezet 
született a hiányzó összeg előteremtésére, de miután a presbyteri gyű
lés az egyes tagok adójának meghatározásában önhatalmilag nem 
működhetik -  szól a határozat - ,  felkéretik a t. lelkész úr, hogy az isko
la építési költség kivetés tárgyában a legközelebbi úrnapon hívasson 
egybe és tartson népgyűlést, mely népgyűlésnek a legközelebbi úrna
pon, vagyis f. hó 29-én való egybehívását a lelkész meg is ígérte, meg
tartását pedig az ezt követő űrnapon vagyis Julius hó 6-ik napjára ha
tározta.

Előlegesen s tájékoztatásul mégis a következő népgyűlés elé ter
jesztendő kivetési tervezetet készíti a presbyteri gyűlés:

Ugyanis történjék kivetés:
a) Minden földespárra 1 fr t  o. é.
b) Minden 1/4 földre 2 fr t  o. é.
c) Jobb módú házaszsellér párra 2 fr t  o. é.
d) Középszerű házaszsellér párra 1 fr t o. é.
Házatlan zsellér párra 50 kr.217
Július 6-án a templomban népgyűlést tartottak a helybeli segédlel

kész elnökletével. (A súlyosan beteg Kozma Lajos gyógykezelésen 
volt.) Az elnök feltette a kérdést, a beterjesztett javaslatot elfogadja-e 
a gyülekezet vagy sem. A jelenlévők egy része elfogadhatónak vélte, 
míg más része hevesen kikelt a kivetési tervezet ellen, ezért a lelkész 
vitát kezdeményezett az elhangzottakról.

A tervezetet ellenzők hangadója Harangozó Lajos volt, aki nevük
ben azt nyilatkozta: e tervezetet el nem fogadhatják, és pedig azon ok
ból, mivel a kivetési tervezet szerint ismét a földes gazdákra száll a te
her, holott már az eddigi párbér kivetés is nagyon terheli a földes gaz
dát, különösen a jelen szűk időben, midőn a fö ld  még a kellő magot sem 
adta meg sokaknak. Ha tehát most ezt is el kell fogadniok, hozzá szá
mítva még a polgári adót, nem tudja elgondolni, miként tesznek eleget
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kötelezeítségöknek a földesgazdák. Minélfogva indítványozza, hogy ne 
a földre, mint a mely a nélkül is eléggé meg van terhelve, hanem a pá
rokra és a házakra történjék a kivetés és pedig a következő módon:

1) minden párra 2 fr t  o. é.
2) minden házra 1 fr t  o. é.218
Erre azután elszabadultak az indulatok. A lelkész alig tudta lecsen

desíteni a zajongókat, majd arra kérte a gyülekezetét, ha valakinek a 
két indítvány közül egyik sem tetszik, javasoljon jobbat, de senki nem 
szólott. Szavazásra került hát a sor, elsőként Harangozó Lajos indítvá
nyára kellett voksolni. Látván ekkor azon párt tagjai, kik a presbyteri 
gyűlés által készített tervezet szerint óhajtották az iskola építési költ
ség kivetését, hogy ők kissebbségben maradnak, a gyűlést elhagyni 
készültek.219 Ekkor arra figyelmeztette őket a lelkész, ne távozzanak 
el, mertha csak hároman maradnak is benn s hárman határoznak, e 
határozás törvény erővel fo g  bírni az egész népre nézve, hanem inkább 
szavazzanak egyenként arra, valyon a H. L. indítványa vagy pedig a 
presbyteri gyűlés tervezete szerint történjék-e a kivetés.

Hiába volt a figyelmeztetés, azok, akik a presbiteri gyűlés indítvá
nyát óhajtották elfogadni és érvényre juttatni, nagyobbrészt eltávoz
tak, közülük csak néhányan maradtak ott, viszont a Harangozó indít
ványát óhajtók nem távoztak, így -  csekély ellenvetéssel -  ezt szavaz
ták meg. Azaz iskolaépítésre minden házaspárt két forint és minden 
házat egy forint fizetésére kötelezték.

Az iskolaépítés pénzelésének kérdése ezzel nem zárult le. Időköz
ben Kozma Lajos visszatért a gyógykezelésről, 1873. szeptember el
sején presbiteri gyűlést tartott, amelyen a távollétében felmerült kér
déseket tárgyalták meg. A legégetőbb probléma a júliusi kivetési ter
vezet volt. Gáspár Lajos, Fülöp István, Balogh Gábor és Kota János 
egyháztanácsi elöljárók kérvénye került elsőként szóba. Ezek ugyanis 
azt szorgalmazták, hogy a lelkész hívjon össze ismételten egy népgyű
lést, amelyen az iskolaépítési költség-kivetést megtárgyalnák. Kozma 
Lajos erre azt a magyarázatot adta, mivel a július 6-án megtartott nép
gyűlés egybehívása és megtartása a törvényekkel megegyezőleg tör
tént, annak határozatát ez idő szerint meg nem másíttathatja.

A négy elöljáró elégedetlen volt a kapott nyilatkozattal, és kijelen
tették, hogyha lelkész úr már rajtok segíteni kérésök teljesítésével nem 
akar, az egyházi felsőbbséghez folyamodnak orvoslásért, miért is ké
rik lelkész urat a f. évi Jun. 27-iki presb. gyűlés és Jul. 6-iki népgyű
lés határozatainak kivonatát220, melyet meg is kaptak.

A vagyonarányos hozzájárulás hívei, a leszavazottak tehát nem 
nyugodtak bele vereségükbe, és fellebbeztek az egyházmegye főes-
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peresénél, tegyük hozzá, teljesen jogosan. Érdekes ennek a dokumen
tumnak az írásképe és stílusa. Látszik rajta, hogy nehézkezű ember 
vetette papírra, stílusán pedig érződik, megfogalmazójának nem ke
nyere a cifra beszédmód:

Mély alázattal Tisztelt Nagy Tiszteletű 
Fő Esperes Úr! Kegyes Pártfogó Urunk!

Mi magyar Feketehegyi egyházi elöljárók és helységünknek alább 
írott Közönséges tagjai vagy is lakói, alázatossan Jelentjük azt, hogy 
tudniillik egyházunkban most Jelen évben épült Tanítói lak és tan Te
rem, melyet úgy vélünk hogy Nagy Tiszteletű Úrnak is már tudomásul 
van, Oly zavarra és egyenetlenségre ütött ki a gazdaság egy része és az 
alsóbb osztájjú lakosok Közöt hogy evégett Kénytelenek vagyunk Nagy 
Tiszteletű Úrnak mint Egy ház megyénk Fő Bírájához fojamodni.

Ugyan is a múlt évben volt egyházi elöl Járók ezen új épület fun- 
dálását meg kezdették oly móddal hogy légyen az nagy alakban és 
pompásan el készítve, ők nem sajnálnak ha kívántatik 5 forintokat is 
fertá j földenként fizetni tsak hogy az ő tervezések szerént mennyen az 
építés. Erre nézve az építő mesterekkel az alkut meg tették és az fu n 
damentumot már le is tétették, ekkor Közben jö tt az egyházi elöljárók 
választása és mivel majd mind új egyének választódtak azok helyében, 
ezen helyzetükben az ő általuk tett tervezéseknek datztzossan ellene 
mondottak és hogy alá nem írnak ki jelentették.

Mi tehát újonnan választottak meg kezdettük a működést, tanátsot 
tartottunk a költség ki vetésére nézve és a lég Baráttságossab egyet 
értései arra határozták hogy légyen Birtok aránlag, ily formán hogy 
egy szegény házatlan fő  fizessen 50 krajcárt egy kis házas fizessen 1 
forintot, nagyobb házas pedig 2 forintot és így fellyebb minden fertáj- 
tol 2 forin t fizetődjön. Mi után tehát mi meg alapíttottuk a kivetést a 
Tisztelendő Úrnak is Jóvá hagyásával és bele egyezésével ennek után- 
na a Tisztelendő Úr alyánlotta hogy majd az ránk jövő  vasárnap Köz 
hírré tészi mi szerint minden pár bért fizetők ahoz egy hétre meg je 
lenjenek nép gyűlésre és majd akkor a töbség élőt ki fogja hirdetni, 
hogy miként fo g  a fizetés történni. El jővén tehát a ki tűzött nap. Iste
ni tisztelet végeztével a Tisztelendő Úr a nép előtt végzésünket fe l  ol
vasván szavát azzal végezvén bé, hogy tudniillik ha közöttünk olyan 
egyén volna, aki ennél jobb vagy okosabb tervezést tudna, tehát áljon 
fe l  és terjeszsze e nép eleibe.

Ezen nyilatkozatra találkozott egy egyén ugyan is ki múlt évben egy 
házi elöl járó volt, név szerént Harangozó Lajos, ki is a maga tervezé
sit így adá elő hogy légyen bár az szegény házas vagy pedig Jobb mó-
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dú Földes gazda, minden ki egyenlően fizessen 3 forintot, akik pedig 
sémivel nem bírnak vagyis házatlanok, ezek fizessenek 2 forintot. Ezen 
nyilatkozatnak a népnek egy része ellent mondot. Ezen nagy vitatkozás 
és lárma történt. Itt Harangozó Lajos és pártossai azon voltak, hogy 
mennyen szavazásra a dolog. Mi fe l  kértük őket, hogy határozzunk né
ki más napot, mivel a népség az aratás végett harmadik vagy negyedik 
határ ellen is szerteszélyel van és a tárgyat nagyobb részint nem is tud
ja, hogy ide haza mi történt, de ők ennek datzára is a szavazást meg 
kezdették, melyet a népség látván újra lárma támadót és a templomból 
kezdettek ki oszolni, ily zűr zavarai menvén végbe a szavazás. Most mi 
aláb írottak is még többek is Alázatossan Könyörgünk Nagy Tiszteletű 
Fő Esperes Úrnak, hogy kegyeskedjen mi nékünk uj szavazáshozi jogot 
adni és ezen reánk erőszakolt fizetés alól a szegénységet felmenteni, 
mivel ezen fen t említet szavazás nem tökéletessen ment végbe a zűr za
var véget és a népnek ide haza nem létté véget melyet ők a magok ré
szére fe l használtak. Mely alázatos Jelentésünk és Kérésünk mellett va
gyunk alázatos szolgái Nagy Tiszteletű Fő Esperes Úrnak 

Feketehegyen 1873 Szeptember 10-dik 
Gáspár Lajos Kota János
Fülöp István Bányai Bálint
Bordás János Dudás János
Tóth János mint egy házi elöl Járók221

Az 1882-ben épült iskola
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Az esperesi hivatal Dömötör Károly és Krob Károly egyházme
gyei tanácsnokokat bízta meg, hogy elnökletükkel 1874. február 22-én 
népszavazást tartsanak Feketicsen. A népszavazás megtartásának leg
főbb indítéka az volt, hogy az 1873. december 31-én elhunyt Kozma 
Lajos helyébe új lelkészt kellett választani. Ez meg is történt. Ekkor ke
rült Feketicsre Arany János tanítványa, a finom lelkű költő, Szilády Já
nos, a gyülekezet történetének egyik legmarkánsabb lelkészegyénisége.

A népszavazáson a nevezett küldöttek azt nyilatkozták, hogy mi
után a határozat már foganatba és gyakorlatba vétetett, ez idő szerint 
befejezett tény, melyen többé segíteni nem lehet.222

A határozat megmásíthatatlanságának az lett a következménye, 
hogy az elégedetlenek igyekeztek elszabotálni a fizetést. Még az 
1876. április 6-án tartott presbiteri gyűlésen is azon kesereg a gond
nok, hogy mindig vannak olyanok, akik nem tettek eleget az iskola
építési kivetésnek.

Az 1873. szeptember elsejei presbiteri gyűlésre időszerűvé vált 
egy segédtanítói állás megnyitása, hiszen a hónap végére be kellett fe
jezni a kántorlakot és a tantermet. A tanító személyéről még nem 
dönthettek, de megállapították annak díjlevelét, fizetését:

1. 200 azaz két száz o. é. forint
2. Szabadlakás
3. 6 az az: hat kocsi fű tő  szalma 223
A határozat meghozatala után a presbitérium kéréssel fordult a 

nagykőrösi tanítóképző igazgatóságához, küldjön ki Feketicsre egy 
segédtanítót. Az igazgatóság nem teljesíthette kérésüket, mert senki 
nem jelentkezett a meghirdetett pályázatra.

A segédlelkész a negatív válasz miatt újra napirendre tűzte a se
gédtanítóság kérdését: azt ajánlotta, vizsgálják meg annak lehetősé
gét, hogy felemeljék a leendő tanító fizetését. Erre Kota János egy sa
lamoni megoldást javasolt, amelyről az embernek a Csokonai Vitéz 
Mihályról szóló anekdota jut eszébe, amelyben a költő azt bizonyítot
ta be ismerősének, hogy legtöbb ember Magyarországon orvos. Hát az 
anekdota ide is passzol, csak azzal a megszorítással, hogy a tanításhoz 
mindenki ért nálunk. A jegyzőkönyvben ez áll:

. . . Kota János egyházi elöljáró, tekintettel az egyház mostani 
anyagi helyzetének szűk körülményeire, ajánlá, hogy a jelen évben, 
midőn az egyháznak különben is igen sok költségei voltak s vannak 
máig is, ne emelje fe l  a fizetést, hanem ha képzett vagy is szak embert 
nem kap ily díj mellett, a segédtanítói állásra ideiglenesen vagy addig 
is míg az egyház jobban tehetné, válasszanak az itteni egyháztagok 
közzül valakit, így például a vállalkozó Sípos József egyháztagot s 
helybeli csizmadia mestert.224

160



Az egyházi elöljáróság azonban bölcsebbnek bizonyult: nem gon
dolván Sípos Józsefet vagy bárki mást is az egyháztagok közzül alkal
masnak az ujjabi tanmódszer szerinti tanításra.225 Tehát elvetették az 
indítványt, és felemelték a tanítói fizetést:

1. 300 azaz: háromszáz o. é .fr t évnegyedenként fizetve,
2. szabadlakás
3. hat kocsi fű tő  szalma,
4. ide jövetelkor és elutazáskor kötelezi magát az egyház Bajmokra 

elvitetni226
A preceptor az I. leányosztályt tanítaná, október 10-én kellett vol

na helyét elfoglalnia.
A módosított díjlevelet újra megküldték Nagykőrösre. A második 

pályázat sem hozott eredményt, ekkor sem jelentkezett senki. Időköz
ben Kozma Lajosnál jelentkezett egy tanítóképzőt végzett ifjú, aki al
kalmasnak bizonyult az állásra, de ő tanítói kinevezést óhajtott. A je
lentkező Zajos Kálmán bizonyos feltételekkel, megnövelt útiköltség
gel, elfogadta az állást.227 Végül mégsem lett semmi az egyezségből, 
mert november 14-én újra a segédtanítóságról volt szó. Az elnöklő se
gédlelkész azt ajánlotta, hogy ideiglenesen kérjék fel Vajányi Endre 
tanítót a kisebb leányosztály vezetésére. A javaslatot azzal az indok
kal vetette el a presbitérium, hogy egy tanítónak sok a négy osztály 
vezetése, ezért az egyház tanításra alkalmas tagjai közül válasszanak 
a pályázat betöltéséig ideiglenesen valakit segédtanítóvá. Mindjárt je
lentkezett is Bányai Bálint a kisebb leányosztály tanítására tizenöt fo
rint havi fizetés mellett. A presbitérium azonban sokallta ezt az össze
get, és csak tizenkét forintot ajánlott fel neki, amibe Bányai bele
egyezett.228 Ebből a megegyezésből sem lett semmi. A segédlelkész 
ideiglenes megoldásként ismét a három tanító egyikét javasolta a ki
sebb leányok osztályának vezetésére, a presbitérium újra nemet mon
dott, megmaradt előbbi álláspontja mellett: Mire nézve ajánlatba téte
tett az itt kün várakozó és magát ajánló Molnár János egyháztag meg
választása, ki is behívattatván a presbyterium által a múlt gyűlésen 
Bányai Bálintnak tett ajánlatra, 12 o. é. forint havi fizetésre megvá
lasztatott a segédtanítói hivatal ideiglenes vitelére.229

Hiába volt e presbitérium igyekezete, a törvény ereje ellen mit sem 
tehetett. Dömötör Károly egyházmegyei tanfelügyelő a segédtanító
ságra vonatkozóan elrendelte és kötelességévé tette a feketehegyi hel
vét hitvallású egyház elöljáróinak addig is, míg külön képzett egyént 
nyer a kisebb leányosztály oktatására pályázat utján, a nevezett osz
tály vezetését képzett tanítók kezelése alá adni, a helyöket elfoglaló 
Molnár János e. tagot pedig a tanítás kötelezettség alól felmenteni.
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A presbyterium -  engedve a /elsőbbség rendeletének -  Molnár Já
nos e. tagot a tanítási kötelezettség alól felmenti, s a gyűlésbe hívat
ván Jójárt János, Vajányi Endre és Szalai László tanító urakat, fe lké
ri őket a kisebb vagy is I-ső leány osztály oktatására, kik is a kötlevél 
szerinti díj mellett a nevezett osztály vezetését elfogadták azon meg
jegyzéssel, miszerint csak a folyó tan-félév leteltéig; amikor kérik ma
gokat már előre a kisebb leányosztály vezetése s oktatása alól fe l
menteni.230

A kiírt pályázatnak végül lett eredménye. Pál József szilasbalhási 
születésű tanítóképzőt végzett egyén jelentkezett, aki a feltételeknek 
is megfelelt, és elfogadta az 1873. október 1-jén készült javított taní
tói fizetést.231 Az addigi egy leányiskolát tehát kettéválasztották, és 
ebben, negyedik tanítóként, Pál Józsefet alkalmazták, az októberben 
megállapított fizetését pedig háromszázról ötszáz forintra emelték.

Ezzel lezárult egy többéves huzavona, és a törvény által megszabott 
kerékvágásba került a feketicsi református iskola ügye. Nem jelenti azt, 
hogy így az iskola teljesen megfelelt a kívánalmaknak, de volt négy tan
terme és négy tanítója a gyülekezetnek: Jójárt János, Vajányi Endre, 
Szalai László és Pál József. A népiskolai törvénynek megfelelően 1874- 
ben a négyosztályú felekezeti iskolát hatosztályúvá változtatták.

1874. május 9-én saját és a pirosiak kérésére a kórógyi egyházme
gyei gyűlésen Jójárt Jánost kántorrá nevezték ki, és elhagyta Feketi- 
cset, helyébe Bakay Károly okleveles tanító jött.

A kánoni vizsgálatok az elkövetkező években rendre azt jelentet
ték, az iskolaépületek megfelelnek, de a tantermek túlzsúfoltak, a ma
gyar osztályokban nyolcvan-százhúsz között van a tanulók száma, va
lamivel jobb volt a helyzet a német református iskolában, ott nyolc
vantól kevesebb a tanuló, de osztatlan tagozatra jártak. A magyar osz
tályokban külön voltak a fiúk, külön a leányok, a német iskolában 
azonban vegyesen; a tanszerellátottság nem a legjobb; a tankötelezett
ség legkevésbé Magyar Feketehegyen van életbe léptetve; a tanítás 
eredménye jó \ a szorgalmi idő nyolc hónapnál több.

Kármán Pál 1875-ben azt jelentette, hogy beindult az ismétlőisko
la, ami a téli időszakban november elsejétől február végéig, a nyári
ban március 1-jétől június végéig tartott. Ugyanakkor eltörölték a ket
tős iskolai felügyelőséget, és Bácskát Ács Gedeon alá rendelték.

A német tannyelvű iskola sokkal rosszabb helyzetben volt ezekben 
az években mint a magyar, nem volt kellőleg bebútorozva, az iskolát 
vagyonából és jövedelméből nem lehetett fenntartani, mégis működtet
te a német református leányegyház. Mivel a törvény elrendelte, 1875-
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ben bevezették a magyar nyelv kötelező oktatását, amelyet Samarjay 
Károly kétnyelvű olvasókönyvéből sajátíthattak el a gyerekek.

1876-ban minden tantárgyat tanítottak Feketicsen, kivéve a 
tomászatot. Ebben az évben a szorgalmi idő már tíz hónapra nőtt. Saj
nálatos módon éppen a bácskai református iskolákban volt a legtöbb 
az iskolába nem járók száma.

Az iskolaköri látogatókon kívül a helybeli iskolaügyelők is rend
szeresen látogatták a tanítást, ezek személyét időnként megújították. 
Lényegében mindenről tudott a presbitérium, ami az iskolában történt. 
Az egyházmegyei tanbizottság azt ajánlotta az iskolaszéknek, illetve a 
presbitérium tagjainak, hetente járják körül az iskolákat, ügyeljenek, 
van-e rend és tisztaság, hiány, kérjék a tanítóktól a mulasztások jegy
zékét, azt jegyezzék ki, és maguk nyújtsák be havonta, függesztessék 
ki a köteles lecke-órarendet.

Az állandó felügyeletnek volt némi haszna, mert a közoktatási tör
vényt betartották, valamelyest nőtt az iskola általános tanulmányi 
eredménye. Időközben az is napvilágra került, hogy Pál Józsefnek és 
Knittel Jakab német tanítónak nem volt meg a törvény szabta képesí
tése. Mindkettőjüket utasította az egyházmegyei közgyűlés, mielőbb 
szerezzék meg azt.

Knittel Jakab 1880. április 21-én tartott egyházmegyei közgyűlé
sen igazolta, hogy 1867 óta rendes tanító, és azóta tanítói hivatalt 
viselt.232

Pál Józsefet is felszólították, ha 1880. szeptember 1-jéig nem sze
rez képesítési oklevelet, az egyház köteles lesz helyére új tanerőt ki
nevezni. A presbitérium 1881. augusztus végéig várakozott. S mivel 
akkoráig a vizsgát nem tette le, kényszerítve volt más tanítóról gondos
kodni: Miután Pál József úr annyi évről-évre ismételt intés után sem 
tett eleget a törvény és f  elsőbbség kívánalmának a nagytiszteletű egy
házitanács kénytelen belenyugodni, hogy állomásáról elmozdíttatik. 
Egyszersmind felkéri a lelkészt, hogy az idő rövidsége miatt a nagykő
rösi tanítóképző intézet igazgatója útján a megürült hivatal betöltésé
ről gondoskodjék.233 A megüresedett állásra már másnap volt jelentke
ző: miután időközben a kisebb leányok tanítójának megüresedett helyé
re Kozma Pál ur, tiszt. özv. Kozmáné asszonynak érettségi vizsgálatot 
tett fia  folyamodott: kérdést intéz a lelkész az e. tanácshoz, hogy haj
landó-e Kozma Pál urat mind ideiglenes tanítót egy évre alkalmazni.

Az e. tanács Kozma Pál urat a törvényes feltételek mellett egy év
re a kisebb leányok tanítójául egyező akarattal megválasztja234, akit 
azonnal utasítottak, hogy 1882. szeptember 1-jéig szerezzen tanítói 
képesítést.

163



A REFORMÁTUS ISKOLA SZERVEZETE, 
IGAZGATÁSA, RENDTARTÁSA 

ÉS A TANULÓK FEGYELMEZÉSE

Az 1868-as népiskolai törvény meghagyta a felekezetek iskolaala
pítási és -fenntartási jogát, amivel éltek a feketicsiek. Közös akarattal 
megtartották felekezetinek iskolájukat. Más felekezetek is éltek ezzel 
a jogukkal, úgyhogy Bácskában a korábbi egyházi iskolák közül csak 
elenyésző számú lett községi népiskolává.

A felekezeti iskolákban azonban lassan haladtak előre a dolgok, a 
népiskolai törvény rendelkezései nehezen valósultak meg. 1874-ben 
az egyházmegyei elnökség nevében Kiss Miklós s. gondnok és Kár
mán Pál főesperes körlevélben fordult a gyülekezetek lelkészeihez és 
egyházi elöljáróihoz, amelyben helyzetelemzést adott:

Hogy az iskolai oktatás megfeleljen azon hivatásának, mely szerint 
a népet szellemileg, erkölcsileg és anyagilag emelje, s hogy reformá
tus iskoláink a hazában ezentúl is a legkitűnőbbek legyenek s ez által 
népünk fölénye a jövőre is biztosíttassék: szükséges, hogy az arra vo
natkozó törvények és egyházi rendszabályok lelkiismeretesen megtar
tassanak.

Eddig a kívánt eredmény csak csekély mértékben volt elérhető, 
mert a politikai hatóságok erre vonatkozó fölterjesztéseinket nem mél
tatták kellő figyelemre. Legközelebb azonban a közoktatási miniszté
rium a megyei hatóságokat s ennek folytán a megyei hatóságok saját 
közegeiket az iskolai oktatásra nézve a törvényszabta szigor alkalma
zására utasítván: ez alkalomból felhívjuk t. lelkész urakat és egyéb 
elöljáróságokat a közoktatási törvény szigorúbb érvényesítésére s e 
rendszabályaink értelmében következő intézkedések tételére:

Az iskolai oktatás céljának megfelelő tantermek építtessenek s a 
szükséges taneszközökkel szereltessenek fe l  is.

A tanköteles gyermekek, 6-12 évesek kivétel nélkül iskolába járja 
nak, s a mulasztások megbüntettessenek. Egyízbeli mulasztásnak fé l
nap veendő fel. A tanítók köteleztetnek pontos naplót vezetni az isko
lai mulasztásokról, mely a lelkésznek bejelentetvén a hanyagul isko
láztató szülék előbb a lelkész, majd a presbitérium által megintendők,
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melynek sikertelensége esetében az egyházi elöljárók az iskolai mu
lasztásokat a polgári hatóságok figyelembe nem vennék, azok felő l te
gyenek jelentést az esperesi hivatalnak.

A mulasztást igazolják: a gyermekek betegsége, beteg szülők mel
letti szolgálás, haláleset a családban, viharos időjárás. Minden más 
okok a helybeli lelkész által megvizsgáltatnak, s általa igazoltatnak 
vagy elvettetnek. Sürgős esetekben a tanító engedélyt adhat három fé l  
napi mulasztásra, hosszabb időre a lelkész vagy az isk. felügyelőség.

Az ismétlő iskolák életbeléptetendők, s a tanítók ebbeli fáradságu
kért vagy meghatározott pénzösszeggel vagy minden egyes növendé
kére külön fizetendő járulékkal az egyház által díjaztassanak. A con- 
firmatio pünkösd idején tartassék, hogy a növendékek azáltal is erköl
csileg köteleztessenek az iskolába való szorgalmasabb járásra. A min
dennapi iskolakötelesek azonban nemcsak a confirmatioig, hanem a 
tanév végéig köteleztetnek az iskolába való járásra. Azok pedig, kik 
valamely tanév folyama alatt a 12 évet betöltenék s a tanév végéig is
kolába járnak, ha következő évben mint már 13 évesek adatnak fe l  
confirmatióra, mint ismétlő iskolások tekintetnek.

Az elemi hat osztályra osztassanak s a hat évre felosztott minden 
tantárgyak fokozatosan, hogy a gyermekek felettébb meg ne terheltes
senek, tanítassanak.

Utasíttatnak az egyházak, hogy amennyiben azt a növendékek cse
kély létszáma feleslegessé nem teszi, a tankötelesek részére nemök sze
rint külön tantermeket állítsanak.

A törvényes szorgalmi idő falun 8, városon 9 hónap szigorúan 
megtartandó. A tanítók a törvényes szorgalomszak alatt a tanórák be
töltésére utasíttatnak. Egyházi rendtartásaink szerint a tanórák száma 
hetenkint, a pihenési időt is beleszámítva, 30 óra, mi megfelel a nép
oktatási törvény által megszabott hetenkénti 25 órának.

A közoktatási törvény 53-dik §-a folytán, mely szerint „ a tíz éves
től idősebb gyermekekre nézve a fóldmíveléssel foglalkozó községek
ben az isk. szék megengedheti, hogy a szünidőn kívül még két hónapig 
a legnagyobb munkaidőben csak vasárnapi iskolába járjanak  ” időn
ként azon eset állván be, hogy a növendékek egy része tömegesen ki
marad s e miatt sok helyen a tanítások a kötelezett szorgalomszak 
alatt is szünetelnek: ily időszakban is kötelezettek a tanítók, hogy a 
tanórákat a szorgalomszak alatt tanítással töltsék, minden tekintet 
nélkül a tanítványaik számára.

A kihágások ellenében a tanítók által gyakorlandó fegyelmi szabá
lyok: szelíd figyelmeztetés, komoly megintés, feddés, dorgálás, elkülön- 
zött ülőhelyre vagy fa l mellé állítás, nevének a táblára való felírása stb.
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A tanító a tanítványok megérkezte előtt nehány perccel a tanterem
be megy, a tanítási órák alatt folytonosan a tanítványok közt van s ki
menetel alkalmával a termet el nem hagyja, míg a legutolsó tanítvány 
is el nem távozott.

A tanítást mindennap éneklés és imádkozással kezdi meg és rekesz
ti be, s tanítás ideje alatt a tanítványokat mellékfoglalkozásra nem al
kalmazhatja, mint szintén a tantermet magáncélokra még szünidő 
alatt sem használhatja.

A tanítók az egyházat félnapra sem hagyhatják el a lelkész tudta és 
jóváhagyása nélkül.

Az egyházi elöljárók, illetőleg isk. felügyelőség minden héten meg
látogatja az iskolát, s őrködik a felett, hogy a tanórák megtartassanak, 
a tantermekben tisztaság uralkodjék, taneszközök jókarban tartassa
nak, a tanítók fizetése pontosan kiszolgáltattassék stb.

A lelkész által gyakorlandó külön felügyelet pedig arra terjed ki, 
hogy keresztül van-e víve a tanterv? mit és hogyan tanít a tanító? a 
leckerend helyesen van-e beosztva? miképpen gyakorolja a fegyelmet? 
stb., s mindezekre nézve jóakaratú utasítással látja el a tanítót.235

A népiskolai törvény III. és IV. fejezete szabályozta a hitfelekeze- 
tek, valamint a magánosok és társulatok által felállított népoktatási 
tanintézetek kérdését. Ezt kiegészítette az 1876-ban a népiskolai ha
tóságokról hozott törvény, amely hatályon kívül helyezte az előző tör
vénynek a népiskolai hatóságokról szóló fejezetét. Az új törvény ren
delkezik az egyik legfontosabb kérdésről: a hitfelekezeti iskolák felett 
gyakorolt felügyeletről. Kimondja, hogy ezek fölött az állami főfel
ügyeletet a vallás- és közoktatásügyi miniszter az általa kinevezett 
tanfelügyelőkkel végezteti a fennálló törvények értelmében.

A két alapfontosságú törvény alapján a Duna melléki evangélikus 
református egyházkerület 1880-ban meghozta a maga egyházkerületi 
népiskolai szabályrendeletét, amit többször módosított és hozzáigazí
tott a zsinati egyházi törvényekhez.

Sem célom, sem feladatom ennek a szabályrendeletnek részletek
be menő ismertetése és elemzése, de a téma megköveteli a részbeni is
mertetést.

A szabályrendelet három részből áll.
I. Evangélikus népiskolák szervezete és igazgatása.
Az első fejezet az általános határozatokat tárgyalja. Ebből kieme

lem a 11. és 12. paragrafust:
II. paragrafus: Az evangélikus református elemi népiskolában az 

oktatás két tanfolyamot foglal magában, ezek
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1. A hat évig tartó mindennapi és
2. A három évre terjedő ismétlő iskolai oktatás

12. paragrafus: A mindennapi iskolába hat évig kötelesek járni a 
gyerekek, éspedig tizenkettedik életévük betöltéséig. Megjegyeztet
vén, hogy azok, kik tizenkettedik életévüket az utolsó tanév közben 
töltik be, kötelesek azon tanévet bevégezni.

Az ismétlő iskolába kötelesek tizenötödik életévük betöltéséig jár
ni azok, kik a mindennapi iskola hatéves tanfolyamát (vagy annak 
megfelelő tanfolyamot) elvégezték, és nem folytatják tanulásukat va
lamely szakiskolában vagy egyéb magasabb tanintézetben.

Az ismétlő tanfolyam célja: a mindennapi iskolában szerzett isme
reteknek és ügyességeknek megszilárdítása és továbbképzése.

A második fejezet a református népiskolai tanítók személyével 
foglalkozik. Minthogy a tanítók egyszersmind egyházi férfiak (belső 
emberek) is voltak, a népiskolai törvény követelményein kivül a zsi
nati törvényeknek is meg kellett felelniük.

A tanítói pályára lépő egyének szelíd, feddhetetlen erkölcsi életűek 
legyenek.

Hivatalukban kötelesek voltak kellő szorgalmat és buzgóságot ta
núsítani, növendékeikkel szelíden és a neveléstudomány elvei szerint 
bánni; őket az egyházi felsőbb hatóságok által megszabott népiskolai 
tanterv, tan- és vezérkönyvek útmutatásai szerint oktatni.

Mivel legtöbb gyülekezetben a tanítói hivatal az énekvezérséggel 
össze volt kötve, a tanítóktól mint énekvezérektől megkívánták, hogy 
az éneklésben -  és ahol orgona volt, az orgonálásban -  mind elméle
tileg, mind gyakorlatilag képzettek legyenek. Az istentiszteletek al
kalmával és a temetéseknél is a közönségesen elfogadott és használat
ban lévő énekeskönyvet használják; a lelkipásztor által megjelölt vagy 
meghatározott zsoltárokat és dicséreteket énekeljék.

A tanítókat -  hangsúlyoztuk -  a református felekezeti iskola egy
házi férfiaknak tekintette, akik azon növendékek nevelői s vallásbeli 
első oktatói voltak, akikből a jövendőbeli egyház állani fog, ezért kü
lönleges követelményeket is támasztottak velük szemben. Megkíván
ták tőlük, ha nem is voltak énekvezérek, a gyülekezet istentisztele
tében részt vegyenek, szakramentumaival éljenek és a buzgólkodás- 
ban előttük járjanak, a hitcikkeket, szertartásokat és szokásokat tiszte
letben tartsák.

Ahol a tanítók egyszersmind előkönyörgők is voltak, ott a templo
mi könyörgéseknek és katedrái tanításnak minden általuk teljesíthető 
részét kötelesek voltak tartani. Történetesen a kisebb gyülekezetben, 
ahol nem lehetett mindig káplánt tartani, a lelkipásztor betegsége vagy
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távolléte esetén a tanítók az 1881/82. évi zsinati törvények 99. paragra
fusa értelmében a lelkipásztor által megjelölt könyvből felolvashatták 
a könyörgést és az egyházi beszédet, ugyanígy kötelesek voltak telje
síteni az úgynevezett kánoni órákon a katedrái szolgálatot.

A szabályrendelet nem kerülte meg a tanítók magánéletét sem. 
Megkövetelte tőlük, hogy hivatásuknak megfelelő életet éljenek. A 
lelkésszel és tanítótársaikkal testvéri egyetértésben éljenek; felettese
ik rendeletét teljesítsék. Lehetőleg családot alapítsanak. Leányok ta
nítója nőtlen ember csakis ideiglenesen lehetett. Magán- és családi 
életükben is vallásosság, feddhetetlen erkölcs, szerénység és egysze
rűség által növendékeik és a gyülekezet előtt szövetnékként (fáklya) 
világoljanak.

A politikában nem vehettek részt, esküdtszéki tagok, egyházi kép
viselők lehettek, de a tanítóság mellett semmi más hivatalt nem vállal
hattak.

Messzemenően szabályozták a tanítók öltözködését és viselkedését 
is. Öltözködésükben a társadalmi illem követelményeinek megfelelje
nek; magánforgolódásukban a házaknál is legyenek mindig egyszerűen, 
de tisztességesen öltözködve. Templomban, temetéseknél, akár kated
rában mint könyörgök és igehirdetők, akár mint énekvezérek a karza
ton s az éneklők élén működnek, akár csak mint az istentiszteletben 
résztvevők jelennek meg, fekete vagy legalább teljesen sötétes ruhá
zatot, fekete nyakkendőt és kalapot (süveget) viseljenek. Ilyen tisztes 
öltözetben jelenjenek meg gyűlésekben és minden ünnepélyes alka
lommal is -  mondja a szabályrendelet.

Tanító csak megfelelő képesítésű egyén lehetett. Az állami tanító
képzőt végzett tanítók csak akkor taníthattak a református felekezeti 
iskolában, ha az egyházi énekekből, vallástudományokból és ezek 
módszeréből az egyházkerületi tanítóképesítő bizottság előtt pótvizs
gát tettek.

Háromféle tanítói státus volt: rendes, ideiglenes és segédtanítói.
A rendes tanítókat az iskolaszék meghallgatásával a presbitérium 

választotta. Választása élethossziglanra szólt. Fegyelmi vétségek mi
att elmozdíthatták őket állásukból.

Ideiglenes tanítót, rendes tanító hiányában az esperes engedélyével 
az iskolaszék alkalmazott legfeljebb egy év tartamra. Képezdei tanfo
lyamot, vagy annak megfelelő gimnáziumi osztályokat végzett, vagy 
teológiát hallgató egyén is lehetett ideiglenes tanító.

Segédtanítót minden további nélkül választhatott és alkalmazhatott 
a feketicsi presbitérium, ugyanis itt volt rendes (esetleg ideiglenes) ta
nító.
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A rendes tanítóknak legalább négyszáz forint, vagy azzal felérő 
természetbeni járadék, alkalmas lakás, legalább negyedholdnyi kerttel 
együtt, vagy ezek helyett száz forint évi átalány; a segédtanítónak al
kalmas lakást, fűtést, élelmezést és legalább száz forint, élelmezés 
nélkül kétszáz forint fizetést kellett biztosítania az iskolafenntartónak.

Az ismétlőiskolások tanításáért a tanítókat az adott tanórák számá
hoz mérten külön fizetés illette, amelyet a presbitérium állapított meg, 
és az esperes megerősített.

Az alábbi rendelkezés végtelenül fontos, a rendkívüli módon sza
bályozott tanítóságot ezzel legalább felmentették egy lealázó folya
mattól: mindennemű fizetést (a korábbi bérdíj, gyermekdíj, tandíj ese
tétől eltérően) nem maguk szedtek be a tanítók a néptől, hanem az 
egyháztanács, a gondnok vagy pénztámok által szedette be évnegye
denként, illetőleg havonként, s lehetőleg előre, ha erről másképpen 
nem rendelkeztek a díj levélben.

A harmadik és negyedik fejezete az evangélikus népiskolák alsóbb 
hatóságait tárgyalta. Ezek a presbitérium és az iskolaszék voltak. Ezt 
a kérdést a népiskolai hatóságokról szóló 1876-os törvény szabályoz
ta. Az 1880-ban és a később módosított változatokban szabályozva 
van az iskolaszékek kérdése. A szabályrendelet ezen paragrafusaival 
kapcsolatban az alsó-baranyai-bácsi egyházmegye kategorikusan ki
jelentette: Az iskolaszékek felállítását a presbitériumok mellett, a leg
több helyen fölöslegesnek tartja. Véleményezi ennélfogva, hogy a kü
lön iskolaszékek felállítása ne parancsoltassék meg feltétlenül, hanem 
engedtessék meg ott, ahol szükségesnek látszik.236 Egy másik helyen: 
közöttünk az iskolaszékek intézménye nem újság, hogy minálunk isko
laszék a presbitérium. Megengedhetőnek tartjuk, hogy a legnagyobb -  
5000 lelket meghaladó -  egyházakban a presbitérium, ha szükséges
nek látja, iskolai bizottságot is mint más szakbizottságot is válasszon 
ki magától, melyre a gyakorlati célszerűség szempontjából, ráruház
hat bizonyos teendőt, felelős azonban mindenért a presbitérium 
maradjon 237 így Feketicsen a presbitérium végezte az iskolaszék te
endőit is.

A presbitériumnak mint iskolai hatóságnak a következő teendője 
volt: felvigyázott arra, hogy az iskolaköteles gyermekek oktatás nél
kül ne maradjanak; hogy mind a közoktatás, mind különösen a vallá
sos nevelés folytonosan jó legyen; az iskola törvényes szabadsága és 
a felekezet érdekei senkitől és semmitől sérelmet ne szenvedjen. 
Ugyanakkor reá hárultak az iskolaszék teendői: az iskola külső ügyei, 
felszerelése és az iskolaépületek fenntartása; a tanítói állomások be
töltése és a tanítókra való helyi felügyelet (ezt az állandó és hetenkén
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ti iskolalátogatók révén valósította meg). Feladata volt a tanköteles 
gyermekek iskolába járatása és a statisztikai adatok összeállítása. Az 
iskolaszék belső ügyei: mindenekelőtt a törvény előírta tanterv végre
hajtása; a tanítókkal egyetértőleg megállapította az egyházkerület ál
tal kiadott vagy ajánlott tankönyveket; felosztotta az osztályokat, be
osztotta a tanítókat; felügyelt a tanórák megtartására; intézkedett, 
hogy egy tanító nyolcvan gyereknél többet ne tanítson, elkészítette az 
egyházkerületi tan- és tanítási óraterv szellemében a heti óratervet.

A törvény előírta tantervvel kapcsolatban tudni kell azt, hogy a 
presbitérium, illetve iskolaszék kiegészíthette a tantervet a háziipar
nak a vidéken szokásban levő vagy ott meghonosítható egy vagy több 
ágával; a leányiskola felsőbb osztályaiba okvetlenül be kellett vezet
tetnie a kézimunkát. Meg kell jegyezni, hogy ezek készítésében a fő
súlyt a családok életbeli szükségeire kellett fektetni. Ha ezek oktatá
sára az alkalmazott tanítók közül senki nem vállalkozott, akkor szak
tanítót kellett alkalmaznia. Hát ilyen alkalmazására nem került sor 
Feketicsen.

Az ötödik fejezet a népiskolai felsőbb hatóságok és bíróságok kér
dését érinti. A felsőbb hatóság az egyházmegye, az egyházkerület és 
az egyetemes konvent volt, a bíróságok részletezésétől eltekintünk.

A szabályrendelet második része a népiskola belső rendtartását tar
talmazza: a tanév, szünidő, felvétel, magaviselet, tanítót illető rend
szabályok, vizsgálatok, bizonyítványok kérdését.

A harmadik rész a népiskolai fegyelmezést tartazmazza. Érdemes 
teljes egészében megismerkednünk vele, jócskán korszerűtlenek ezek 
ma már, de egyes kitételei napjainkban is megszívlelendők!

1. A tanítónak tanítványait nyájassággal, szeretete és igazságossá
ga által kell magához édesgetni és csatolni; velők bánása, figyelm ez
tetése, sőt feddése is mindig szelíd, rendreutasítása és büntetése ko
moly, de ne durva legyen; kerülje az illetlen kifejezéseket s az indula
toskodást.

2. A tanítónak törekednie kell a tanítási módszert úgy alkalmazni, 
a gyermekek figyelmét úgy lekötni s azokat oly módon foglalkoztatni, 
hogy büntetési eszközökre igen ritkán vagy éppen ne szoruljon.

3. A tanítónak jó l  meg kell tudni különböztetni a gyermekeknek a 
tanulás elhanyagolásából eredő hibáit, erkölcstelenségből származó 
vétségeiktől egyes kitételei amazokat szelíd vagy komoly figyelmezte
téssel, vagy azokról szóló lebeszéléssel egyes kitételei emezeket szigo
rú komolysággal kell javítania. A tanító mindenek felett arra töreked
jék, hogy a kihágásra vezető s a büntetést maga után vonó minden al
kalmat előrelátással s okos előintézkedésekkel előzze meg.
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4. A gyermek durvaságból származó minden kihágásait, erkölcs
telen beszédeit, a mások tulajdonának megsértésére célzó hajlamát s 
több efféléket, ha a tanító egyedül (vagy ahol több tanító van, együt
tesen) megjavítani nem tudná, végső esetben az ügyet az iskolaszéknél 
kell bejelentenie további intézkedés végett.

5. A büntetésnél figyelembe veendő a büntetendő gyermeknek kora, 
neme, vérmérséklete, valamint műveltségi foka és egészségi állapota.

6. Az egyes vétségek, minőségéhez képest a fegyelm i eljárás fokai 
a következők:

a) rosszalló tekintet,
b) szóbeli figyelmeztetés; illetőleg megintés,
c) komoly szóbeli megfeddés,
d) kiléptetés a pádból,
e) lejjebb ültetés,
f)  fönnmarasztás az iskolában,
g) a szülőknek szó- vagy levélbeli értesítése,
h) vesszővel való testi büntetés,
i) bejelentés az iskolaszéknek végelintézés végett.
7. Az iskolában való fennmarasztás csak nappali órákra terjedhet 

ki s ez alkalommal a tanító az illető gyermekre felügyelni, valamint a 
fennmarasztásról (mely alatt nem bezárás) a szülőket értesíteni köteles.

8. Rossz emlékezőtehetség, valamint jóhiszemű tudatlanságból 
elkövetett hibáért testi büntetést alkalmazni nem szabad.

9. Testi büntetést csak akkor lehet és szabad alkalmazni, ha a töb
bi fegyelmi eszközöknek sikere nem lenne.

10. Testi fenyítő  eszközül csakis a vessző alkalmazható s az is csak 
a gyermek alfelére; megjegyezvén, hogy az alkalmazható vesszőütések 
száma legfölebb 3 lehet.

11. Testileg büntetni csakis a tanítási időn kívül lehet, megjegyez
vén, hogy a testi büntetést, mint általában a fegyelmezést, kizárólag 
személyesen kell a tanítónak gyakorolni.

12. Ha valamely tanuló komolyabb vétségért megfenyíttetett, újból 
testi büntetést alkalmazni egy hét eltelte előtt tilos; kivévén, ha ezt va
lamely komolyabb vétség előbb igényelné, mely esetben csakis az is
kolaszék elnökének vagy az igazgatónak tudtával hajtható végre.

13. A fegyelmezési, különösen a testi fenyítési esetekről a tanítói, 
illetőleg az iskolaszék gyűlésein jelentés teendő.

Nem szóltunk még az 1868-as népiskolai törvény előírta tanterv
ről. Ez a következő tantárgyakat írta elő:
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1. Hit- és erkölcstan
2. Magyar nyelv:

a) beszéd- és értelemgyakorlatok,
b) írás és olvasás,
c) magyar nyelvtan.

3. Mennyiségtan:
a) számtan,
b) mértan.

4. Történelmi tárgyak:
a) földrajz,
b) történelem,
c) polgári jogok és kötelességek ismerete.

5. Természettudományi tárgyak:
a) természetrajz,
b) természettan,
c) gazdasági és kertészeti gyakorlatok.

6. Testgyakorlás
7. Művészeti tárgyak:

a) éneklés,
b) rajzolás.

A népiskolai törvény 57. paragrafusa értelmében a hit- és erkölcs
tan tanításáról a vallásfelekezetek gondoskodtak. Ennek a tantárgynak 
iskolai évfolyamok szerinti felosztásának és terjedelmének meghatáro
zása a vallásfelekezeti hatóságok jogköréhez tartozott, de a heti óraterv
ben megállapított időt köteles volt nyilvánosan tartatni. A református 
egyház az új népiskolai tanterv hit- és erkölcstan nevű tantárgyába az ál
talunk már korábban megismert témák, zsoltárok, énekek kerültek.

A 38. törvénycikk, más néven az 1868-as népiskolai törvény 147. 
paragrafusa kimondta, hogy a községi népiskolai tanítók kötelesek 
minden tankerületben tanítói testületekké alakulni. Egy-egy tankerü
let annyi tanítói körre oszlott, ahány járása volt a megyének. Ezek a 
járási körök kötelesek voltak évente kétszer, az egész testület évente 
egyszer értekezletet tartani.

A tanítói testületek (egyesületek) alakításának és működésének 
célja volt az iskolai nevelés és tanítás előmozdítására tartozó ismere
tek gyarapítása és a tanítások módszerének megvitatása, s mindkettő
nek a tanítók közötti általános terjesztése; az iskola belső életének tö
kéletes kiterjesztésére vonatkozó iskolai rendtartás és fegyelem gya
korlását illető tanulságos értekezletek tartása; a tehetetlenségre jutott 
tanítók, a tanítók özvegyei és árvái sorsa javításának előmozdítására 
szolgáló segélyegyletek alapítása stb.
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NÉFISEOLÁIKAE MIÉRTÉ
A HASZNÁLANDÓ KÖNYVEK ÉS TANESZKÖZÖKRE

V ONATKOZÓ

UTASÍTÁSOKKAL é s  á l t a l á n o s  ó r a t e r v v e l .

A D IÍN Á M E L L É K I R E F . EG Y H Á Z K E R . K Ö Z G Y Ű L ÉS
m e g b í z á s á b ó l  k i a d t a  

M A G Y A R  A N T A L

IGAZGATÓ-TANÁR.

A DUNAMELLÉKI REF. EGYHÁZKERÜLET

 --------------

NAGY-KŐRÖSÖN, 1880

NYOMATOTT OTTlN G ER E D E KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Az alsó-baranyai-bácsi egyházmegyében csak későn alakult taní
tói egylet. 1884-ben azt jelenti a tanügyi bizottság a közgyűlésnek, 
hogy a megye összes tanítói még nem alakítottak egyletet. Csak a kö
vetkező évben adták be munkálataikat tanítói egylet alakítására a 
baranyaiak és bácskaiak. 1888. július 5-én hagyta jóvá a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az alsó-baranyai-bácsi egyházmegyei refor
mátus tanítók egyesületének alapszabályait, és ezután az egyesület az 
alapszabályok értelmében szervezkedett.

A népiskolai törvény még egy nagy változást hozott. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter 1875. október 28-i rendelete alapján az 
1875/76-os tanévtől kezdve a tanév szeptember 1-jén kezdődött, és jú
nius hó végével fejeződött be. Azt is elrendelte, hogy a szorgalmi idő
nek folytonosnak kell lenni; azonban ez idő folyama alatt bizonyos 
napokon némi szünnapokat is kellett tartani. A kisebb szünnapok: a 
hétnek két napja (példának okáért szerda és szombat délutánja), a va
sárnap és az egy napból álló ünnepnapok, egy májusi nap és az igaz-
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gató(lelkész) által a szorgalmi idő alatt külön-külön időben adható 
összesen három nap.

Nagyobb szünnapok voltak: karácsonykor négy nap, húsvétkor hat 
nap és pünkösdkor négy nap.

AZ ISKOLATÉR TOVÁBBI BŐVÍTÉSE

Ennyi kitérő után térjünk vissza témánkhoz, a feketicsi református 
iskola történetének tárgyalásához.

1873-ban felépült a negyedik tanterem, ennek ellenére mégis ke
vésnek bizonyult az iskolatér, hiszen egy-egy tanítóra, egy-egy tante
rembe átlag nyolcvan-százhúsz gyermek jutott. Tehát továbbra is idő
szerű volt az iskolaépítés kérdése. A helyzet megoldására, az építen
dő iskola számára 1881-ben ötszázötven forintért egy telket vett az 
egyház. A presbitérium augusztus 21-i ülésén Pál János gondnok je
lentette, hogy Häuser cserépégető vállalkozott tégla- és cserépégetés
re tíz forintjával számítva ezrét, és mindenről ő gondoskodik hozzá 
(szalma stb.). Az egyháztanács azonnal utasította a gondnokot tizen
kétezer tégla és tízezer cserép égettetésére. Egyszersmind indítvá
nyozták, hogy a tanács az iskolaépítéshez szükséges költség kivetésé
re készítsen tervet, és a maga részéről hozzon erről határozatot.

A gyűlésen abban is megállapodtak, hogy ez a kivetés ugyanazon 
módon és arányban történjék mint a rendes évi párbérkivetésnek kész
pénzre vonatkozó része, vagyis minden párra kétszer annyi összeg is
kolaépítési költség címén, mint amennyi készpénzt fizet évenként pár
bér címén (negyven krajcár párbérre nyolcvan krajcár iskolaépítési 
költséget).238

A lelkész az egyházi elöljáróság gyűlésein többször örömmel szá
molt be arról, hogy voltak a kivetésre ráfizetések is, például Harango
zó Lajosné harminc, Molnár Miklós jegyző húsz, Gáspár Gergely pe
dig ötven forintot fizetett.239

Az iskolaépítésre az árlejtést 1882. január 12-én tartották, amelyet 
Kovács József feketicsi vállalkozó nyert meg. Ő 1639 forintért hajlan
dó volt felépíteni az új iskolát, aminek átadási határideje szeptember 
29-e volt.240

Az új iskolaépület, amelyben tanítói lak is helyet kapott, a megsza
bott időre elkészült, és mintegy négyezer forintjába került a feketicsi 
gyülekezetnek. Ide helyezték át a nagyobb leányok iskoláját a régi, a 
templom mögötti épületből.
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Pál József időközben 1882. július 11-én a nagykőrösi tanítóképző
ben letette a tanítóképességi nyilvános vizsgát, és elégséges általános 
osztályzattal képesítést nyert241, de csak 1884-ben választották meg 
tanítóvá, mert állásában történt megerősítése az egyházmegyei köz
gyűlés jegyzőkönyvéből kimaradt. Ez azt jelentette, hogy az addigi 
ideiglenes negyedik tanítói hivatalt állandósították, és Pál József taní
tó állásával járó rendes lakást is kapott a gyülekezettől.

1884. június 23-án hatvankilenc éves korában meghalt Vajányi 
Endre tevékeny buzgóságú tanító úr. Már régóta betegeskedett, több
ször hónapokig helyettesíteni kellett. Helyébe 1885. január 31-én 
megválasztották a feketicsi születésű Kozma Bélát, aki 1883-ban 
Nagykőrösön szerzett tanítói oklevelet, de már 1881-től fogva itt, 
helyben segédtanítóskodott. Előbb Pál Józsefet, majd több alkalom
mal Vajányi Endrét helyettesítette.

SZILÁDY JÁNOS HELYTÖRTÉNETI M UNKÁJÁNAK  
ISKOLAI VONATKOZÁSAI

1885. május 31-én ünnepelte Feketics fennállásának századik év
fordulóját. A véletlen úgy hozta, hogy a nagyszabású ünnepség alkal
mából két helytörténeti munka íródott. Az egyik szerző Bakay Károly 
református tanító242 a nagyközség, Szilády János243 lelkész pedig a 
gyülekezet történetét írta meg. Ez utóbbi valójában a közelgő püspök
látogatás céljaira készült. A szerző hangsúlyozza, munkájának írása
kor a püspök által meghagyott szempontokra összpontosított, ezért a 
hangsúlyt az 1819-es látogatástól eltelt időszakra helyezte. Sajnos, ez 
utóbbi kitűnő munka kiadására mind ez idáig nem került sor. Iskola
történeti szempontból számunkra Szilády kézirata megkerülhetetlen. 
Ennek az indokolatlanul mellőzött munkának az 1885-ös iskolai álla
potokra vonatkozó részét idézzük a rend kedvéért teljes egészében, 
ugyanis Szilády pillanatnyi leltárt adott a tényállásokról.

1. A feketehegyi református gyülekezet 1850-ben két részre sza
kadt, miután a németek megalakították a maguk leánygyülekezetét.

2. A (református) lakosság lélekszáma 1885-ben 2984 volt, ebből 
404 a német.

3. Vagyoni tekintetben bizonyos változások történtek az 1819-es 
püspöki látogatás óta: Az a fé l  sessió föld, mely az akkori kimutatás
ban a leányok tanítójának conventiója 7-ik pontjában említtetik, s 
mely a jegyzetben már akkor is nem biztos birtoknak mondatik, ma 
már csakugyan nincs meg. A többi földek megvannak. . .
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Szilády János

4. Az 1875-76. évi legelőelkülönítés alkalmával a nagyobb fiúk taní
tójának fél telek nagyságú földjét 3 3A katasztrális holddal megnövelték.

. . . Ezen 1885-ik esztendőben
Az anyagyülekezet lélekszáma 2580. Lelkész Szilády János, szül. 

Ságváron (Somogy m.-ben) 1839-ben. Tanult K. Halason, Nagy Kőrö
sön, a theológiát végezte Budapesten. Önálló lelkész volt Váczon az 
orsz. fegyintézetnél 1868-1872; Baján 1872-1874; Bajáról idejött 
Április havában. Nőtlen.

Nagyobb fiú k  tanítója Bakay Károly. Szül. Rév-Komáromban 
1854; tanult ugyanott és Pápán. A tanítóképző-folyamot végezte s ok
levelet nyert a csurgói állami képezdében. Ide Ácsról jö tt 1874 Szep
temberben. Családos.

Kisebb fiuk  tanítója s kántor Szalay László. Szül. Kecskeméten 
1845-ben, tanult ugyanott; tanítóképző folyam ot végzett Nagy- 
Kőrösön. Tanítóskodott már 1865-től kezdve Szegeden, majd Tisza- 
Inotán, honnan ideválasztatott 1872-ben. Családos.
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Nagyobb leányok tanítója: Kozma Béla. Szül. 1863-ban Feketehe
gyen. Tanult Verbászon, a tanítóképzőt végezte Baján és Nagy- 
Kőrösön, hol oklevelet nyert 1883-ban. Itt szolgált mint segédtanító
1882-től fogva, míg a f. 1885-ben rendes tanítóvá választották. Nőtlen.

Kisebb leányok tanítója: Pál József. Szül. 1851-ben Szilas-Balhá- 
són. Tanult Gyönkön és Pápán. Tanítóképző folyamot végzett Csurgón. 
Oklevelet nyert Nagy-Kőrösön 1882-ben. Itt szolgált mint ideiglenes 
tanító már 1874 óta, állandósíttatott 1884-ben. Nőtlen.

Az iskolás gyermekek száma: fiú k  és leányok együtt összesen átlag 
350 . . 244

Leltár

. . .  4. Kántoriak és iskola
A lelkészlak mellett áll a d.ny-ról ék-re vonuló kántoriak s az ab

ban elhelyezett kisebb leányok iskolája, mely 1873-ban épült egészen 
téglából.

Ezen épületben az iskolán kívül van 3 lakószoba, konyha, éléskam
ra és pince, előtte nyílt folyosó. A főépülettől különálló melléképület
ben nyári konyha, félszer és istálló. Területe 296 négyzetöl, telekköny
vi száma 276.

Ezen iskola bútorzata és felszerelése
Az iskolába, melyet négy nagy ablak világít, nagy szárnyas ajtón 

jutunk, van benne 2 sorban elhelyezve 15 új pad, tanítói asztal és szék, 
szekrény, fekete tábla, számológép, fa li olvasótáblák és palatáblák,

5. Tanítói lakás és iskola [épült 1882-ben -  V. G.]
A kántoriakkal szemben az utca másik oldalán fekszik az 1882-ben 

épült L alakú tanítói lakás és nagyobb leányok iskolája, melynek 
anyaga tégla és föld. Ezen épületben az iskolán kívül van 3 lakószoba, 
konyha, éléskamra, pince, félszer és istálló, az épület előtt nyílt folyo
só vonul végig. Területe 300 n. öl, tkkönyvi száma 262.

Az iskola bútorzata és felszerelése
Ezen iskolába, mely 5 ablakról nyer világosságot, szintén szárnyas 

ajtó vezet, van benne két sorban elhelyezett 20 ujpad, tanítói asztal és 
szék, nagy szekrény, fekete tábla, földgömb, Magyarország és Európa 
nagy-, Bács- Bodrogh-megye kis fa li térképe, térképfüzet, terményraj
zi ábrák és palatáblák.

6. Tanítói lakás és iskolák
A most leírt épület mellett a papiakkal szemben van a fiú k  iskolája 

és rektorlakás, egy a telek hosszában é-ny-rol d-k-re húzódó épület.
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K ét végén van egy-egy iskola, elöl a nagyobb, hátul a kisebb fiú k  szá
mára, középütt a tanítói lakás, mely áll 2 szoba, konyha és éléskamrá
ból, előtte nyilt folyosó, a főépületei szemben van egy istálló, félszer 
pincéből álló kisebb melléképület; 1847-ben épült anyaga tégla és 
föld. Területe 381 n. öl, hozzá tartozik még egy 900 öl területű $zérus- 
kert; telekkönyvi száma 262.

Az iskolák bútorzata és felszerelése
A nagyobb fiú  iskolában van 2 sorban elhelyezett 14 régi, de jó  

karban lévő pad, tanítói asztal és szék, egy nagy szekrény, fa li tábla, 
földgömb, Magyarország és Európa nagy, Bács-Bodrogh megye kis 
fa li térképe, térképfüzet, terményrajzi ábrák és palatáblák, az iskola 
négy ablakról nyer világosságot.

A kisebb fiúk  iskolájában van 2 sorban elhelyezett 12 pad  tanítói 
asztal és szék, szekrény 3 fekete tábla, számológép, fa li olvasótáblák, 
palatáblák. Világosságot 4 ablakról nyer.

Az iskolák közül a két első egészen, *a két utóbbi csak a padokon kí
vül van padlózva, minden iskolában van rendes ivóedény.

7. Tanítói lakás
A templom háta mögött a Fő utczában van az utczával párhuzamo

san fekvő  IV. tanítói lakás, melyben 1882-ig a nagyobb leányok isko
lája volt. Van az épületben a régi iskolán kívül 3 lakószoba és konyha 
előtte nyilt folyosóval, a vele szemben fekvő melléképületben éléskam
ra, pincze, félszer és istálló. Területe nagysága 357 n. öl telekkönyvi 
száma 262.245

A földesúri jogokat élvező kincstár korábban a tanítók részére 
egyenként hatszáz négyzetöl terjedelmű kertet adományozott felerész
ben faiskolának, felerészben magánhasználatra.

Szilády tanulmányában a német református leányegyház és iskola 
helyzetét is érinti:

Mint említve van a magyar egyház történetében, a ref. németek 
1850-ben szakadtak el a magyar anyától s kezdettek külön életet. Lét
számuk akkor 64 házaspár, vagy körülbelül 300 lélek, iskolás gyerme
kük száma 57.

Mindjárt 1850 őszén megfogadták magoknak ideiglenes tanítónak 
Schenkenberger Eduárd új-szivátzi segédtanítót, a ki aztán nálok is 
maradt állandóan mind 1875 őszig.

Költségeiket fedezték: közgyűléseken időnként megállapított kive
tésekből, közadakozásból is segítséget nyertek néha a szomszéd német 
ref. egyházaktól is.
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A német református iskola épülete

így vettek meg már 1852-ben egy üres telket közel a jegyzői lakhoz. 
Erre még 1853-ban felépítették iskolaházukat egy tanteremmel, két la
kószobával\ egy konyhával kamrával a tanító számára . . .

1868-ban eladják iskolaházukat s vesznek helyette másikat a ma
gyar templom észak-keleti oldalával átellenben levő sarkon azzal a 
czéllal, hogy majd oda külön imaházat is építenek . . . E házban a ta
nító rendes lakást nyert s a ház mellé még azon 1868-ik évben az is
kolatermet is felépítették közmunkával kevés pénzért. Ezen iskolate
rem azonban már 1870 február havában összedőlt, szerencsére a ta
nító és a gyermekek épen akkor nem voltak iskolában. így építették fe l  
most már más helyen, a teleknek déli oldalán s okulván a tapasztalás
ból több gonddal nagyobb alapon ma is fennálló iskolatermüket. . .

1870-ben a tanító díjlevelében levő némely pontokat, mint: egy 1/4 te
lek fö ld  megszántása, 10p. mérő búza megőrlése, fuvar stb. közmegegye
zéssel pénzre változtatták s mind összevéve 60 frt-ban állapodtak meg.

1871 Januárban kidőlt a tanítólak oldala. A tanító hónapokig bér
házban lakott. Végre jó  tavasszal helyreállították a kidőlt falat, és mi
vel magok is belátták, hogy a tanító szobái szinte lakhatatlanok a ned
vesség miatt: az egyik szobát kipadlózták, de a másikat már csak úgy, 
hogy a tanító adott nekik 31 Frtot a sajátjából azon elfogadható felté
tel mellett, hogy azt csak akkor tartoznak kamat nélkül visszafizetni, 
ha a hitelező meghal vagy pedig megszűnik tanítójuk lenn i. . .

1878-ik évben a régi rozzant és egészségtelen tanító lakház helyett 
is újat építettek 1200frt, s hozzá melléképületet 200fr t  értékben.246

Mostani tanítójuk, a második: Knittel Jakab. Szül. Ó-Szivátzon 
1852-ben. Ugyanott tanítóskodott már 1866-tól fogva. Idejött 1875- 
ben, miután előde Schenkenberger Eduárd Torzsára választatott el. 
Családos . . .

179



j f i j f i e / é e A e .  f i e j j c

e  ¿ e+ e  / e j y i  / e f e A e *  / a r

f ie * ,^ a ^ ih .Á 7 * /  ?,¿ \^ y /#  ¿s jé u Á r * j*.á  r e j j t t 1* s% /X * £ 'íf.

0. f i A^yt n£fi re~f*-, A Ah ^a ---- /f m a & e ^ '  ¿^£^Viy

{ jy to /'f é e 'X * * - ';  l A ü y  f i p s r f i l f i i  ¿ 'íy .
£  + e,£ /l+ ' C V fifi £&*-' £& & *' 7*V>*Jl£&n, ¿¿A  ^ e ^ e -A ^ fy ^ ^

j f i '  jh -a g if a. tC M iy a, j y u f & f i e 4e ^ , *  ¿ ¿ t u ü g + f i  M e f  e<^>.

e j- i/e j  e s d  x 0* e / i  ^ÍL& telfeJte*/' */&A<táiP*£ e  -

v e * . &  £ y j  a A t& *  < > // /_

^ T p  * e /f£ f  ***» P* r A^ r r f i í ' * / /¿xf~< ?>?», <»**<,*» sle*?*» 
^  ' /J9> V̂,/Z &*'+*+' *£/o t e  ¿Lé •

f t* ///is rT r^ v e j(t'7 > ± e + £ s* , fi* * ?  * r f i & ^ t Z / í / e X  r t  e

¿ ■ £ ¿ 1  /  /Z t& M y r f f  é? ~

f i j  % /2 n j a^9u A*f &** /a + s-y a tjA . ^e^y/AAtv irAtj&r- ¿.a r-t--*Z o ^ ta ^ ' a  

Jyfi£slq Í K ^ / ^ Í  jie+lZJCAA á .
f  ' • s  J  ~ • {pJ/' 9 '  t ,ML & ftfZitey*' ef»4yíi*~+rfâ  t*f,  freJL  •/x£*+e * rr~
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Szilády János írása a püspöki látogatás alkalmából

A gyülekezet lélekszáma 404 . . .
A mindkét nembeli tankötelesek száma évenként 70-80.
I. Iskola
Egy egészen különálló terem, keletre az imaháztól, nyolcz öl hosz- 

szú, négy és fé l  öl széles, két öl magas. Van benne két oldalon egy-egy 
sor pad 17 paddal, egy asztal, egy szék, egy szekrény, egy fa li tábla, 
egy számológép, egy Európa, egy Magyarország és egy Bács-Bodrogh 
megye térképe, egy földgömb, egy készlet német és egy készlet magyar 
fa li olvasó tábla, egy készlet természetrajzi ábrák, egy ivóedény.

II. Tanítólak
Az imaház északi végén, nyugat-keleti irányban. 16 öl hosszó, há

rom és fé l  öl széles, két öl magas. Van benne két szoba, konyha, speis, 
kamra, istálló . . .
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A ném et tanító díjlevele

1. Szabad lakás a tanítólakban, a háznak évenként kétszer takarí
tása s a házi kert használata.

2. Fél véka búza minden ház, minden pár és minden fertály fö ld  
után. és 25 kr minden ház és minden pár után. Továbbá 20 kr minden 
iskolás gyermek után.

3. Egy öl kemény tűzi fa; egy másik öl helyett 10 frt, egy szobára 
való fű tő  szalma, szükség esetén egy másik szobára is.

4. Minden halottól és copulatiótól 35 kr.247

SZÁSZ KÁROLY PÜSPÖK LÁTOGATÁSA

1819-től 1885-ig, majd hét évtizednek kellett eltelnie, hogy püspö
ki látogató jöjjön Feketicsre. Szász Károly ebben az évben sorra járta 
a bácskai református gyülekezeteket. A feketicsiek a püspököt -  ettől 
függetlenül -  a jubileumi ünnepségre is meghívták, de az egyéb elfog
laltsága miatt nem tehetett eleget a kérésnek. A püspök látogatása elé 
Szilády János a már említett írást készítette, amelyben többek között 
objektív lelkészi szempontból jellemezte a feketicsi gyülekezetét:

. . .  Vallásos tekintetben, hasonlítva a többi gyülekezethez, elég buz
gónak mondható; a templomot, e kihűlt korban, elég szorgalmasan lá
togatja: egyháza iránti tartozását a nagy többség évről-évre készség
gel rója le . . .  A buzgóság nyilvánul önkéntes adakozásokban is. Mikor 
az egyház nagyobb építkezésekhez készül, mindig találkoznak egyesek, 
a kik önként 50-100frta l járulnak a közös czélhoz . . . A szentírásban 
is szeret búvárkodni, figyelemmel s eleven érzékkel hallgatja a temp
lomi beszédet, de a hallottak felett szívesen elokoskodik. . .

. . .  Munkásság, takarékosság inkább ékesítik mint sok más magyar 
népet. Hisz jó  iskolában van -  német szorgalom és kapzsiság ostro
molja minden felöl, ha nem vigyáz és nem igyekszik, elvész, már elve
szett volna. Papját, tanítóját különösen tisztelni -  már magáért a hi
vatalért -  nem jellemvonása. Kissé rideg, sőt gyanakvó, modora in
kább követelő, mint alázatos . . 248
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A TAKÁCS-FÉLE ISKOLA ÉPÍTÉSE

1888-ban a presbitérium egy előre nem látott helyzetbe került. A 
március 19-i gyűlésen az elnök jelenti, hogy Pál József tanító lakása 
(melyben 1882-ig a nagyobb lányok iskolája volt) már olyannyira 
rossz karban van, hogy annak újraépítéséről mielőbb intézkedni szük
séges. Azt ajánlja, hogy a presbitérium vizsgálja meg az épületet, s ha
tározzon a további teendőkről. Az elnök-lelkész javaslatát elfogad
ták249, egy bizottságot alakítottak, amely már március 24-én jelentést 
tett, hogy megvizsgálta az épületet, s azt ajánlja, hogy a melléképüle
tet egészen, a főépületnek meg a veszélyeztetettebb hátulsó részét ad
ják el lebontásra. A tanító tulajdonképpeni lakása -  véleményük sze
rint -  a jövőben eszközlendő építésig megállja a helyét, és azonnal 
elrendelték a kijelölt épületrésznek a lebontását.250 A dolgot tovább 
bonyolította Pál József bejelentése, hogy a közeljövőben megnősül, 
ezért nagyobb lakást kért.251 Az egyháztanács méltányolta kérését,
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Az 1889-ben épült Takács-féle iskola

számára jutányos áron lakást bérelt. Elhárult tehát az egyetlen aka
dály, az üres épületet le lehetett bontani, és hozzáláthattak az iskola 
építéséhez. A lelkésznek egy ötlete támadt, amit a presbitérium elé 
terjesztett: Kozma András háza eladó -  ami véleménye szerint megfe
lelne - ,  tehát vegye meg azt a presbitérium.252 A javaslat nem nyerte 
meg az egyháztanács tetszését, ezért az ügyben ekkor nem határoztak. 
Csak novemberben került újra terítékre az építés kérdése. Abban álla
podtak meg, hogy az egész épület a sarkon kezdve (a főutcán) a temp
lommal egyvonalban építessék az iskola, melyhez idővel meggörbítés 
által másik tanterem is csatolható. Az iskola és a tanítói lakás közt egy 
száraz bejárat lesz, s azután jön az éléskamra, a konyha és 2 tágas 
szobából álló tanítói lakás.253

A tervet véleményezésre kiadták Vad András építőmesternek, aki 
elfogadhatónak tartotta254, ugyanakkor (ez a későbbiek szempontjából
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lényeges!). Németh András pótlólag indítványozta, hogy az épület dé
li végére szilárd, jó anyagból egy három-négy öles magtár is építtes
sék. A tervet még az év vége előtt elfogadták, és további tanulmányo
zásra adták.255 Végül is ez a terv maradt végleges, ezért februárban 
megtartották az árlejtést, amelyet Germán Jakab cservenkai vállalko
zó nyert meg 2450 osztrák értékű forintért, és kötelezte magát, hogy 
szeptember elsején a kész iskolát át fogja adni az egyháznak.

Itt újra kénytelen vagyok pontosítani Sárközi Ferencet. Ő ugyanis 
azt írja, hogy Az újonnan épült iskola két tanteremből és tanítói lakás
ból állt.256 A jegyzőkönyvek alapján rekonstruált tervrajzon viszont 
csak egy van, a másik nagy helyiség a magtár. Az árlejtési jegyző
könyvből és a vállalkozóval kötött szerződésből világosan látható, egy 
iskolát, tehát csak egy tantermet építettek, amelynek belső világossá
ga 9 méterről 10 méterre, s ennek folytán az egész épület 1 méterrel 
hosszabbra veendő.257

Az egyház külön feltételei között szerepelt az új tanterem padok
kal való felszerelése: Vállalkozó tartozik a mostani kisebb fiú k  iskolá
jában lévő padokat külön díj nélkül megfelelőleg átalakíttatni, sötét 
sárgára befestetni, és miután a meglévő padoknál többre lesz szükség: 
tartozik ezeket az egyház által beszerzendő anyagból díj nélkül 
elkészíttetni.258

A tanítók díjazásának módja száz év elteltével sem változott sokat: 
valamennyi készpénzből, lakás- és terményjuttatásokból és a tanítói 
haszonélvezetéből tevődött össze. Ez utóbbi azonban csak a rektort, 
vagyis a nagyobb fiúk tanítóját illette meg.

A rend kedvéért tekintsük át a négy tanító 1885-ben érvényben le
vő díj levelét:259

Nagyobb fiúk tanítójának díjlevele
1. Az iskolához tartozó fé l  sessió fö ld  a hozzátartozó szérűskert és 

krumplisföld haszonélvezete
2. 260 azaz kétszáz hatvan o. é. frt.
3. Halotti búcsúztatásokért o. é. 1 fr t  26. kr.

Kisebb fiúk tanítójának díj levele (kántortanító)
50 pesti mérő búza
50 pesti mérő árpa
75 azaz hetvenöt o. é. fr t
2 öl tűzi fa
Predikatiós halottól 42 kr, énekszóstől 21 kr.
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Nagyobb leányok tanítójának díj levele
50 pesti mérő búza
50 pesti mérő árpa
75 azaz hetvenöt o. é. fr t
Két öl tűzi fa
2/4 krumplisföld haszonélvezete

Kisebb leányok tanítójának díj levele 
500 azaz ötszáz o. é. forint

Az első három tanítói fizetés egy korszerűtlen gazdálkodásmód 
maradványa. A XVIII., sőt a XIX. század eleji Magyarországra -  fej
letlensége miatt -  nem volt jellemző a pénzgazdálkodás. Mindez a bé
rezésben is lecsapódott. Pénz híján a tanítók fizetése terménybeni jut
tatásokkal egészült ki.

1886. április 6-án Szalay László, a kisebb fiúk és Kozma Béla, a 
nagyobb leányok tanítója arra kérték a presbitériumot, csak pénzben 
fizessék őket. A tanács április 23-án napirendre tűzte kérelmüket, sőt 
őket is meghívták erre az ülésre. A presbitérium a búza, árpa helyett 
az addig már meglévő pénzbeni juttatással együtt ötszáz forint évi fi
zetést kínált fel a kérelmezőknek.260 Azok nem fogadták el. A tagok 
úgy döntöttek, hogy ajánlatukat a következő ülésig fenntartják, ha az 
érintett tanítók akkor sem fogadják el, marad az addigi konvenciójuk.

A feketicsi református iskola állandó problémája a tanterem hiánya 
volt, amiből egyenesen következett az eredménytelen tanítás. Tóth 
Sándor gombai lelkész 1889-ben jelentésében így minősítette a feke
ticsi iskolát: Áttérve a részletekre fájdalmasan említjük meg, hogy 
több helyen az oktatás nem egyéb, mint léleknélküli beemlékeztetése 
és elmondása a betanult ismeretek halmazának: ilyen az iskola Feke- 
ticsen.261 A kérdést különféle módon próbálták megoldani. Egyik 
ilyen lehetőségnek találták a vegyes osztályok felállítását. 1889-ben a 
két alsóbb osztályt egyesítették, és két vegyes tagozatot hoztak létre. 
Az első osztályt Pál József, a II. vegyes osztályt pedig a kántortanító 
vezetésére bízták.262 1 891-ben újabb átszervezés történt az iskolában: 
az alsó három osztályokból vegyes osztályokat létesítettek, aminek 
következtében így alakult a feketicsi iskola beosztása:

I. vegyes osztály,
II. vegyes osztály,

III. vegyes osztály,
IV-V-VI. fiúosztály és 
IV-V-VI. leányosztály.

184



Ugyanebben az évben a nyugdíjtörvény meghozatala miatt a taní
tók nyugdíjalapjának céljára már a presbitérium a gyermekektől éven
te tizenöt krajcárt szedett be.

A népiskolai törvényhatóságok az egyházi felettesek révén állan
dóan utasították a presbitériumot, találjanak megoldást a túlzsúfoltság 
csökkentésére, építsenek tantermet, és szervezzenek újabb tanítói ál
lomásokat. Az hajlandóságot mutatott a bajok orvoslására, de mindun
talan akadályozta a pénzhiány. A kis létszámú és szegény gyülekezet 
nem tudott lépést tartani a követelményekkel, ezért húzta-halasztotta 
az újabb tanterem építését, kivárva az utolsó pillanatot a megoldásra.
1889-ben felépült ugyan az ötödik tanterem, de tanítót -  pénzhiány 
miatt -Tiem állíthattak.

1890-ben kérték az egyházmegye esperesét, hogy az ötödik tanítói 
állomást a közelebb épített iskola költségei egy részének ma is fennál
ló adósságára való tekintetből, az 1891/92 iskolai évben állítsa f e l 263 
A kérelmet az esperes az egyházmegyei közgyűlés elé terjesztette, 
amely elfogadta a feketicsiek indoklását, de elrendelte, hogy az ötödik 
tanítói állást káplántanítóval a következő szeptember elsején töltesse 
be. 1891-ben eleget tett a presbitérium a rendeletnek, és segéd-, illető
leg káplántanítót alkalmazott, akinek fizetése háromszáz osztrák érté
kű forint és egy szobából álló lakás fűtéssel.264 Ez alkalommal a pres-
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Az 1891-ben bővített Takács-féle iskola

bitérium elhatározta, az újonnan épült iskola folytatásában a magtár 
mellé felépítteti az ötödik tantermet és egy szobát a tanító részére.265 
1891. február 2-án elfogadták a tervet, hogy két szobával, egy száraz
bejáróval és egy tanteremmel kibővítsék az 1889-ben épült iskolát.266 
Márciusban Póth György szeghegyi vállalkozóval megkötötték a szer
ződést, aki ezerötszáz forintért vállalta annak kivitelezését.267

Az új tanterem költségeit valahogyan ki kellett gazdálkodnia az 
egyháznak. Ennek módozatáról számol be az egyházmegyei esperes
nek 1891. május 5-én kelt levelében Tóth Sándor lelkész. Figyelemre 
méltó a levél tartalma más szempontból is:
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Nagy tiszteletű Esperes úr!
141/891 sz. a. kelt becses soraira van szerencsém tisztelettel tudat

ni, hogy iskoláinkban a zárvizsgálatok e hó 25, 26 és 27-dik napjain 
fognak megtartatni, mert júniusig itt, ahol a félfalu már ilyenkor a ta
nyai épületekre húzódik ki, a gyermekeket együtt tartani csak a zsan- 
dár szurony hatalmával, de nem a pap bibliájával volna lehetséges. 
Különben is mi szeptembertől máj. végéig 9 hónapon keresztül tanít
ván s törvény követelményének eleget teszünk.

Az ötödik tanterem pedig a jövő héten fedél alatt lészen, circa 2300 
f r t  költséggel. Ezen kívül ki lett mondva, hogy ezen állomás tanítókáp
lánnal töltetik be. Fizetése 300frt, lakás, fűtés . . .  én pedig a nekem 
nyújtandó csekély segítségért adok neki ebédet. . ., később ha több
ször leszek kénytelen szolgálatát igénybe venni, majd adok egész ellá
tást. Én azt hiszem, ebből szerényen meg lehet élni.

Az iskolaépítéssel kapcsolatban még egy kérésem is van. Az építé
si költség kikerült mintegy 1200 fr t  bevont tőkéből, a temető eladott 
fájának mintegy 700fr t  bevételéből, tehát az egyháznak az egész épü
let kerül circa 400 frtjába, [ . . . j a  tanítófizetést pedig az eddigi költ
ségvetés adóemelés nélkül bírja . . . Ennek dacára a templomunk oly 
alpári állapotban van, hogy én egy igazán jóízűt alig birok benne 
imádkozni, -  pedig szoktam is, tudok is -  egy pápista látogató előtt 
pedig elszégyelném vele magam mint egy fő tt rák. Kérésem tehát az: 
vizitáció alkalmával méltóztassék egy szemlét indítványozni s útba ej
teni a templomot is s ott a tisztelt présbytériumnak szemtől szembe 
megmondani, hogy ilyen elhanyagolt templom a tractusban, de talán 
a félországban sincs. Az útba ejtendő német iskolánál pedig a német 
prés by tereknek tudtul adni, hogy miután a tanköteles gyermekek szá
ma 130 körül lesz . . . gondoskodjanak új tanterem s tanítóságról és 
pedig vegyék számításba, hogy az új tanító fizetése 400 frtná l keve
sebb nem lehet. . .  Szóval gondolkozzanak, a gazdagabb egyháztagok 
zsebbe nyúljanak, mert a szegényt túlterhelni nem lehet, gondolkozza
nak, nehogy a megye azt az iskolát is bezárassa, ami már megvan .. ,268

A német református leány egyháznak hasonló gondjai voltak isko
lájával. Az iskolának egyetlen tanítója volt, hat osztályt oktatott a tan
terv szerinti ismeretekre. 1891-ben a német iskolák körügyelője jelen
tést tett a német-feketehegyi iskola szomorú állapotáról, s az okot ab
ban találja, hogy az iskola túl népes (140 gyermek látogatja) s így a 
tanító feladatának a legjobb igyekezet mellett is meg nem felelhet.269 
A tanügyi bizottság javaslatára az egyházmegyei közgyűlés utasította 
a német-feketehegyi egyházat, hogy vagy állítson fe l  másod tanítói ál
lást, vagy ha ezt ereje nem engedi, úgy aképpen intézkedjék, hogy a
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felső  két osztályú gyermekek a feketehegyi magyar iskolába já r
janak.270 Az utasítás süket fülekre talált, 1892-ben az egyházmegyei 
közgyűlés megismétli a felszólítást, mire a feketicsi németek kérvény
nyel folyamodnak az egyházmegyéhez, melyben kérik, függessze fel 
az 1892-ben 39. szám alatt hozott határozatát, melyben meghagyták 
nekik, szervezzenek egy második iskolát vagy az ötödik-hatodik osz
tály növendékeit járassák a magyar iskolába. Kérvényüket azzal indo
kolták, hogy a növendékek száma 125-ről 104-re apadt, a magyar is
kola pedig túltömött. A határozat felfüggesztését pedig csak addig ké
rik, míg a növendékek száma ismét oda emelkedik, hogy az új tante
rem megnyitását szükségessé teszi.271

A német tanító fizetéséről a körügyelők állandóan azt jelentették, 
hogy alatta van az átlagos tanítói jövedelemnek, ezért 1893. február 
1-jén a leányegyház presbitériuma megvizsgálta a tanító régi díjleve
lét, miután azt valóban alacsonynak találta, mintegy ötven-hatvan fo
rintnyi összeggel felemelte. Az egyházmegyei közgyűlés ezt az eme
lést jóvá is hagyta.272

Úgy látszik, az 1893-as év a tanítói fizetések módosításában telt el, 
mert a többi feketicsi tanító díj levelét is revízió alá vették. A presbité
rium szeptember 3-án tartott gyűlésén véglegesítették javaslatukat, sőt 
egy változás is történt a munkafeladatok elosztásában. A kántori teen
dők végzését a második tanítói állomástól az elsőhöz csatolták. A mó
dosított díj leveleket felterjesztették az egyházmegyei közgyűlés elé, 
amely azokat elfogadta.273 Mivel pontos munkaköri leírásokat tartal
maznak, idéznünk kell azokat.

D íj levél27 4

a feketehegyi ev. ref. egyházban szervezett első tanítói állomás ré
szére [Bakay Károly fizetése]

I. Javadalmazás
a) Tanítói

1. Lakás
2. Fél sessio szántóföld, a hozzátartozó szérüskert és krumpliföld 

haszonélvezete
3. 260 azaz Kettőszázhatvan o. é. fr t  /:560 korona:/
4. A kincstár által 1873-ban kihasított 600 négyzetöl terület hasz

nálata oly módon, hogy fele  mint faiskola, fe le  mint magánkért 
használtassák. Ehhez azonban a megválasztott csak addig formálhat 
jogot, míg valamely intézkedés által vissza nem vonatik.
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b) Kántori
5. Énekszóval végzett temetésért 21 kr /:42 fillér:/
6. Lelkész functioval végzett temetésért 42 kr /:84 fillér:/
7. Búcsúztatóért: 1 f r  26 kr. /:2 korona 52 fillér:/

Kötelesség
1. A presbyterium által a javadalmazottra bízott osztály vagy osz

tályok tanítása.
2. Az összes kántori vagy orgonistái teendők végzése.
3. A presbyterium által egyházi czélra alkotott énekkar vagy ének

karok díjtalan oktatása s vezetése.
4. Legátusok275 vagy supplikansok276 teljes díjtalan ellátása.
5. Szükség esetén a lelkész helyett isteni tisztelet végzése.
6. Presbyterré választás esetén az egyházi jegyzőség teendőinek és 

a gondnoki számadás díjtalan elkészítésének végzése.

D íj levél27 7

a feketehegyi ev. ref. egyházban szervezett második tanítói állomás 
részére [Szalay László fizetése]

I. Javadalmazás
1. Lakás
2. 50 azaz Ötven pesti mérő búza és 50 azaz Ötven pesti mérő ár

pa /:46, 89 hektoliter:/
3. 75 azaz Hetvenöt o. é .fr t /:150 korona:/
4. 2 azaz Két öl tűzifa /:3 ,79 méter:/
5. A kincstár által 1873-ban kihasított 600 négyzetöl terület hasz

nálata oly módon, hogy fele  mint faiskola , fele  mint magánkért 
használtassák. Ehhez azonban a megválasztott csak addig formálhat 
jogot, míg ez valamely intézkedés által vissza nem vonatik.

II. Kötelesség
1. A presbyterium által a javadalmazottra bízott osztály vagy osz

tályok tanítása.
2. Szükség esetén a lelkész vagy kántor helyettesítése.
3. Presbyterré választás esetén az egyházi jegyző teendőinek és a 

gondnoki számadások elkészítésének díjtalan végzése.

D íj levél27 8

a feketehegyi ev. ref. egyházban szervezett harmadik tanítói állo
más részére [Kozma Béla fizetése]
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I. Javadalmazás
1. Lakás
2. 50 azaz Ötven pesti mérő búza és 50 azaz Ötven pesti mérő ár

pa /:46, 89 hektoliter:/
3. 75 azaz Hetvenöt o. é. fr t  /:150 korona:/
4. 2 azaz Két öl tűzifa /:3 ,79 méter:/
5. A kincstár által 1873-ban kihasított 600 négyzetöl terület hasz

nálata oly módon, hogy fele  mint faiskola, fele  mint magánkért 
használtassák. Ehhez azonban a megválasztott csak addig formálhat 
jogot, míg ez valamely intézkedés által vissza nem vonatik.

II. Kötelesség
1. A presbyterium által a javadalmazottra bízott osztály vagy osz

tályok tanítása.
2. Szükség esetén a lelkész vagy kántor helyettesítése.
3. Presbyterré választás esetén az egyházi jegyző teendőinek és a 

gondnoki számadások elkészítésének díjtalan végzése.

D íjlevél279

a feketehegyi ev. ref. egyházban szervezett negyedik tanítói állo
más részére [Pál József fizetése]

I. Javadalmazás
1. Lakás
2. 500 azaz Ötszáz o. é. fr t  /: 1000 korona:/
3. A kincstár által 1873-ban kihasított 600 négyzetöl terület hasz

nálata oly módon, hogy fele  mint faiskola, fele  mint magánkért 
használtassák. Ehhez azonban a megválasztott csak addig formálhat 
jogot, míg ez valamely intézkedés által vissza nem vonatik.

II. Kötelesség
1. A presbyterium által a javadalmazottra bízott osztály vagy osz

tályok tanítása.
2. Szükség esetén a lelkész vagy kántor helyettesítése.
3. Presbyterré választás esetén az egyházi jegyző teendőinek és a 

gondnoki számadások elkészítésének díjtalan végzése.

A  segéd-, illetve káplántanító díjlevele280

1. Egy szerényen bútorozott szobából álló lakás
2. Téli fű tés
3. Előleges évnegyedekben fizetendő 700 azaz Hétszáz Korona pénz
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Az egyházmegye által jóváhagyott díjleveleket az egyházkerületi 
közgyűlés 1894. április 3^1-i ülésén megerősítette, és csak ezután vál
tak hatályossá.

1894-ben a presbitérium egyezséget kötött Szalay László (máso
dik) és Kozma Béla (harmadik) tanítóval, hogy díjleveleik 2—4. pont
jaiban foglalt járandóságok helyett évi ötszázhuszonöt osztrák értékű 
forintot (ezerötszáz korona) fog fizetni nekik. Az egyházmegyei köz
gyűlés engedélyezte az egyezséget azzal a megszorítással, hogy az 
csak a két érintett tanító személyére érvényes.

Az eddig elmondottak során még nem esett szó a felekezeti isko
lák pénzeléséről. Milyen forrásból merítették a tanítók fizetéséhez, az 
iskola fenntartásához, építéséhez stb. szükséges pénzt. Az állami jel
legű községi népiskoláknál ezt az 1868-as népiskolai törvény 35. pa
ragrafusa szabályozta:

A községi népiskolák terheit első rendben a község viseli, mely e 
célra minden kebelbeli vagy hozzátartozó polgárra és birtokosra kü
lön adót vethet ki.

Ez az adó azonban az állami egyenes adóknak 5 %-át nem halad
hatja meg.

A hitfelekezeti iskoláknál ezt a kérdést ugyanezen törvény 11. pa
ragrafusa rendezte. Ennek a paragrafusnak az iskolák anyagi ellátását 
érintő szabványai körül számos kérdés merült fel a megadóztatás 
módja, kulcsa, mértéke és az adóteher-viselés kötelezettsége tekinte
tében, valamint a fölmerülő vitás kérdések elintézése körüli illetékes
ségre vonatkozólag.

A törvénymagyarázó ezzel kapcsolatban kimondta, hogy az önkor
mányzattal bíró hitfelekezetek a megadóztatás ügyeiben saját szabvá
nyaik szerint járnak el. A hitfelekezeti adót magasabb összegben is ki- 
róhatta a presbitérium, amennyiben a rendes évi fenntartási költségeken 
felül beruházási célra (iskolaépítésre például nagyobb összegre) szük
ség volt. Az eddig elmondottak során ezt már néhányszor említettük.

A protestáns hitfelekezetek a felekezeti adók körül felmerült vitás 
kérdésekben függetlenül intézkedtek, az állami hatóság beavatkozásá
nak ilyen ügyeknél csak akkor lehetett helye, ha az egyházi hatóság 
intézkedése által az illető vallásfelekezeten kívül álló egyének vagy 
érdekek voltak érintetve, vagy ha az illetékes egyházi hatóságok jog
érvényes határozataik végrehajtására a közigazgatási közegek segéd- 
kezését maguk kérték.

Egy ilyen tisztázatlan kérdés volt többek között az idegen növen
dékek ügye: mennyi tandíj fizetésére kötelezhetők, ezen tandíjfizetés
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kit és mily arányban illet, végül, kinek van joga idegeneket az iskolá
ba felvenni. Ez ügyben fordult a feketicsi egyház presbitériuma és 
Bakay Károly tanító 1894-ben magyarázatért az egyházmegyei köz
gyűléshez.

Az egyházmegyei közgyűlés a vallás és közoktatási miniszter egy
1883-ban kelt rendeletére hivatkozott, amely rendezte ezt a kérdést, 
mely szerint az idegen ajkú gyermekek, ha az iskolaterem befogadhat
ja, a lelkész által veendők fel, s azokat a tanító köteles volt korukra va
ló tekintet nélkül feltétlenül elfogadni és oktatni. Ezek a tanulók egy 
tanévre hat forint, azaz tizenkét korona tandíjat fizettek a feketicsi 
presbitériumnak.

A helybeli más felekezetű -  esetünkben néhány katolikus -  feketi
csi szülő, aki a református iskolába járatta gyermekét, ugyanazon mó
don és arányban járult az iskola fenntartásához, mint a felekezet tagjai.

Az 1868. évi népiskolai törvény 11. paragrafusa alapján a feketi
csi református iskola tanítói fizetésének megállapítása a presbitérium 
feladata volt, erre a közigazgatási hatóságok nem voltak illetékesek, 
de az iskolai adó behajtásához igénybe vehette azok segítségét.

A  FEKETICSI TANÍTÓK M UNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Az egyházmegyei közgyűlés tanügyi bizottsága a körügyelők je
lentései alapján készítette el évi jelentéseit, amelyekben általános 
helyzetképet adott a református iskolákról. Nagyon sok visszásságról 
számolnak be, de az örvendetes jelenségekre is rámutatnak. A jelenté
sek célja a negatív jelenségek mielőbbi orvoslása. Jellemző Szendy 
Lajos 1897-ben adott helyzetértékelése.

a) Több helyen a vallásoktatás és az éneklés tanítása bántólag el 
van hanyagolva, szomorú, de kiáltó bizonyságául az illető tanítók egy- 
háziassága hanyatlásának, vagy vallásos buzgósága hiányának. Van 
iskola, amelynek konfirmációira jelentkező növendékei közül, a kon
firmációi oktatást kezdő lelkész kérdésére, az egyik sem tudta meg
mondani, hogy ki volt Pilátus, mintha az apostoli hitformának hírét 
sem hallották volna. Máshol az iskolának 3 felső  osztálya egész évben 
nem ismételte az előírt zsoltárokat és dicséreteket, ugyanott a 3. al
sóbb osztály növendékei az előírt zsoltárok és dicséretek első verseit 
nem tudták másképp elmondani, csak énekelve.

Számunkra sokkal többet mond az oktatói munka értékelése, 
amely az összeállító pedagógiai érzékenységéről tanúskodik:
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b) Nem kevesebb baj, hogy több iskolában az értelemképzés és fe j
lesztés teljes elhanyagolásával, a szószerinti betanultatás, az úgyne
vezett bemagoltatás van gyakorlatban, amiből következik, hogy a fe le
letben megakadt növendék semmiféle útbaigazításra nem reflektál, 
mindaddig, amíg az elfeledett szó eszébe nem jut, vagy amíg a tanító 
a tankönyv szövegéből szájába nem adja; mert vannak tanítók, akik 
az általuk tanított tantárgyakat annyira sem tudják, hogy elakadt ta
nítványaikat a tankönyvbe tekintés nélkül igazítani tudnák.

c) Órarend és foglalkozási napló sok helyen hiányzik és nem app- 
robált [engedélyezett] tankönyvek is taníttatnak . . .

Szendy a fenti hiányosságokat nemcsak a tanítók rovására írja, hi
szen a körügyelők tapasztalatai szerint az említett hiányok és köteles
ségmulasztások a tanítók hanyagságán kívül a közvetlen helyi fel
ügyelet és kellő gondoskodás hiányára vezethetők vissza, ezért indít
ványozza a tanügyi bizottság nevében, hogy kötelezze a presbitériu
mokat, hogy az egyházkerületi rendtartás 89. paragrafusában foglalt 
felügyeleti jogaikat és kötelességeiket pontosan teljesítsék, a tanítók 
pedig az ugyanazon rendszabályok 58., 59., 60. és 63. paragrafusaihoz 
alkalmazkodjanak. Továbbá az iskolafenntartó testületek a nélkülöz
hetetlen taneszközök, a felvételi, a mulasztási, látogatási napló és az 
osztályzási anyakönyv beszerzéséről haladéktalanul gondoskodjanak; 
a tanítók az iskolai év kezdetén a tanterveiket az iskolai körügyelők
höz beküldjék; a jóvá nem hagyott tankönyveket az iskolából kitiltsák, 
hogy a népiskolai tankönyvek lehető egyöntetűségére nézve az egy
házmegyei tanító testületek mielőbb előterjesztést tegyenek.

j )  E szomorú jelenségek után örömmel emeljük ki az ómorovicai is
kolai kör felügyelőjének azon jelentését, hogy a felügyelete alatt álló 
ómorovicai, pacséri és magyar feketehegyi iskolákban a tanítók mű
ködése s ennek folytán a tanítás eredménye a kívánalmaknak teljesen 
m egfelel. . 281

1898-ban ugyanezen körügyelő a feketehegyi iskolák köréből Pál 
József, Tóth Sándomé, Szalay László, Knittel Jakab tanítók munkáját 
jónak, Kozma Béla és Bakay Károly iskoláját jelesnek osztályozza, s 
általában nagy dicsérettel nyilatkozott a feketehegyi összes tanter
mekben tapasztalható mintaszerű rendről és tisztaságról.282 1900-ban 
pedig a következőt jegyezte az egyházmegyei jegyzőkönyv: a magyar 
feketehegyi iskoláról ez alkalommal is örömmel jelenti, hogy úgy az 
iskolafenntartó egyházak mint a tanítók nemcsak hivatalos kötelesség
ből, de valóságos ügybuzgalommal teljesítik a növendékek vallásos és 
hazafias nevelését, iskoláik jelesek és jók, az énektanítás . . . mint ren
des tananyag végeztetett. Kozma Béla az összhangzatos éneklést is je 
les eredménnyel tanította.283
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1901-ben a tanügyi bizottság a felügyelő jelentése alapján Bakay 
Károly iskoláját jelesnek, Kozma Béla, Szalay László, Pál József és 
Papp Gizella iskoláját jónak ítélte, a tantermek tisztaságáról, a helyes 
fegyelemtartásról pedig dicsérőleg nyilatkozott.

1902-ben Bakay Károly; Kozma Béla, Szalay László és Pál József 
tanítók iskolájában a tanterv, a havonkénti beosztások, teljesen ke
resztülvitetett s dicséretre méltó eredménnyel feldolgoztatott -  olvas
suk az iskoláról szóló jelentésben - ,  a Jeges Károly tanítóképezdei 
növendék által vezetett vegyes osztályban elért eredmény kielégítőnek 
találtatott. Általában a tanítók összhangzó szellemi munkálkodása, 
párosulva a lelkész és a gondnok iskolai közérdeket szolgáló támoga
tásával azt eredményezte, hogy a magyar feketehegyi iskolákban min
denek ékesen és szép rendben vannak.284

Tóth Sándor lelkész

Az iskolai munkáról írott körügyelői jelentések szigora és alapos
sága sokban függött a felügyelő személyiségétől is. 1906-ban Tóth 
Sándor feketicsi lelkész a bácskai magyar református iskolák körlel
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késze. Jól ismeri a helyi viszonyokat, ezért mindenkor alapos elemzést 
ad a feketicsi iskoláról:

A felső-bácskai református iskolákról így nyilatkozott 1906-ban az 
egyházmegyei jegyzőkönyv:

. . .  az iskolák jók, bennök minden köteles tantárgy sikeresen tanít- 
tátik. Kifogásolja [Tóth Sándor!] azonban, hogy a bibliai történetek 
tanítására csekély gond fordíttatik vagy jobban mondva a tárgy kis 
mértékben van a tantervbe beillesztve, s e tekintetben csak a bács- 
feketehegyi magyar iskola tanterve képez kivételt. Másik észrevétele, 
hogy az énektanítás terén teljes anarchia uralkodik, aminek jellem ző  
bizonysága, hogy ugyanazon egyházban egyik tanító gyors, másik 
vontatott taktusban énekeltet minden éneket; egyiknek iskolájában az 
ének galopp, a másikban elnyújtott érzelgés.285

1907-ben ezt jelentette: Az első osztályt vezető Jeges Károly isko
lája jó; a phonomimikával tanított olvasás, valamint a számtanban 
való előmenetel is dicséretére válik a tanító szorgalmának; kár, hogy 
a vallástanítás terén hasonló sikert nem tudott felm uta tn i. . .  A többi 
osztály jóval alatta áll az I-nek, leggyengébb a IV, V, VI. leányosztály, 
mely még az éneklésben is habozó.

Lehetetlen itt meg nem emlékeznünk azon igazán elszomorító je 
lenségről, hogy a szülők megfeledkezve gyermekeik jó l felfogott érde
kéről, a dologidő beálltával tömegesen fogják ki gyermekeiket az isko
lából. így míg az I. és II. osztályból 26% hiányzott a vizsgán, a III-ból 
már 34%, a IV-ből 47%>, az V-ből 65%, a Vl-bólpláne 88%. Hasonló 
jelenséggel találkozunk a bácsfeketehegyi német leányegyház iskolá
jában is, melyet Knittel Jakab vezet kielégítő eredménnyel.

Mit mondjunk erre? hanemha azt, hogy az a kálvinista hitbuzgóság, 
mely századokon keresztül véres verejtékkel keresett filléreivel is fenn
tartva iskoláit, belátva azoknak nélkülözhetetlen szükséges voltát s érez
ve azt, hogy a protestantizmus legerősebb vára a szellemi felvilágultsá- 
got terjesztő iskola; mondom, ez a hitbuzgóság megernyedt. A gyerme
keik jövő  boldogságát a világi javakban kereső szülők idő előtt a 
Mammon szolgálatára kötelezik őket elvonva onnan, hogy egyedül ta
nulhatják csak meg, hogy az ember igazán boldog és megelégedett csak 
akkor lehet, ha a testiek mellett a lelkiekről sem feledkezik meg.

És vajon nézheti-e ezt nyugodtan a testület, mely az egyházmegye 
szellemi kincseinek őre? Bizonyára nem, sőt kötelessége minden bir
tokában levő eszközzel és hatalommal oda törekednie, hogy a gyerme
keik igazi érdekét szemök elöl tévesztett szülők a törvény szigorával is 
kényszerítessenek, gyermekeik iránt való kötelességeik hűséges tel
jesítésére.286
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Ezzel kapcsolatban az egyházmegyei közgyűlés utasította a feke- 
ticsi gyülekezet elöljáróit, hogy az iskolamulasztókkal szemben a tör
vény teljes szigorával lépjen fel.

1908-ban ugyancsak Tóth Sándor körlelkész írt jelentést a feketi- 
csi iskoláról:

Az első osztály vegyes tanítója Jeges Károly minden tekintetben ki
tűnő eredményt ért el dacára annak, hogy tanítványainak száma 101. 
írás, olvasás, számolás, a beszéd-értelem gyakorlatok mintájára taní
tott vallásos ismeretek mind kitűnő eredménnyel tanítottak. Különösen 
kiemeli körügyelő úr az elért kitűnő eredmény egyik eszközét, a Jeges 
tanító úr által konstruált számológépet, melyen mind a 4 alapművelet 
szemléltethető, s melyet elragadtatással szemlélt meg a kir. tanfelügye
lő is. Minden esetre nagy örömmel tölti keblünket egyik tanítónk ily f é 
nyes sikere s azért az indítványok során még e tárgyra visszatérünk.

A második vegyes osztályban 91 növendék volt. Tanítója Pál József 
betegsége miatt idegen tanerőkkel kellett végeztetni a kiszabott tan
anyagot, s az eredmény a körülményekhez képest mégis elég jó  volt.

A harmadik vegyes osztályban, melynek tanítója Szalay László, s a 
tanulók száma 94, az eredmény jó.

A 4., 5., 6. leány osztály tanítója Antal Géza tanítványainak száma 
115, s dacára ezen horribilis számnak, az eredménye jó.

A 4., 5., 6. fiúosztály tanítója Kozma Béla tanítványainak száma 
97, az eredmény jó .287

És most tessék csak felfigyelni a következőkre!
Hogy az összes bácsfeketehegyi magyar iskolák túlzsúfoltsága da

cára az egyház új iskola szervezését nem látja szükségesnek, annak 
okát abban a sajnálatos körülményben adja körügyelő úr, hogy az 
anyakönyvek bizonysága szerint a gyermekek száma évről-évre fogy, s 
8-10 év múlva a felállítandó iskola teljesen feleslegessé válnék. A ba
ranyai fajpusztító átkos szokás úgy látszik tehát, hogy a Dunántúlra is 
kiterjeszti már gyilkos karmait végtelen veszedelmére egyházunknak, 
nemzetünknek!288

A feketicsi német református iskoláról pedig így írt:
Tanító Knittel Jakab. Tanuló 100. Vegyes osztály. Elég jó  iskola. 

Elvárjuk azonban, hogy a zsoltárokból tanítson, s az új német énekes
könyvet is nagyobb figyelemre méltassa, aminek ellenőrzésére Póth 1. 
körlelkész úr felkéretik.289
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A REFORMÁTUS TANÍTÓK HIVATALI ESKÜJE

Az 1891/93-as évi református országos zsinat által alkotott Egyhá
zi törvények 472. paragrafusa elrendelte, hogy a tanítók kötelesek hű
ségesküt tenni, amiről bizonyítványt állítottak ki a hivatalos szervek. 
Az esküt a következő szövegezésben állapította meg az egyházmegye:

Én N. N. esküszöm az élő Istenre, hogy tanítói hivatalomban lelki- 
ismeretesen eljárok, az evangyéliom szerint reformált magyarországi 
keresztyén egyház alkotmányához minden körülmények között szilár
dan ragaszkodom; egyházam törvényeinek, egyházi f  elsőbbségem tör
vényes rendeletének engedelmeskedem, a tanításomra bízott növendé
keket az evangyéliom szerint reformált keresztyén egyház hitelvei és 
iskolai rendtartása szerint oktatom, azoknak valláserkölcsi nevelésére 
kiváló gondot fordítok, s úgy magán- mint családi életemmel a vallá
sosságot és erkölcsiséget előmozdítani s minden működésemmel egy
házunk igazi javát tehetségem szerint munkálni mindenkori kötelessé
gemnek ösmérem. Amint mindezeket teljesíteni igyekezem.

Isten engem úgy segéljen. Ámen!290

A FELEKEZETEN KÍVÜLI TANULÓK TANDÍJA

1866-ban jelentkezett Feketicsen a nazarénusok szektája, ami va
lójában a gyülekezet belső, lelki válságára mutat. Pár év alatt annyira 
elszaporodtak, hogy már 1871-ben telket vettek, és imaházat építettek. 
Kezdetben erélyesen léptek fel ellenük, néhányszor hatóságilag ker
gették szét őket, gyermekeiket erővel megkeresztelték, de nem hasz
nált semmit. A nazarénizmus kisugárzott az iskolai oktatásra is. Első
sorban az egyházi terhek csökkenését vonta maga után. Ennek megol
dására Tóth Sándor, a feketicsi református egyház lelkésze több egy
ház óhajára egy szabályrendeletet terjesztett az egyházmegyei köz
gyűlés elé, amely hivatott volt szabályozni az iskolai illetményeket a 
felekezeten kívüliek esetében. Ezt a szabályrendeletet azután a refor
mátus egyházmegye 1897-ben 45. szám alatt jóváhagyta.

A szektával kapcsolatban azt tapasztalták a református lelkészek, 
hogy a felekezetnélküliség köpenye alá rejtőzött nazarénusok az egy
házi terhek alól való meneküléssel biztatva mindent elkövettek, hogy 
a református híveket -  ha nem is lettek nazarénusokká -  legalább az 
egyházból való kilépésre rávegyék. Azt is tapasztalták, ha a nazarénus 
szülő nős fiát vagy férjes leányát az egyházból való kilépésre nem bír
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ta ráerőszakolnál, még a rokoni kötelék megszakítása, sőt a vagyoni 
kitagadás fenyegetésével is rákényszerítette, hogy gyermekét meg ne 
kereszteltesse. Ezért a presbitérium határozott, hogy

1. Minden oly tanulóért (még ha meg van is keresztelve), kinek szü
lei felekezetnélküliek, annyi tandíj fizetendő, amennyibe rendes körül
mények között egyházunk egy-egy növendéke kerül. Az iskolai kiadá
sokba bele értendő a földek jövedelme és az iskolai épületek 6-os (ha
tos) százaléka is, mivel a felekezetnélküliek a kilépés által az ezekre 
való jogokról önként lemondtak.

Kivétetnek az idegen keresztyén felekezetű szülők gyermekei és az 
idegen ajkú növendékek, kikről az egyházmegye 1894. évi szeptembe
ri gyűlésen 29. sz. a. határozott.

2. Ha a szülők közül csak egyik fé l  felekezetenkivüli, s a tanuló 
nincs megkeresztelve, azoktől a szülőktől az előző pontban a megha
tározott tandíj szedendő, de ez összegbe a felekezetűnk tagja által f i 
zetett egyházi adó beszámítandó.

3. Ha a szülők közül csak egyik fé l  felekezetenkivüli, s a tanuló meg 
van keresztelve: ha a szülők a teljes egyházi adófizetésre vállalkoznak, 
a tanulóért tandíj nem fizetendő, de ha a szülők a teljes egyházi adó
fizetésre nem vállalkoznak, akkor a tanulóért a 2. pont szerint fizeten
dő a tandíj.

4. Oly gyermekekért, kik nincsenek megkeresztelve, de kiknek szü
lei egyházunk adófizető tagjai, évi 6 Ft tandíj fizetendő; mint egyházi 
törvényeinkkel szemben tanúsított engedetlenségért a szülőkre mért 
fegyelmi büntetés. Ily esetben a szülők mindig a presbitérium elé 
idézendők.291

TARTHATOTT-E A TANÍTÓ ISTENTISZTELETET?

Az első tanítói állás díj levelében a tanító kötelezettségei között ez 
áll: Szükség esetén a lelkész helyett isteni tisztelet végzése. Mit jelent 
ez valójában? 1899-ben ezt a kérdést tisztázta az egyházmegyei köz
gyűlés Bakay Károly tanító által benyújtott kérvényére adott feleleté
vel. A második tanítói állás tanítójának díj levelében is van egy ehhez 
hasonló megfogalmazás: Szükség esetén a lelkész vagy kántor helyet
tesítése. Ezt tisztázandó, Bakay kérte, a presbitérium határozza meg 
az úgynevezett kanonicus órákon és egyéb szükségbeli alkalomakkor 
a lelkészt helyettesítő templomi szolgálat teljesítését, hogy ennek ter
he a nagyobb leányok tanítójával [a második tanítói állás!] arány-
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lagosan megosztassék.292 A tanító kérvényében hivatkozott a régi 
gyakorlatra, s az Egyházi Törvény erre vonatkozó szakaszára, amely 
kimondja, hogy rendkívüli esetekben iskolatanítók is megbízhatók, 
szószékbe felbocsáthatók ama szép és magasztos tiszt teljesítésére, ha 
nem is hallgattak rendszeresen teológiai tudományokat.

A presbitérium oly értelmű határozatot hozott, hogy Bakay, mint 
aki az úgynevezett akadémikus rektor (nagyobb fiúk,tanítója, első ta
nítói állás!) állását tölti be s ez állással egybekötött, a többi tanítóké
nál jelentékenyen magasabb javadalmazást élvez, a kisegítő templomi 
szolgálatra elsősorban köteles.

A határozattal elégedetlen Bakay szerette volna, ha a templomi 
szolgálatot -  tehát, hogy részben mentesüljön ennek kötelezettsége 
alól -  a nagyobbik leányok (a második tanítói állás) tanítójának is te
gyék kötelezővé.

Az egyházmegyei közgyűlés helybenhagyta a presbitérium határo
zatát, és Bakayra nézve kötelezőnek kimondta. Azt is kimondta a köz
gyűlés, ha Bakay akadályoztatva volna ennek a szolgálatnak teljesíté
sében, akkor a lelkész által erre felhívott tanító köteles a templomi 
szolgálatot teljesíteni.

A FELEKEZETI TANÍTÓK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE

A tanítói egyesületek célja a szakmai továbbképzés volt. Az alsó- 
baranyai-szlavóniai-bácsi egyházmegyében az elsődleges tanítói 
egyesület a területiség elve alapján két részre oszlott, az alsó- 
baranyai-szlavóniaira és a bácskaira. Az évente tartott egy-két gyűlé
sen megbeszélték az iskolai munka ügyes-bajos dolgait, de kötelező 
érvényű volt valamilyen téma feldolgozása. E témában ismét Szendy 
Lajonak, a tanügyi bizottság elnökének a bácskai tanítóegyesület 
1900-ban megtartott értekezlete kapcsán írt megállapításait idézem.

Minden tekintetben fölötte áll ez a gyűlés az eddigieken. Az elnöki 
megnyitó beszéd és előterjesztésén meleg fuvalatként vonul át a vallá
sosság érzése. Mondhatni, hogy az elnökben domborodik ki a hitfele- 
kezethez tartozás nyilvánulása. Ez mondatja vele e megdöbbentő nyi
latkozatot is, hogy „ahol az iskola gyengén áll, a hiba a helybeli fe l
ügyeletben is kereshető,\ Nagy szó ez tanítótól. Szívleljük meg s érté
kesítsük. A tagok nagy hévvel s hozzáértéssel tárgyalták az osztott és 
osztatlan népiskola tantervét s minden osztály számára külön tanterv 
szüksége mellett foglaltak állást. Csak azt fájlalom, hogy ez ügy tár
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gyalása alkalmával senkinek sem jutott eszébe, az embert mint vallá
sos lényt érdeklő tantárgyaknak a tanterv keretébe vonása. Nem emlí
teném ezt, ha a reáliák egyenként is fe l  nem soroltattak volna, de ez az 
ellentét kirívó, sőt kihívó. Krausz Gusztáv értékelése megkapó. Azt 
igyekszik bebizonyítani, hogy a tanítóknak nincs elég általános mívelt- 
sége, s így szól: „ Csodákat mívelhetnek a tanítók, csak adjanak nekik 
több általános míveltséget. Ezt is tanító mondja. A gyűlés az éneknek 
mint tananyagnak miként leendő beosztása tárgyában tervkészítő bi
zottságot küldött ki. A tanterv felett tartott értekezés ezen tétele is köz
érdekű: „A mai tanterv keresztülvitelét is leginkább a tankönyvekkel 
való szertelenkedés és a vizsgálatokon való tündöklésre számító hely
telen, de valósággal az iskolára rákényszerített magoltatási rendszer 
hátráltatja. ” Ezt is tanító mondja. íme mind oly magvas, fogós állítá
sok, melyeknek akarva nem akarva szemébe kell néznünk, mert egytől 
egyig ránk vonatkoznak, hogy egészben-e, vagy csak részben, azt a 
higgadt bírálat van hivatva eldönteni. Én ezúttal csak egyre kérem a 
tanító urakat, „ arra nevezetesen, hogy mivel ők jó l tudják, mi az a ma- 
goltatás és mi az a könyvnélkülöztetés, e szerint járjanak el, de ne 
önkényűleg s ne külön-külön, kiki a maga akarata szerint, hanem a 
dolog tudományos fogalmának megfelelően. ”293

Az 1901-ben tartott tanítóegyesületi gyűlésen Kozma Béla feketi- 
csi tanító is értekezett. A népiskolai hit és erkölcstani tankönyvek című 
értekezése Filó Lajos hittani kézikönyvével foglalkozott. Mint mester
műről nyilatkozott: s ha az volna címlapján írva, hogy a IV. gimn. osz
tályának van szánva, úgy szó sem férne hozzá, de a IV. elemi osztály
ban nehéz, túltömör stílusánál, a gondolatoknak, fogalmaknak töme
gesítésénél fogva nem kedvelt kézikönyv, már pedig ha valaminél, úgy 
a hittan tanításánál kívánatos, hogy az kedvvel történjék. -  Ha egy, a 
gyermek nyelvén jobban tudó író a tankönyv nehezebb részeit átdol
gozná, a legjobb iskolai tankönyv válnék belőle294 -  állapította meg 
Kozma Béla. A továbbiakban Papp Károly Erkölcstan című könyvé
ről értekezve annak Rövid útmutatás című erkölcstani részét ajánlotta, 
mely helyes beosztása és könnyű irályával kiérdemli a maga nemében 
az első helyet, előbb említett előnyei mellett azért is, mert a kérdést bi
zonyító bibliai idézetek segélyét minden percben igénybe veheti a ta
nító, mi által a gyermek meggyőződést szerez afelől, hogy amit az er
kölcstudományból a refomátus iskolában tanítanak, annak fundamen
tumát „ is” a biblia képezi, melyet a nazarénusok az ő kiváltságos 
könyvüknek szeretnek tulajdonítani, így ezek a közbeékelt bibliai idé
zetek a nazarenizmus kinövése ellen is szolgálnak.295
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1902-ben a bácskai tanítói egyesület indítványozta, hogy az egyes 
iskolák a tanügyi bizottság jelentésében, s ezáltal az egyházmegye 
jegyzőkönyvében ne osztályoztassanak, amely javaslatot el is fogad
ták. A következő évben ennek megfelelően az ómorovicai iskolai kör 
felügyelője, Máthé László már nem osztályozta az általa felügyelt is
kolákat, de azok szellemi állapotát, a tanítók szakszerű működését, a 
tapasztalt javulást örvendetesnek találta. Megállapította:

A hivatás iránti buzgalom a tanítókban nem lankadt, a vallásos 
élet fejlesztése, a hazafias érzelem ápolása, az írás, olvasás, számolás 
tanítása és begyakorlására kellő gond fordítta to tt. . .  Az egyházi éne
kek tanítása és dallamainak begyakorlása az egyházkerületi tanterv 
keretét jóval felülhaladja . . .  A tanítók az évi tananyagot havonkénti 
beosztással hozzá megküldték s ugyanazt a tanteremben is az órarend
del együtt kifüggesztették, általában a tanítók az elmúlt iskolai évben 
kötelességüket híven és lelkiismeretesen teljesítették.296
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A NÉPISKOLAI IFJÚSÁGI 
KÖNYVTÁR SZERVEZÉSE

1904-ben a vallás- és közoktatási miniszter rendeletet bocsátott ki, 
melynek értelmében minden népiskola -  beleértve a hitfelekezetek ál
tal fenntartottakat -  köteles népiskolai ifjúsági könyvtárt szervezni, s 
az ezen könyvtárakat intéző bizottság által, az alkalmazott tanerők 
számához képest összeállított könyvtártípus közül az egyiket, vagy fo
kozatosan a két elsőt, vagy mind a hármat megvenni, s a tanuló iljú- 
ság használatára bocsátani.

A Duna melléki egyházkerület 1905 májusában foglalkozott a kér
déssel, és megbízta az espereseket, hogy ezen könyvtárügyet az egy
házmegyékben készítsék elő. A bácskai tanítói egyesület részére 
Máthé László az első könyvtártípus beszerzését ajánlotta. Ez hetven
két könyvből állt, az ára pedig százharminc korona negyvenhat fillér 
volt. Továbbá azt ajánlotta, hogy azon iskola, amely ezt az összeget 
nem fizetheti meg egyszerre, használja fel azt a kedvezményt, melyet 
a könyvkiadók egyesülete a törlesztésre nézve nyújtott.

A könyvtár beszerzéséhez azonban hiányzott a pénz, ezért Máthé a 
szükséges összeg előkerítésére javasolta, hogy az iskolák fordítsák e 
célra a mulasztási bírságpénzt, az ismétlőiskolások beíratási díját, a 
gyermekelőadások tartásából esetleg begyűlt pénzt és a fenntartó tes
tület adományát. A könyvtár állományának megválogatásánál a bi
zottságnak tekintettel kellett lennie a nép foglalkozási módjára. Mivel 
Feketicsnek öttanítós iskolája volt, a tanügyi bizottság szorgalmazta 
mindhárom típusú ifjúsági könyvtár beszerzését, hiszen hatéves tör
lesztési kedvezménnyel élhetett.

A könyvtárintéző bizottság által összeállított könyvjegyzék nem 
minden egyes könyve volt ismeretes a tanügyi bizottság tagjainak, 
ezért indítványozták, hogy a három könyvtártípus könyveit azon mü
vekből állítsák össze, amelyek a református felekezeti iskolák szelle
méhez a legjobban illenek, és az így ajánlott könyvjegyzék szerint tör
ténjék a megrendelés.
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Feketicsen, lévén két református hitfelekezeti iskola, a magyar és 
német, két ifjúsági könyvtárat kellett szervezni.

Az 1907. évi VI. törvénycikk, amely a köznevelési és közoktatási 
szervezetről szól, foglalkozik a népiskolai ifjúsági könyvtárak kérdé
sével, amit 1907-ben a Zsinati törvényekbe, is beiktattak. Ennek 14. 
paragrafusa a második bekezdésben részletezi az ifjúsági könyvtár 
ügyét. Néhány gondolat erejéig idézek belőle:

A református népiskolai könyvtárak célja a tanuló ifjúság művelt
ségének tovább fejlesztése, állandósítása, hazafias és közhasznú isme
retek terjesztése s mindenek felett a hithűség és vallásosság ápolása . . . 
A könyvek lehetőleg a 10-ik életévöket betöltött gyermekeknek adan
dók k i . . . Fő figyelem fordítandó arra, hogy a könyvtárt az ismétlő is
kolások vegyék igénybe. Az iskolaszék azonban megengedheti, hogy a 
gyermekek szülői is kölcsönözhessenek -  felelősség terhe mellett -  
könyveket a népiskolai könyvtárból.

A feketicsi magyar iskolában 1908-ban szervezték meg az iskolai 
könyvtárat.297 1909-től Bartha Gábor tanító vezette azt. Egyetlen ki
mutatásunk van, amit az 1913/14-es iskolaévben küldött meg a feke
ticsi iskola a vármegyei tanfelügyelőnek. Kénytelenek vagyunk ennek 
adataival élni. Ebben az iskolaévben hét tanítója és kilenc tagozata volt 
az iskolának; az I—II. osztályban százhetvenöt; a IlI-IV.-ben százötven- 
kilenc; az V-VI.-ban száztizenkettő, a vasárnapi ismétlőiskolában száz
harminchét tanuló volt, összesen tehát ötszáznyolcvanhárom diák.

Az ifjúsági könyvtárat a hivatalos típusok szerint szervezték, az 
egyházkerületi tanács által ajánlott mindhárom típus megvolt. A 
könyvek száma 216, értéke 525 korona 86 fillért tett ki.

A tíz legnépszerűbb olvasmány népszerűségük sorrendjében:

szerző
1. Benedek Elek
2.
3. Albert József
4. Arany László
5. Gaál Mózes
6. Dingha B.
7. Pósa Lajos
8 .
9 ” ”

10. Forgó Bálint

az I—II. osztályban 
cím

Óriások és törpék 
Székely mesemondó 
Túl az Óperencián 
Magyar népmesék 
Csalavér róka csalafintaságai 
Hol volt, hol nem volt 
Arany ABC  
Cini-cini
A szabadságharc hősei 
Rosszcsont Ferke

202



a III—IV. osztályban
szerző cím

1. Dániel Defoe Robinson
2. Jámbor Lajos 1848/49-es szabadságharc története
3. Gaál Mózes Csalavér róka csalafintaságai
4. Gárdonyi Géza Nagyapó 100 tréfája
5. Sebők Zsigmond Utazás Tündérországba
6. Szívós Béla Az állatvilág csodái
7. Mark Twain Tamás úrfi kalandjai
8. Pósa Lajos A szabadságharc hősei
9 ” ” Csali mese

10. ” Bandi álma

az V-VI. osztályban és a nagyobbak
szerző cím

1. J. F. Cooper Bőrharisnya története
2. Dániel Defoe Robinson
3. Baksay Sándor Szederindák
4. ” ” Gyalogösvény
5. Jókai Mór Az új földesúr
6 . Molnár Ferenc Pál utcai fiúk
7. Münchhausen báró kalandjai
8. Rákosi Viktor Korhadt fakeresztek
9. Verne Gyula Utazás a Föld körül

10. ” Várkastély a Kárpátokban

A kérdésre, milyen olvasmányokat nem kedvelnek a gyermekek és 
miért, Bartha Gábor tanító ezt a választ adta: Minden művet szívesen ol
vasnak a gyermekek, különös idegenkedést egy mű iránt sem tanúsítanak. 

A könyvtári állományban nyolc kötet szorult új kötésre.
Az ifjúsági könyvtár forgalma az 1913/14-es iskolaévben:
Az I—II. osztályban tizenkét, a III—IV. osztályban hetvenkettő, az 

V-VI. osztályban kilencvenhat, az ismétlőiskolában pedig hetvenkét 
tanuló váltott könyvet, tehát összesen kétszázötvenkettő. Nem vett ki 
egyáltalán könyvet az I—II. osztályban százhatvanhárom tanuló, a III—
IV. osztályban nyolcvanhét, az V-VI. osztályban tizenhat, az ismétlő
iskolában hatvanöt, tehát összesen háromszázharmincegy. A könyv
osztás hetente kétszer történt.

Arról is készült kimutatás, hogy átlag hány könyvet olvasott el a 
lefolyt év alatt egy-egy tanuló: az I—II. osztályban tizenhármat, a III—
IV. osztályban huszonkilencet, az V-VI. osztályban negyvenötöt, az

203



ismétlőiskolában pedig tizenkilencet. A könyvtárból váltanak ki köny
vet a tanulók hozzátartozói (felnőtt testvérei, szülei) is. A szülők szí
vesen veszik, ha gyermekeik olvasnak.

A német református iskola ifjúsági könyvtárát 1912-ben szervez
ték meg, Nádich Miklós tanító vezette.298 Kimutatásunk ugyancsak az 
1913/14-es iskolaévben készült. Az iskolának egyetlen tanítója volt, 
aki osztatlan tagozaton hat osztályt tanított. Ebben az iskolaévben az 
I—II. osztályban negyven, a IlI-IV.-ben harmincöt, az V-VI.-ban ti
zennyolc, a vasárnapi ismétlőiskolában huszonkilenc tanuló volt, 
összesen tehát százhuszonkét diák.

Az ifjúsági könyvtárat ugyancsak a hivatalos típusok szerint szer
vezték, az egyházkerületi tanács által ajánlott első és második típusú 
volt a német iskola könyvtára. A könyvek száma ötvenöt, értéke száz- 
negyvenkilenc korona negyven fillért tett ki.

Az I. és II. osztályban -  érthető okok miatt -  egyetlen könyvet sem 
olvastak ki a diákok, a IlI-IV.-ben tizenkettő, az V-VI. osztályban ti
zenhárom, összesen harminckét tanuló váltott az ifjúsági könyvtárból 
könyvet. Egyáltalán nem váltott könyvet negyven tanuló az I—II., hu
szonhárom a III—IV., tizenegy az V-VI. és tizenhat ismétlőiskolás ta
nuló. A százhuszonkét német diák közül kilencven egyetlen magyar 
könyvet sem vett a kezébe.

A könyvtár hetente egyszer volt nyitva. A III—IV. osztályban egy- 
egy olvasó diák évente nyolc, az V-VI. osztályban hét, az ismétlőis
kolában tizenhárom könyvet olvasott el.

A könyvtár állományát a diákok hozzátartozói is olvasták. A szü
lők szívesen vették, hogy gyermekeik a könyvtárból könyvet olvas
nak, állapította meg Nádich Miklós tanító.

A tíz legnépszerűbb olvasmány népszerűségük sorrendjében:

a III—IV. osztályban 
szerző cím

1. Benedek Elek Félkezű óriás
2 ,5 Mesék és történetek
3. Forgó bácsi A két testvér
4. Gárdonyi Géza Zöld erszény
5. Tarka-barka történetek
6 . Gaál Mózes Csalavér róka csalafintaságai
y 99 99 Víg elbeszélések
8. Hamvas József Mesés történetek
9. Hoffmann Ferenc Száz kis történet

10. Pósa Lajos Bandi álma
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az V-VI. osztályban és a nagyobbak
szerző cím

1. Benedek Elek Nagy magyarok története I-II.
2. Gaál Mózes Kenyér és becsület
3. Jámbor Lajos 1848/49-es szabadságharc története
4. Borsos István Gályarabok története
5. Jámbor Lajos Jézus élete
6. Jókai Mór A cseregyermek
7. Londesz Elek Egy falusi tanító
8. Vaday József Protestáns lelkület
9. Mosdossy Imre Ahol az arany terem

10. Vilma néni Meséi és elbeszélése.

A könyvtáros megjegyzése: minden művet olvasnak.

AZ ISKOLATÉR BŐVÍTÉSE ÉS A HATODIK  
TANÍTÓI ÁLLÁS MEGSZERVEZÉSE

A körlelkészek jelentéseikben állandóan közlik, hány túlzsúfolt 
tanterem van a feketicsi református iskolában: 1900-ban egy, 1902- 
ben a magyar iskolában két, a német református iskolában egy tanter
met túl népesnek ítélt meg a körügyelő. 1903-ban három magyar és az 
egy német tanterem a túlzsúfolt. 1904-ben kettőre csökkent a zsúfolt 
tantermek száma a magyar iskolában. 1905-ben viszont az öt terem 
közül négy volt túlnépes.
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Az 1889-ben épített és időközben lecsökkenteti magtár-tér

A presbitériumnak tennie kellett valamit anélkül, hogy iskolaépíté
si költséget vethetett volna ki a gyülekezetre299, viszont létrehozott 
egy iskolaépítő bizottságot, amely feladatul kapta, készítsen javaslatot 
egy tanterem kialakítására.
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Az 1909. június 6-án megtartott gyűlésen az be is terjesztette terv- 
javaslatát. Pénz híján nem lehetett gondolni egy új és különálló épület 
emelésére, hanem csak valamelyik meglévő épület átalakítására. Két 
ajánlata volt: Az 1889-ben épített iskolaépületben levő magtár tante
remmé alakítása, vagy a mellette lévő tanítói és kurátori szoba és a 
szárazbejárat egybefoglalása. A presbitérium az előbbi tervet fogadta 
el, hiszen kevesebb bontással járt, csupán a Pál József tanító által be
falazott zárt folyosóból kellett bizonyos részt lebontani, hogy kialakít
hassák az új tantermet.300

Az új tanterem kialakításával egy időben megszervezte az egyházi 
tanács a VI. tanítói állást is, emiatt az eddigi IV-V-VI. leány-, illetve 
fiúosztályt más felállításban kellett beosztani, a díj leveleket ennek ér
telmében meghatározni, illetve módosítani.301 Az eddigi három első 
osztály mellett megszervezték a IV. vegyes osztályt, ugyanakkor meg
maradt az V-VI. leány-, illetve fiúosztály.

A IV  tanítói állás díjlevele a következőképpen alakult:
I. Javadalmazás

1) 2 szoba, konyha, kamra, pince, istálló és félszerből álló lakás
2) 1050, azaz Ezer ötven korona negyedévi elő leges részletekben f i 

zetendő készpénz
3) A Kincstár által 1873-ban kiszakított 600 négyzetöl terület hasz

nálata oly módon, hogy fele  mint faiskola, fe le  mint magánkért 
használtassák. Ehhez azonban a megválasztott csak addig formálhat 
jogot, míg az valamely intézkedés által vissza nem vonatik.

II. Kötelesség
1) A presbyterium által a javadalmazottra bízott osztály, vagy osz

tályok tanítása.
2) Szükség esetén a lelkész vagy kántor helyettesítése.
3) Presbyterré választás esetén az egyházi jegyző teendőinek és a 

gondnoki számadások elkészítésének díjtalan végzése.
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V. tanítói állás

I. Javadalmazás
1) 1050, azaz Ezerötven korona negyedévi elő leges részletekben f i 

zetendő készpénz törzsfizetés
2) 300, azaz Háromszáz korona negyedévi előleges részletekben f i 

zetendő lakbér, beleértve a házikertet is. Ez azonban megszűnik, mi
helyt az egyházi tanács lakást természetben fogathatna

II. Kötelesség
1) A presbyterium által a javadalmazottra bízott osztály, vagy osz

tályok tanítása.
2) Szükség esetén a lelkész vagy kántor helyettesítése.
3) Presbytérré választás esetén az egyházi jegyző teendőinek és a 

gondnoki számadások elkészítésének díjtalan végzése.

VI. tanítói állás

I. Javadalmazás
1) 1050, azaz Ezerötven korona negyedévi előleges részletekben f i 

zetendő készpénz törzsfizetés
2) 300, azaz Háromszáz korona negyedévi előleges részletekben f i 

zetendő lakbér, beleértve a házikertet is. Ez azonban megszűnik, mi
helyt az egyházi tanács lakást természetben fogathatna

II. Kötelesség
1) A presbyterium által a javadalmazottra bízott osztály, vagy osz

tályok tanítása.
2) Szükség esetén a lelkész vagy kántor helyettesítése.
3) Presby térré választás esetén az egyházi jegyző teendőinek és a 

gondnoki számadások elkészítésének díjtalan végzése.

A három díjlevelet az egyházmegye 30/1909, a kerület pedig 
59/1909 szám alatt jóváhagyta.

1909-ben Tóth Sándor lelkész a feketicsi iskolákról az alábbi je
lentést küldte az egyházmegyének:

1) Az első vegyes osztály vezetője Jeges Károly, tanítványainak 
száma 85. Osztálya minden tekintetben dicséretes, kiváltképpen a 
számtanban. 2) A második osztály vezetője Szívós Jázon, tanítványai
nak száma 80. 3) A 3-dik vegyes osztály vezetője Szalai László, van 89 
tanítványa. 4) A 4-5-6. leányosztály tanítója Antal Géza, tanítványai
nak száma 121. 5) A 4-5-6. fiúosztály tanítója Kozma Béla, van 118
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tanítványa. A tanítás eredményét illetőleg jelenti körlelkész úr, hogy 
mindannyi kifogástalan jó  iskola. Az egyes osztályok túlzsúfoltságára 
való tekintetből s mert a hívek túl magas iskolaadóját feljebb emelni 
nem lehet, az egyház a község által felajánlott 2800 korona évi segély- 
lyel új tantermet fo g  nyitni 1909. szeptember 1-én.302

A jelentésből látható, a község sietett a hitfelekezeti iskola segítsé
gére. Szeptember elsejére elkészült az átalakított tanterem, és Bartha 
Gábor megkezdte Feketicsen tanítói pályafutását.

Az iskolatér ezen bővítése után hideg zuhanyként hatott a presbi
tériumra Bács-Bodrog vármegye közigazgatási bizottságának 
9395/1909. számú átirata, melyben kifogásoltatik, hogy iskolánk V- 
VI. fiúosztályának terme alacsony, zsúfolt, sötét; ajtaja rom, iskolai 
padjai nem megfelelőek, a térképek ócskák; az illemhelyek rosszak, s 
ezek alapján az esperesi hivatalt intézkedések tételére hívja fe l .303

A presbitérium ezekre a kifogásokra sértett hangú választ adott:
A kifogásolt tanterem s az egész iskola újraépítését már a presbi

térium pár évvel ezelőtt kimondta, de mivel az épület -  bár ennél rosz- 
szabb iskolát a megyében nem egyet ismerünk -  még 30-40-50 évig 
is eltartana; s továbbá, mivel templomunk átalakítására, egy új tante
rem újbóli építésére, orgona beszerzésére egyházunk híveit a rendes 
évi 28 %-os egyházi adón kívül több mint 40 000 koronával megrót
tuk: a presbyterium úgy határozott, hogy a kérdéses iskola circa 20 000 
koronát tevő építési költsége részletekben több oly években vettessék 
ki, mikor híveink földje legalább is közép termést adott. Eddig e célra 
fordítható pénzünk 8000 koronára rúg. Ehhez járul az is, hogy feleke
zeti iskolánk a nazarenusok és szocialisták résziről állandó ostromnak 
van kitéve s vádaskodásukkal egész a jelenleg uralkodó kultuszminisz
ter úrig jutottak, ki -  megkérdezésünk nélkül sietett az izgatok vádjait 
igaznak elfogadni -  és annak alapján a községnél gyors leirattal in
tézkedni.

Természetes, hogy mikor ilyen állapotokkal állunk szemben, mi is 
várjuk a kifejtett álláspontok megüllepedését, s nem sietünk verejtékkel 
összezsugorgatott ezreinket beépíteni, hogy talán még abban az évben 
kénytelenek legyünk drága épületeinket az államnak átadni. Köteles
ségünknek tartjuk kijelenteni, hogy az eszményi állapotokat sürgető 
szorongattatás, melyet az utóbbi időben tapasztalunk, bátorítólag hat 
iskolánk fejlesztésére. Más számára senki sem szívesen gyűjt s épít.

A zsúfoltságra vonatkozólag úgy találtuk, hogy 66.55 m2 V-Vl. 
osztály fiúiskolának jelenleg 70 növendéke van, s abból 4 idegen, 
szerb és német.
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Ennek daczára ígérjük, hogy mihelyt a szükséges összeg együtt 
lesz; de mindenesetre a nazarenizmus és szocialista izgatás lelohadá- 
sa, tehát 4-5  év múlva a kérdéses iskolát a legmodernebb formában 
felépítjük, s akkor az nem lesz alacsony, sötét /.bár ezt 100 évi fennál
lása óta egy tanfelügyelő se mondta:/sem ajtaja nem lesz rossz/:4 ab
laka 1.55 - 0.88 m :/ sem illemhelye, mely utóbbinak épen- és tisztán
tartása mindenkor különös gondunkat képezte, s ellene soha senki ki
fogást nem emelt.

2) Azt a kifogást, hogy az iskola padjai nem megfelelőek, valóban 
csodálkozással fogadtuk. Ezek a padok igaz, régi divatúak/:ha 10-12 
év régi idő!:/s 6-7  gyermek befogadására valók, de épek, erősek, gya
lultak, befestettek -  három tantermet kivéve - ,  hogy azok rongálva is 
eltartanak 50-60 évig. Engedelmet kérünk, de ilyen padokat a vizsgá
latot teljesítő s tanfelügyelő úr által ajánlott 2-2 gyermek számára ké
szült divatos, fővárosi padokkal felcserélni, kivált mikor a pad jó  isko
lát nem ad, sem a 2-2 gyermekre való padot törvény nem rendeli, el
dobni oktalan pénzpocsékolás volna.

3. Rossz térkép nálunk nincs, és mihelyt a tanító jelenti, hogy új 
térképre van szükség, mi azt rögtön hozatjuk. Igaz, hogy a vizsgálatot 
teljesítő s tanfelügyelő úr az V. osztályban látott egy rongált Magyar- 
ország térképet, de azt azért találta, mert az tavaly azon tanteremben 
lévő IV. oszt.-tói maradt ott, s nem vittük át a IV. oszt. újonnan épített 
tantermébe, mert oda újat vettünk. Magyarország földrajzát az V-VI. 
oszt. már nem tanulja, de nem dobtuk ki térképét, mert még nem hasz
nálhatatlan, s ha nincs is e teremben szükség rá, de helypénzt a falon  
nem kér.304

A vármegye közigazgatási bizottsága nem fogadta el a feketicsi 
presbitérium érvelését. 1910-ben újabb határozatot hozott, és értesítet
te az esperesi hivatalt, hogy fenntartja a 9396/1909 szám alatti határo
zatát. Egyben felhívta az esperes figyelmét, hogy a feketicsi iskola V -
VI. fiúosztályánál a tanfelügyelőség által észlelt és a helyi elöljáróság
nak tulajdonított, de csupán a község jegyzője által írt jelentés által 
igazoltnak vett hiányok pótlása tekintetében intézkedjék.

A presbitérium összeült ez ügyben, és bár újabb határozattal vála
szolt a közigazgatási bizottság sürgetésére, fenntartotta korábbi hatá
rozatát:

1) Az egyháztanács a nevezett iskola ujj onnan leendő építése elől 
nem zárkózik el, mit mutat az, hogy mielőtt a tanfelügyelőség az egy
házat erre felhívta volna, már annak leendő foganatosítását az egy
háztanács elhatározta s már e célra kivetést is eszközölt, de a nevezett 
iskolát ma sem tartja annyira lerongáltnak, hogy az még három isko
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lai év  a la tt használhatatlan és a gyerm ekek vagy a tanítói csa lád
egészségére veszélyes, vagy lakatlan volna.

2) E zzel szem ben nem ismeri el bizonyító erejűnek a je g y ző  ur 
1910 ápr. 9-én kelt jelen tését, m ert mint a községi elö ljáróságnak  
m ellékelt nyilatkozata igazolja, e je len tésrő l az elö ljáróságnak tudo
m ása nem volt, a zt a község jegyző je , tek. Kozm a D ezső  úr írta, ki a 
lakást birtokló s a nevezett V-VL osztá lyt vezető  Kozm a B éla tanító  
úrnak édes testvére.

3) Ezek alapján a presbyterium 1909. dec. 21-én kelt határozatát 
fenntartja s határozatilag kimondja, hogy mint e folyó 1910. évben az 
egyház híveire e célra kivetett 10%  iskolaépítési összeget /:mely 3000 
koronát fo g  behozni:/ úgy az 1911 és 1912 évben is ki fo g  vetni ugyan
annyit s ha a meglévő 8000 koronához bejön a kivetendő 9000 koro
na, akkor 1913 tavaszán az iskola újraépítését megkezdendi. Keveseb
bel nem lehet, mert az ág, hitv. egyház sokkal kevesebbet épít mint 
amennyit nekünk kell építeni, s mégis 17-18 000 koronába /:s nem 
12 OOO-be mint a jegyző úr jelentése mondja:/ fo g  kerülni.

4) A jegyző úr jelentésében foglalt azon indítvány foganatosítása 
ellen pedig, hogy az iskolai alap és a községi segély tőlünk visszatar- 
tassék, eleve tiltakozunk, mert ez esetben tanítóinkat nem birnók fize t
ni, holott a nevezett segélyeket egyenesen erre a célra kapjuk s 
fordítjuk.305

1910. szeptember 5-én a presbitérium ígéretet tett a vármegyei köz- 
igazgatási bizottságnak, hogy 1913. szeptember 1-jére újraépíti a kérdé
ses iskolát. Az október 16-án tartott egyháztanácsi gyűlésen az elnöklő 
lelkész közölte, hogy a bizottság beleegyezését adta a halasztásba.

Az építés állandó napirendi pontként szerepelt a presbitérium gyű
lésein. 1911-ben elfogadták azt az építési tervet, amely a két tanterem 
elhelyezését az utcára kívánja. 1912. április 17-én Tóth Sándor lelkész 
az iskola és tanítói lakás építésének ügyében bemutatott egy egy tan
termes és egy két tantermes építési tervet, melynek átvizsgálása és be
ható vita után a presbitérium többsége tizenkét szavazattal nyolc elle
nében az egy tantermes tervet fogadta el, egyben megalakították az 
építkezési bizottságot, amely intézni fogja az építkezés ügyét.

Az 1913. március 16-án tartott egyháztanácsi gyűlésen az építke
zési bizottság előterjesztette, hogy érintkezésbe lépett Butterer Antal 
építőmesterrel két tanterem felépítése tárgyában. Az 1847-ben emelt 
épületet lebontották, és helyén építették fel az úgynevezett Bartha-féle 
iskolát, ezzel hétre emelkedett a tantermek száma, ugyanakkor a ko
rábban hatodik tanteremmé alakított magtárat visszaminősítették ere
deti cáljára.
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A kép hátterében az ún. Bartha-féle iskola

Az iskola építésével egy időben, 1913. június 1-jén a presbitérium 
megszervezte a hetedik tanítói állást, és meghatározta az új tanító 
fizetését.306 Az egyház a maga erejéből az állást nem tudta fenntarta
ni, ezért államsegélyért folyamodott. A segélyt megkapták, és az 
1913. évi XVI. törvénycikk alapján, amely a községi és hitfelekezeti 
tanítók illetményeiről rendelkezett, határozták meg a hetedik tanító fi
zetését.

A VII. tanítói állás díjlevele  

I  Javadalmazás
1) A bácsfeketehegyi ref. magyar egyház pénztárából évi 100, azaz 

egyszáz korona negyedévi előleges részletekben fizetendő készpénz.
2) Az államtól nyerendő fizetés kiegészítő államsegély az 1913-ik 

évi közs. és hitfelekezeti tanítók fizetését rendező törvény szerint.
3) Az egyház pénztárából negyedévenként előre fizetendő, a hitfele

kezeti tanítók lakbérét jelen évben megállapító törvényszerinti lakbér 
addig, míg az egyház természetben a megfelelő törvényes lakást nem 
adhatja. Míg a lakbér fizettetik, külön konyhakert nem igényelhető.

II. Kötelesség
1. A presbyterium által a javadalmazottra bízott osztály vagy osz

tályok tanítása.
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2) Szükség esetén a kántor vagy lelkész helyettesítése.
3) Presbytérré választás esetén az egyházi jegyző teendőinek és a 

gondnoki számadások elkészítésének díjtalan végzése.
Az egyházmegye és egyházkerület a fenti díjlevelet 76/1913, illet

ve 65/1913 szám alatt határozatával jóváhagyta.307

A  KÖRÜGYELŐK FEKETICSI ISKOLÁRÓL ÍROTT 
ÉRTÉKELÉSEI ÉS A  VILÁGHÁBORÚS ÉVEK

1913 szeptemberétől hét tantermes és hét tanerős lett a feketicsi re
formátus iskola. Elérte fejlődésének tetőfokát.

Az alsó-baranyai-bácsi református egyházmegye évkönyveiben 
közölt, iskolákról szóló körlelkészi jelentések újra izgalmasak, ezért 
nem kerülhetjük meg.

Az 1912. évi évkönyv adataival kell kezdenünk.
A madarak és fá k  napja iskoláink nagy részében megtartattak. El

ismerésre méltó buzgóságot fejtettek ki: a bácsfeketehegyi tanítótestü
let . . ,3 0 8  Miről van itt szó?

1906-ban az Országos Állatvédő Egyesület kérelmére a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter körrendeletét bocsátott ki, miszerint a ma
gyarországi népoktatási intézetekben -  beleértve a felekezeti iskolákat 
is -  meg kell honosítani két olyan intézményt, amely az Amerikai 
Egyesült Államokban már évek óta kiváló eredménnyel működött.

Ezek egyike a madarak napja (Birdsday), a másik a fák napja 
(Arbor day) volt.

Ennek kapcsán hangsúlyozni kell, hogy a népiskolák a maguk 
módján igen fontos szerepet játszottak a természetvédelemben.

Az Egyesült Államok minden iskolájában évenként egy napot ki
zárólag a madaraknak szenteltek. A tanító azon a napon a diákoknak 
előadást tartott a madarak életéről és jelentőségéről nemcsak a termé
szetben, 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 fűződik.309

Ennek a napnak megünneplése az első világháború éveiben meg
szűnt.
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De térjünk át a körlelkészi jelentésekre! 1913-ban Tóth Sándor a 
következőket jelentette a feketicsi iskoláról: az I. vegyes osztály taní
tója Bartha Gábor, tanulók száma 101; a II. vegyes osztály tanítója 
Takács Ferencné Szűcs Mária, tanulók száma 88; a III. vegyes osztály 
tanítója Tóth László, tanulók száma 82; a IV. vegyes osztály tanítója 
Kaszás, tanulók száma 73; az V-VI. leányosztály tanítója Takács Fe
renc, a tanulók száma 60; az V-VI. fiúosztály tanítója Kozma Béla, ta
nulók száma 42. A tanítás eredménye mind a 6 tanteremben jó .310

Az utolsó békeidőbeli tanév az 1913/14-es. Ebben az évben lett tel
jessé az iskola, de újabb átszervezés történt. A nagy létszámú első osz
tályt felosztották egy fiú- és egy leányosztályra. Változtak a körügye
lők is, Arany Gusztáv és Kovács Gyula felügyelték az iskolát. Jelen
tésük kimerítő részletességgel elemzi az iskolában folyó tanítást, és 
nem egy hiányosságra hívták fel a tanügyi bizottság figyelmét:

Általában megjegyzik a körügyelők e 7 tantermes iskoláról, hogy 
azt bizonyos rendszertelenség jellemzi. Indokolt volna egy igazgató
tanítói állás creálása, ki az egyes osztályok tantervét és tananyagát 
kellő összhangba hozná, részletes tantervet készíttetne, azt ellenőriz
né, mert csak ez szüntetné meg a tapasztalható rendszertelenséget. Az 
egyes osztályokra a következőket jegyzik meg. Az I. fiúosztályban ta
nító Bartha Gábor, tanított 55 fiúgyermeket kitűnő eredménnyel. Az I. 
leányosztályban 48 növendékkel Kozma László csak kielégítő ered
ményt mutatott fel. A II. vegyes, 80 növendékét Takács Ferencné jó, a
III. vegyes osztályt 99 növendékkel Kaszás Erzsébet kielégítő sikerrel 
tanította. A IV. vegyes osztály Dávid Lajos h. tanító vezetése alatt 76 
növendékkel -  jóllehet a tanítóválasztás évközben történt -  jó  ered
ményt mutatott fel. Hasonlóképpen jó  az eredmény a Takács Ferenc 
által vezetett 65 növendékkel biró V-VI. leányosztályban, míg Kozma 
Béla az V-VI. fiúosztály 44 növendékén jeles eredményt mutatott fe l.311

Az egyházmegyei közgyűlés megtárgyalta az igazgató-tanítói állás 
szervezésére tett indítványt, de nem látta célszerűnek azt, mert az egy
házkerület statútumában addig még nem írta körül az igazgató-tanító 
jogait és kötelességeit.

Az 1913/14-es iskolaévben a német református iskolában is válto
zás történt. Megszervezték a második tanítói állást. Ezt a fennálló 
iskola túlzsúfoltsága tette indokolttá, de a világháború miatt nem töl
tötték be. Az egyház a törvényszerű lakás felépítéséig lakpénz és ne
gyedévi részletekben előre fizetendő száz korona alapfizetés nyújtásá
ra kötelezte magát, a fizetés többi részét államsegélyből kérték. A 
tanító fizetésének kiegészítéseként használatra konyhakertet kapott a 
leányegyháztól. Ennek az állásnak a szervezését feltételhez kötötték, 
csak az államsegély folyósítása után töltötték be azt.312
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Az 1914-ben kitört világháború, a hadba vonult tanítók hiánya miatt 
át kellett szervezni a tanítás rendjét a feketicsi iskolában is. Az 1914/15-ös 
iskolaévben a következőképpen alakult az iskola szervezete:

Kozma László tanító hadba vonult, egy tanítói állás üresedésben 
volt. Takács Ferenc tanítót pedig az anyaegyház egy évre átengedte a 
német leányegyház hadba vonult tanítója helyettesítésére. Egy tanerőt 
Pál Istvánné óvónővel helyettesített, s igy az eredetileg hét tanerős is
kola négy tanerővel, összevont osztályokkal és tananyaggal próbálta 
feladatát megoldani, ami természetesen csak részben sikerült. Az 
egyes osztályokra vonatkozólag a következő észrevételek voltak:

Az I. vegyes osztályt 85 beírt növendékkel Takács Ferencné vezet
te, ki a legnagyobb buzgóság mellett sem tudott kielégítő eredménynél 
többet felmutatni, miután ez az osztály e tanév alatt 3 kézen ment ke
resztül. A második vegyes osztályt 107 növendékkel Pál Istvánné óvó
nő mint h. tanító vezette jeles eredménnyel. A III. vegyes osztályt 70 
beírt növendékkel Kaszás Erzsébet vezette. November 1-től május 11-ig 
tartott az iskolázás, s ezen idő alatt előfordult nagymérvű iskolamu
lasztásnak tudható be, hogy az eredmény nem volt megfelelő. A IV., V. 
és VI. vegyes osztályt Kozma Béla tanította. A 3 osztályba be volt ír
va 188 növendék. A tanagyagot megrövidítette, hogy sikert mutathas
son fel. Az eredmény jó, különösen az összhangzatos éneklés.313

A  háború megszaporította a gondokat, amiről a körügyelők részlete
sen beszámoltak. így utólag olvasva ezeket, hálásak lehetünk nekik, 
mert tökéletesen rekonstruálni tudjuk a zűrzavaros esztendők tanítását. 
Az 1915/16-os iskolaévben még mindig Arany Gusztáv és Kovács 
Gyula a körügyelők, akik korábban is részletes jelentést küldtek az egy
házmegyéhez. Talán ez a másik magyarázata az alapos elemzéseknek.

Bácsfeketehegy: E héttanítós iskolánk az elmúlt tanévben is a hábo
rú okozta nehézségekkel küzdött. Hat tanteremben kezdte a tanítást, 
míg végre Bartha Gábor tanítót, mint segédszolgálatra minősített ka
tonát a csapatparancsnokság szabadságolta. Hazajöttelével egyik-má
sik osztály tanítót cserélt, ami nem szolgált javára a tanügynek. Az is
kolaév vége előtt súlyosan megbetegedett s elhunyt Kozma Béla kán
tortanító. Vele az egyházmegye egyik érdemes tanítója szállott sírjába. 
Az V-VI. fiúosztályokat vezette, s április elején bekövetkezett beteges
kedése, majd halála folytán az osztályok évzáró vizsgálata már április 
27-én megtartatott. Az I. leányosztályt Uszódi Irma h. tanítónő vezette, 
kinek 57 beírt növendéke volt. Mint kezdő tanító dicséretes buzgóság- 
gal látta el teendőit, s a számtan kivételével a többi tárgyakban jó  ered
ményt mutatott fel. Az I. fiúosztályt a hazaszabadságolt Bartha Gábor 
tanító, annak ellenére, hogy év közben vette át osztályát 49 növendéké
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vei jeles eredménnyel vezette. A II. vegyesosztályt Pál Istvánná óvónői 
oklevéllel helyettesül alkalmazott tanerő látta el. A 88 növendékkel fe l
mutatott eredménye felülmúlt minden várakozást. Páratlan szorgalma, 
közlőképessége, növendékeivel való szerencsés bánásmódja iskolája 
színvonalát kitűnővé tette. Kár, hogy ezzel a képesítésével csak kisegí
tőként s az ilyen rendkívüli körülmények között működhet. A III. vegyes
osztályt Kozma Lászlóné Kaszás Erzsébet tanította. Igaz, hogy 103 
beírt növendéke volt, ami igen nagy szám, de mégis csak egy osztály. 
Tehát kifogásolandó az a csekély eredmény, amit látogatásunk alkal
mával, mely már az évzáró vizsgák előtti napokban történt, felmutatni 
képes volt. Múlt évben utasítottuk már, hogy az egyházkerületi tanterv 
szerint és azáltal approbált tankönyv alapján tanítsa a bibliai történe
teket, ennek ellenére mégis jegyzetekből tanít, azokat íratja le roppant 
fáradtsággal növendékeivel. Újból utasítottuk a meglévő tankönyv 
használatára. Tananyagbeosztása ma sincs. Az olvasást kivéve vala
mennyi tantárgyban csak gyenge elégséges mértékkel volna kifejezhe
tő osztályának elért eredménye s tanítóképessége. A IV. vegyesosztályt 
Takács Ferencné rendes tanítónő vezette 81 beírt növendékkel. 
Tanagyagbeosztása nincs. A tantervet nem ismeri. E két okra vezeten
dő vissza az az ötletszerűség, mely tanítását jellemzi. Tanít történelmet, 
tizedes törteket, amit még ettől az osztálytól nem kíván meg a tanterv. 
Igaz, hogy a tanévet más osztállyal kezdte s év közben vette át ezt az 
osztályt, de nem hisszük, hogy megfelelő tervszerűséggel és buzgóság- 
gal ne lehetett volna elégséges eredménynél többet elérnie. Az V-VI. 
leányosztály 52 beírt növendéke Takács Ferenc rendes tanító vezetése 
alatt jó  sikerrel végezte a tanévet. Itt is azt kifogásoltuk, hogy tan
anyagbeosztás nélkül tanított két olyan osztályt, amelyben már 8-10 
tantárgy dolgozandó fel. Csodálatos, hogy a legjobb tanerők ezt nem 
merik megtenni, mert nélküle teljes siker el nem érhető, amit pedig ne
vezett tanító úr képes volna rátermettségével és szorgalmával elérni. 
Az V-VI.. fiúosztály vizsgálata Kozma Béla tanító elhunyta folytán lá
togatásunk előtt megtartatván, róla nem tudunk jelentést adni.314

A két körügyelő a fenti jelentése mellett gyökeres reformok életbe
léptetését, ezzel kapcsolatban pedig az igazgatói állás szervezését is 
sürgette. A háborús viszonyok nem voltak alkalmasak arra, hogy a 
csonka létszámmal és helyettes tanerőkkel működő tantestület igazga
tói állását rendszeresítsék. Ennek ellenére a presbitérium 1916. de
cember 17-én tartott gyűlésén Tóth Sándor lelkészt a feketicsi refor
mátus iskola igazgatójává választotta. Az egyháztanácsnak ez a hatá
rozata a törvényekkel és szabályokkal ellentétben volt, mert a Népis
kolák szervezetét, igazgatását stb. tárgyaló törvények és szabályok 65.
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paragrafusa azt mondta Olyan helyen, ahol több tanító működik, az is
kolaszék (presbitérium) közülök egyet az iskola igazgatásával bíz 
meg, megjegyeztetvén, hogy az igazgatással más tanférfiak is meg
bízhatók.315

A presbitérium határozata ellen a tanítói kar nevében Takács Fe
renc és Bartha Gábor református tanítók tiltakoztak az egyházmegyé
nél. Szerintük a fenti választás nem állhat meg, mert:

a) az iskolaszék bíz meg egyet s nem a presbitérium;
b) közülök -  vagyis a tanítók közül;
c) más tanférfiú is megbízhatik -  vonatkozik talán képezdei, gim

náziumi, polgári iskolai igazgatókra vagy tanárokra, mert ezek tanfér
fia k ; de talán nem lelkészre, mert akkor bizonyára „ lelkész ” kitétel 
állna a törvény eme szakaszában; majd így folytatják:

d) sérelmes a fenti választás azért is, mert a „ Törvények és szabá
lyok*f ugyanezen kiadványa 37-ik §-nak 4-ik sora így hangzik:

Tagja [az iskolaszéknek] a rendes tanító is, hol több van, az igaz
gató stb.

Tehát mikor az iskolaszék iskolai ügyekről tárgyal, akkor egy szak
egyénnel kevesebb érvényesítheti és hasznosíthatja a tanügy terén 
szerzett tapasztalatait.316

Bartha Gábor ettől kezdve személyes hangot üt meg a fellebbezés
ben, és így folytatja:

De talán nem vétek a tanügy ellen akkor, mikor idézem a f. é, 
egyhm-i közgyűlési jegyzőkönyv ama szavait, amelyek a 41-ik lapon 
ezt mondják:

„Ez alkalommal is nyomatékosan kiemeljük annak szükségességét, 
hogy a bácsfeketehegyi iskola tanítói karában az egyik tanítónak igaz
gató-tanítói megbízás volna adandó stb. ” E  szavak sem mondanak 
mást, minthogy a tanügy szellemi vezetését tanítással foglalkozó 
egyénre kívánná bízni.

Nagy tiszteletű Egyházmegye! Amikor fen ti választás ellen fellebbe
zést jelentek be, kérve annak megsemmisítését, teszem azt a tanügy ér
dekében és a bácsfeketehegyi református tanítói kar tekintélyének vé
delmében; hiszen tanítói karunk önmaga állítana ki kicsinysége és 
gyenge képességéről szegénységi bizonyítványt, mintha nem tudná is
kolánk szellemi ügyeit elvezetni és azt előbbre is vinni, mikor közsé
gek, más egyházak s maga az állam is a tanítók kezébe teszi le a tan
ügy szellemi vezetését, ezáltal is megbecsülve a tanítók nagy, nehéz, 
fáradságos, nemes munkásságát -  fejezik be fellebbezésüket Takács 
Ferenc és Bartha Gábor.
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Az egyházmegye végül is belátta, több okból kifolyólag egyelőre 
nem célszerű az igazgatói állás szervezése Feketicsen. Úgy vélte, a 
helyzeten más módon is lehet változtatni, mégpedig úgy, hogy a taní
tói testület hetenként gyűlést tart a tanítás eredményének megbeszélé
se céljából és a tanítás egységessé tételére. Az első tanítói értekezle
ten az osztályvezető tanítók a tananyagot összefuggőleg beosztották, 
s a további értekezleteken beszámoltak egymásnak végzett munkájuk
ról, és kicserélték tapasztalataikat, véleményeiket.

Az eredmény már a következő iskolaévben megmutatkozott. A 
tanmenetnek megfelelő együttműködéssel történt tananyagbeosztása 
előnyösen éreztette hatását az eredmények színvonalának emelkedé
sében.

Ezek után lássuk, milyen értékelést adott a már ismert két körügye
lő az 1916/17-es iskolaévben a feketicsi iskoláról:

Az I. vegyesosztály 104 növendékét Kozma Ilona H. tanítónő vezet
te. Annak ellenére, hogy nevezett most vezet először osztályt, az elért 
eredmény jó. Különösen kiemelkedő a beszéd- és értelemgyakorlatnál 
elért eredmény és az egyházi énekekben tanúsított biztossága a népes 
osztálynak. Feleslegesnek tartjuk azonban, hogy az I. osztályban az 
Isten ismeretére vezető beszéd- és értelemgyakorlati anyag helyett 
bibliai történetek taníttattak.

A II. vegyesosztályt Pál Istvánné h. tanítónő (oki. óvónő) tanította. 
E már nem első ízben megdicsért nagy szorgalmú kisegítő tanerő e 
tanévben is az eddigi kitűnő eredményt mutatta fel, minta fegyelmezé
sével s a növendékek biztos és szabatos feleleteiben.

A III. vegyesosztály 75 beírt növendékét Kozma Lászlóné Kaszás Er
zsébet rendes tanítónő vezette. Habár növendékei a számolásban gyen
gék, amire tehát a jövőben nagyobb gond lesz fordítandó, -  iskolája az 
általános javulás képét mutatja, és színvonala jónak minősíthető.

Ugyancsak az általános javulás állapítható meg a IV. vegyesosztály
nál is, melynek 97 beírt növendékét a f. tanévben Takács Ferencné 
rendes tanítónő tanította. Annak megjegyzésével, hogy a szorzótábla 
nem gyakoroltatott be kellőleg, s ez a hiány jövőben pótlandó lesz, -  
ez az osztály is megüti a jó  mértékét.

Hasonlóképpen jó  az eredmény az V-VI. leányosztályban, melyet 
Takács Ferenc rendes tanító tanított. Itt dicséretet érdemel a magyar 
nyelvtannak úgy szó-, mint mondattani tekintetben való kimerítő és 
eredményes feldolgozása.

Az V-VI. fiúosztályt Bartha Gábor rendes tanító vezette. Rend, f e 
gyelem és jeles eredmény dicséri szakavatott működését.317
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AZ EGYHUZAM BAN VALÓ TANÍTÁS GONDOLATA

A háborús évek súlyos terhet jelentettek tanítónak, tanulónak egy
aránt. 1916-ból való az a helyzetértékelés, amit az iskola tantestülete 
október 16-án készített. A gyűlésen a háborúnak és a háború okozta 
viszonyoknak az iskolára és a tanulók előhaladására való hatását tár
gyalták meg. Minden egyes tanító megtette a maga észrevételét, és 
megállapították, a háború az iskolával szemben is érezteti romboló ha
tását, akadályozza a tanítás normális menetét. Szóba került a korábbi 
gyakorlat megváltoztatása, tudniillik az évszázados szokás az volt, 
hogy a tanulók délelőtt és délután jártak iskolába, ez most az előállt 
helyzetben terhessé vált.

Általános volt a panasz a tantestület tagjai közt -  olvassuk az érté
kelésben - ,  hogy a tanulók nagyobb többsége készületlenségét azzal 
mentegeti, hogy petróleumuk nincs, nem tudnak világítani, s így kép
telen volt a feladott leckét megtanulni, illetve feladványát elkészíteni.

Ez annál szomorúbb tény, mert a tanulók nagy többsége, különösen 
a felsőbb osztályokban, egyenesen rá van utalva az otthon való után- 
tanulásra, mivel az iskolai idő egy részét gazdasági munkával volt kény
telen eltölteni, s így az iskolai tanításból semmi sem ragadhatott rá.

Egy másik oka a rendetlen iskolalátogatásnak és mulasztásnak az, 
hogy a tanulók, különösen a szegényebbek, a rettentő cipő- és ruha
árak miatt nagyon gyengén vannak ellátva lábbelivel és ruhaneművel, 
s amint az idő mostohábbra fordul, vagy eső esik, a tanulók 50-60%-a 
hiányzik. Ez kétségbeejtő állapot, s mielőbbi orvoslást kíván.318

A helyzet javítására a tantestület egy javaslattal állt elő:
Tantestületünk beható tanácskozás után arra a megállapodásra ju 

tott, hogy a háború okozta ezen szomorú állapoton az egyhuzamban 
való tanítás behozatalával lehetne legradikálisabban segíteni.

Az egyhuzamban való tanulás -  amely még a legbékésebb időben 
is nagy sikerrel volt állami és városi iskolákban bevezetve -  időt és al
kalmat adna a tanulóknak a másnapi feladatoknak napvilágnál való 
elvégzésére; másodszor megtakarítanának kétszeri utat, ami által ci
pőiket kímélnék meg és még a gyengébb ruházattal biró gyermekek is 
szívesebben megtennék az egyszeri utat még kellemetlen időben is.

Végül figyelmen kívül nem hagyhatjuk azt a körülményt sem, hogy 
az egyhuzamban való tanítás behozatalával egyházunk tetemes meny- 
nyiségű kokszot megtakaríthatna (évente körülbelül 50-60 métermá
zsát), ami -  a mai viszonyok között, amikor első rendű nemzeti érdek, 
sőt mondhatni nemzeti létünk érdeke kívánja, hogy mindenben takaré
koskodjunk -  szintén nem téveszthető szem elől.319
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A háborús évek még egy szégyenteljes kötelezettséget jelentettek 
a férfi tanítóknak, de káros hatással volt az oktatásra is. Az iskolák -  
felekezeti jellegre való tekintet nélkül -  általános panasza volt, hogy 
a rekvirálás miatt szellemi állapotuk kétségbeejtően hanyatlott. Szá
mos helyen a katonai szolgálat alól éppen az iskola érdekében felmen
tett tanító a rekvirálás és az összeírások miatt nem taníthatott három
négy hétnél több ideig. A református iskolák közül leghátrányosabb 
helyzetbe éppen a feketicsi iskola került, melynek minden férfi tanító
ja az összes rekvirálásban részt venni volt köteles.

A  FELEKEZETI ISKOLA ÁLLAM OSÍTÁSA

A Délvidéket 1918. november 25-én csatolták el Magyarországtól. 
Újvidéken megalakították a Nemzeti Igazgatóságot (Narodna uprava). 
A kialakult helyzetet az itteni magyarság nem tekintette politikai rea
litásnak, csak átmeneti állapotnak, a megszállást pedig ideiglenesnek.

A Nemzeti Igazgatóság már 1918. december 8-án határozatot ho
zott, hogy az iskolai oktatás Bácskában, a Bánságban és Baranyában 
a többségi nemzet nyelvén folyjon, egyben megszüntette a magyar 
nyelv tanítását azon iskolákban, amelyekben a magyar diákok kisebb
ségben voltak.

Délvidék elcsatolását a szerbek véglegesnek tekintették. Ilyen irány
ban azonnali intézkedéseket is tettek. Új helyzet alakult ki a református 
egyház szervezetén belül is. A megszálló hatalom iskolaügyekben nem 
tekintette tovább illetékesnek az alsó-baranyai-bácsi egyházmegyét. 
Határozatait, rendeletéit a megszállt terület legmagasabb rangú egyházi 
méltóságának, a Feketicsen székelő Tóth Sándor esperesnek címezte.

A felekezeti iskolák megszüntetésére tett első intézkedések egyike 
a Nemzeti Igazgatóság 38/1918. számú rendelete volt, amelyben a 
Bács megyei szerb főispán felhívta Tóth Sándor feketicsi esperest, uta
sítsa a református tanítókat az igazgatóság által kívánt hivatalos eskü
nek negyvennyolc óra alatti letevésére, mivel az összes állami járulék 
további folyósítását ettől tették függővé. Az esperes jelentette az esetet 
a püspöki hivatalnál, de válasz nem jött. Hanem megjött az egyházke
rület 4/1919. számú határozata, mely arra figyelmeztetett minden lel
készt, tanítót stb., hogy a megszálló csapatoknak engedelmeskedjenek.

A Nemzeti Igazgatóság 945/1919. számú rendeletével intézkedett 
az iskolaév kezdetéről, a tanítás nyelvéről, a tanterv módosításáról, a 
szünetekről, az évzáró ünnepélyről stb.
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1919. november 6-án az újvidéki közoktatásügyi szakosztály ren
deletben közli az esperessel a szerb törvényhozásnak a tanítói fizetés 
új rendezéséről szóló intézkedéseit. Ezek szerint 1919. december 1-jé- 
től kezdve, a tanítók kezdő fizetése kétezer-négyszáz dinár lett, ehhez 
járult a szolgálat negyedik évétől, nyolc hároméves ciklusban három
száz-háromszáz s a kilencedikben kétszáz dinár fizetésemelkedés, vagy
is a huszonnyolc szolgálati évtől ötezer dinár. Ezenkívül joga volt a ta
nítónak természetben való lakásra és fűtőanyagra vagy ezek pénzbeli 
egyenértékére stb. Az egyházaknak november 15-éig nyilatkozniuk 
kellett, hogy óhajtják-e, vagy képesek-e ezeket a terheket viselni.

Tóth Sándornak az a sejtése, hogy e rendelkezésnek az államosí
tásra való kényszerítés a célja, hiszen hét-nyolc nap alatt nem lehet ki
számítani és megszavaztatni, hogy bírja-e és óhajtja-e az egyház en
nek a roppant tehernek a viselését, ezért azt az utasítást adta az egy
ház képviselőinek, ne adjanak nyilatkozatot, hanem kérjenek felvilá
gosítást arról, hogy 1) mit s mennyit ért a törvény a lakás alatt, 2) mit 
és mennyit ért a fűtőanyag alatt, 3) mily összeggel számítandó a föld- 
és termény fizetés, pénzfizetés esetén joga van-e az egyháznak a föl
det, terményt saját pénztára javára átvenni. 4) Megelégszik-e a szerb 
állam az eddigi hozzájárulással, adja-e a fizetéskiegészítést, s meg- 
hagyja-e az iskola felekezeti jellegét? Ha a szerb államtól ezekre a 
kérdésekre határozott választ kapnak, akkor lehet a törvény s a refor
mátus egyház fórumainak hozzájárulásával véglegesen nyilatkozni, 
ajánlotta az esperes.

Jelentését megható szavakkal zárta Tóth Sándor: Kétségkívül na
gyon szomorú s végzetes éveket zárok le e sorokkal a mi 400 éves egy
házi életünk történetében. Mikor kétség s remény közt hányódik egyhá
zi életünk hajója, szeretnénk e sorokat érzésünk komolyságához méltó 
szavakkal végezni. De mivel a szó nem használ semmit, fogadják test
véri szeretetem jobbjának szorítását. Ne csüggedjünk, vessük kezeinket, 
megsokszorozott buzgósággal az eke szarvára. Úgy dolgozzunk, mint
ha örökké élnénk, úgy imádkozzunk, mintha mindjárt meghalnánk. 
Ölelkezzünk össze kálvinista keménységgel „ Vegyük el a csapást mi
ként a jó  napot, s egymást ne hagyjuk el, ha minden elhagyott. ”

A Kegyelem, békesség és az összetartó szeretet áldása szálljon egy
házmegyénk minden alkotó tagjára, hívére, tanítóira, pásztoraira, kik
nek maradok kész szolgájok és szolgatársok.320

A z  1919. szeptember 13-án tartott iskolaszéki gyűlésen (ez az 
egyetlen alkalom, amikor a presbitériumi jegyzőkönyv említést tesz 
az iskolaszékről!) több oldalról érkezett felszólítás, hogy válasszanak 
igazgatót. A presbitérium többször is ígéretet tett, hogy ezt az
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1919/20-as iskolaévben megteszi, így tovább nem halaszthatta a dol
got, s egyhangúlag Bartha Gábor tanítót választotta meg a feketicsi re
formátus iskolák igazgatójává.321

Az egyházmegye 1920-as évkönyvében ellenben már egészen más 
jelent meg: A bácsfeketehegyi iskolaszék jelenti, hogy Takács Ferenc ta
nítót választotta meg igazgató-tanítónak 1920. május 14-i gyűlésében 
az 1917. évi egyházmegyei j. k. 49. lapján olvasható rendelkezésre.322

Az új hatalom rendelkezései mindenfajta hitfelekezeti iskolára vo
natkoztak, ezért 1919 decemberében a szerb-horvát-szlovén kormány 
által elrendelt tanítói fizetések és iskolák átadása ügyében a topolyai 
járás községeinek Topolyán értekezlete volt. Az értekezlet deputációt 
küldött az újvidéki tanügyi osztály vezetőjéhez. A tárgyalások ered
ménytelenek voltak, ezért a maga illetékességeinek keretein belül a 
feketicsi presbitérium megtárgyalta a kialakult helyzetet, és egy nyi
latkozat felterjesztését határozták el. Ugyanis az új hatalom tanügyi il
letékesei a 281/1919 szám alatt felterjesztett kérdésekre nem adtak fe
leletet. (Fentebb már volt szó ezekről.) Ezek ismerete nélkül a szám
vetés elkészítése képtelenség volt, hiszen sem a tanfelügyelőségtől, 
sem az újvidéki szakosztálytól választ nem kaptak, a tanfelügyelői hi
vatal pedig a szakosztály megígért válaszának bevárását sem engedve 
meg, 1919. december 2-án kelt 5129. számú rendeletében a felelősség 
terhe alatt követelte a 10560/1919. számú rendeletében megkövetelt 
nyilatkozat haladéktalan beküldését. A bácsfeketehegyi református 
magyar egyház presbitériuma a kívánt nyilatkozatot a következő szö
vegezéssel küldte be:

Miután a szerb közoktatásügy elemi szakosztályának vezetősége 
8483/1919. okt. 12. sz. alatt esperest hivatalunkat arról értesítette, 
hogy a „fizetés kiegészítő államsegélyeket tavábbra is az állam fogja  
biztosítani; ”

Miután a 4539/1919 sz. rendelet a felekezeti tanítók fizetésének az 
állami tanítók fizetésére való emelését éppen azzal az indoklással kö
veteli, hogy a 63515/1919 sz. rendeletben felsorolt pótlékokat jövőben 
az állam fogja fizetni, kijelentjük, hogy;

ha a szerb állam megelégszik azzal, hogy egyházunk tanítóinak f i 
zetéséhez, az állami fizetés különbözeiével és az eddig fizetett össze
gekkel járuljon;

ha a szerb állam jövőben is fizetni fogja a régi tanítói fizetés-kiegé
szítéseket és az összes családi és drágasági pótlékokat, ez esetben ké
pesek és készek vagyunk a tanítói fizetésből egyházunkat terhelő rész 
fizetésére és annak kiszolgáltatását ígérjük.
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De ha a szerb állam a tanítói fizetések és pótlékok dinárja alatt 
bank-dinárt ért, mely korona értékben az előírt összegnek négyszere
sét jelentené;

továbbá, ha a szerb állam a vállaló-nyilatkozatot kiállító iskolák 
tanítóinak nem hajlandó az állami fizetés-kiegészítést és a pótlékokat 
fizetni, hanem a bank-dinárok árának korona értékben horribilis ősz- 
szegét az egyházakra óhajtja hárítani, . . . kijelentjük, hogy

ez esetben 6 tanítói állás terhénekfizetésének terhét nem vagyunk ké
pesek úgy fizetni, mint ahogy ezt az új törvényszakaszok előírják, de is
koláink tulajdonjogát és felekezeti jellegét ez esetben is fenntartjuk.323

A gyűlésen még egy határozat született: a felekezetnélkülieknek a 
folyó év iskolai kiadásainak megfelelő arányában vetették ki az isko
lai adót.

1920. március 18-án a presbitérium elhatározta, hogy a kántortaní
tói állás jövedelmét felosztja vallástanítói és kántori javadalmazásra, 
illetve külön-külön meghatározza ezen állások kötelességeit. A javas
latot a május 24-én tartott gyűlésén megszavaztatta, és felterjesztette 
a felsőbb egyházi hatóságokhoz. A két díj levél a következőképpen 
alakult:

A bácsfeketehegyi I. (első) tanítói állás díjlevele

I. Javadalmazás
1) Készpénz: 520 kor. azaz ötszázhúsz korona.
2) 8 hold 220 négyzetöl szántóföld; a kántori földön kívül eső rész.
3) Törvényes lakbér; esetleg természetbeni lakás.
4) A község által 1873-ban kihasított 600 négyzetöl terület haszná

lata oly módon, hogy fe le  mint faiskola, fe le  mint magánkért használ
tassák. Ehhez azonban megválasztott csak addig formálhat jogot, míg 
ez valamely intézkedés által vissza nem vonatik.

II. Kötelesség
1) A presbyterium által a javadalmazottra bízott osztály vagy osz

tályok vezetése.
2) Szükség esetén lelkész vagy kántor helyettesítése.
3) Presbyterré választás esetén az egyházi jegyzőség teendőinek és 

a gondnoki számadás díjtalan elkészítésének végzése.
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A bácsfeketehegyi m agyar reform átus 
vallástanítói és kántori díjlevél

I. Javadalmazás
1) Törvényszerű szabadlakás, melléképületekkel; esetleg törvényes 

lakbér.
2) 18 hold 60 négyzetöl szántóföld; a lelkészi fö ld  mellett.
3) 841 négyzetöl szérűskert haszonélvezete.
3) 266 négyzetöl krumplisföld haszonélvezete.
4) Temetési stóla: 2 korona; búcsúztatóért külön 3 korona.

II. Kötelesség
1) Az összes bácsfeketehegyi magyar református elemi iskolai nö

vendékek vallásoktatása és énektanítása.
2) Az összes kántori teendők végzése úgy a templomban, mint a te

metéseknél.
3) Szükség esetén a lelkész helyettesítése.
4) Az egyházi énekkar vagy énekkarok oktatása és vezetése.
5) Vallásos összejövetelek és ifjúsági egyesületekben a szükséges 

közreműködés.
6) Legátusok vagy suplikánsok teljes díjtalan ellátása.
7) Presbyterré választás esetén az egyházi jegyzőség teendőinek és 

a gondnoki számadás díjtalan elkészítésének végzése.324

A két díjlevél hatálybalépésének volt egy feltétele. Ugyanis az el
ső tanítói állás viselője és a vallástanító, valamint a kántor adott pilla
natban azonos személy volt: Bartha Gábor, ezért egy zárószakaszt csa
toltak a díjlevélhez:

A [ . .  .] hozott határozat alapján a fenti két díjlevélre külön-külön 
egyén nem választható addig, amíg a fenti javadalmazásokat élvező 
Bartha Gábor tanító úr a jelenleg még egy javadalmat képező kántor
tanítói állásáról le nem mond; vagyis nevezett addig élvezett összes ja 
vadalmainak élvezetében meghagyatik; mégis annak hangsúlyozásával, 
hogyha a netalán bekövetkező körülmények folytán az összes iskolák 
vallástanítását is vállalnia kellene s ezeknek teljesítésére és végrehajtá
sára képtelen lenne; úgy, nevezett Bartha Gábor tanító úr vagy tanítói 
vagy kántori állásáról, illetve javadalmazásáról köteles lemondani.325

Az állam egyre többször avatkozott bele az iskolák irányításába. A 
járási tanfelügyelők egyre gyakrabban látogatták a felekezeti iskolákat, 
és rendelkeztek azok életét illetően. A lelkész ezen a gyűlésen ismer
tette azokat a teendőket, amit a tanfelügyelő elrendelt és meghagyott:
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a) A megrongált iskola épület és tanítói lakás rendbehozandó;
b) Az iskolai árnyékszék rendbehozandó;
c) Iskolai játéktérről gondoskodandó;
d) A nagyobb iskolás fiú  növendékek a szemzés és oltásban gyakor

latilag is oktatandók;
e) Iskolai, nép- és tanítói könyvtár szervezendő;
f  Községi elöljáróság felhívandó az iskolába nem járó isk. növen

dékek felhajtása;
g) Iskolai iktató készítendő;
h) Igazgatói tiszteletdíj megállapítandó;
i) „Nyilatkozat” küldendő be, hogy a tanítói fizetéseket az egyház 

nem képes kiszolgáltatni;
j)  Szülői értekezletek tartassanak;
k) Községi elöljáróság szorgalmazza az isk. növendékek iskolába 

járását.
Ezekkel kapcsolatban a presbitérium az alábbi választ adta:

a) A megrongált iskolai épület, tanítói lakás;
b) az árnyékszék rendbehozatala a községi képviselő-testülettől ké

rendő, miután a megrongálás jobbára a volt megszálló katonaságtól 
származik;

c) Iskolai játéktér gyanánt a vásártér a mellette levő területtel 
együtt jelöltetik ki;

d) A Tanítók utasíttatnak, hogy a fiú  növendékeket a szemzés- és ol
tásban kellőképpen gyakoroltassék;

e) Iskolai, tanítói és népkönyvtárak létesítésére az egyháztanács 
minden telhetőt elkövet;

f  Takács Ferenc ig. tanító jelenti, hogy úgy a közs. elöljáróságot 
mint he. Lelkész urat is felkérte az isk. növendékeknek az iskolába va
ló felhajtására, illetve meghirdetésére.

g) Igazgatótanító készítsen és vezessen iskolai iktatót. Nyomtat
vány beszerzendő;

h) Igazgatótanító irodai költségeit az egyház pénztára fedezi;
i) H. lelkész úr jelenti, hogy a tanítói fizetések kiutalására vonat

kozó nyilatkozat beküldetett;
j)  A tantestület utasíttatik a szülői értekezletek megtartására.
k) Közs. elöljáróság felhívatott az iskolakerülő isk. növendékek is

kolába való felhajtására.326

1920. szeptember 19-én egyházi közgyűlést helyettesítő képviselő- 
testületi gyűlést tartottak Feketicsen. Ezen huszonegy szavazattal hét 
ellenében a bácsfeketehegyi református iskoláknak a teljes jogkörrel
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és kötelezettségekkel való megtartását határozta el. Utasították az 
egyházi elnökséget, hogy az iskoláknak magániskolák gyanánt való 
fenntartását kérelmezze az illetékes hatóságok útján, és közöljék ve
lük, hogy összes tanerőik a törvényes kívánalmaknak és követelmé
nyeknek megfelelnek.327

A tisztánlátás érdekében a következő presbiteri gyűlésen Varga Jó
zsef presbiter indítványozta, vegyék jegyzőkönyvbe a működő tan
erők fizetését, hogy a presbitérium pontos adatokkal bírjon, mily ösz- 
szeggel van lekötve az egyház az iskola tanítóival szemben.

Takács Ferenc presbiter és igazgató-tanító részletes adatokkal szol
gált a kérelmezőnek:328

dinár korona korona
a) Takács Ferenc 4200 16 800 6000
b) Bartha Gábor 3600 14 400 11 880
c) Takács Ferencné 3300 13 200 5400
d) Kozma Lászlóné 3300 13 200 5400
e) Kozma László 3000 12 000 5400
f) Bányai Gyula 2700 10 800 6480
g) Varga Lujza 2400 9600 5400

összesen fizetés: 22 500 90 000 45 960

(A harmadik számoszlop a drágasági pótlék.)

Tehát az összes személyi járulékok 135 960 koronát tettek ki egy 
évre; a fentieken kívül minden tanerőnek járt az évi fűtéshez szüksé
ges tűzifa, amelynek árát Takács nem tudta megmondani, miután pon
tosan az idő szerint ennek ára nem volt meghatározva. Ezenkívül min
den tanerőt vagy lakás, vagy lakbér illette meg. Azt is csak a régi lak
bér nagyságában lehetett volna kimutatni.

A fizetési táblázat egyben feleletet adott arra a kérdésre, milyen 
felállású volt közvetlenül az első világháború után a héttanítós feke- 
ticsi református hitfelekezeti iskola.

1920. november 8-án kérvénnyel fordult a presbitérium a községi 
képviselő-testülethez, fedezze a magyar református iskolák minden
nemű dologi kiadásait.

Kérésük támogatására a következő indokokat hozták fel: a község 
két német egyháza iskoláit átadta az államnak, a minisztérium rende
leté értelmében ezen iskolák dologi kiadásait a község polgárai ezek 
között a magyar református egyház tagjai is tartoznak fedezni. Ebben 
az esetben tehát az egyház tagjai kettős terhet viselnének, amennyiben 
saját iskoláinak fenntartásán és tanítóinak fizetésén felül még a német 
evangélikus és református iskolák fenntartásának terheit is nagyrészt
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ők viselnék. Viszont, hogyha a község elvállalná a magyar református 
iskolák dologi kiadásainak fedezését, akkor a község különböző egy
házaihoz tartozó adófizetők arányosan, egyenlő mértékben járulnának 
az iskolák teherviseléséhez.

Az egyház célja az, hogy iskoláit a lehető legnagyobb áldozatok 
árán is megtartsa, legyen az továbbra is az egyház veteményeskertje -  
fejeződik be az egyháztanács kérése.

A következő napokban az események felgyorsultak. A vármegyei 
tanfelügyelőségtől november közepén újabb rendelet érkezett. A 
7240/1920. számú rendelet a tanítói fizetésekhez -  az addig élvezett 
drágasági pótlék törlésével -  a tanítók részére drágasági pótlék gya
nánt ötvenhat korona személyi és családtagonként tizenkét korona na
pi pótlékot rendelt el fizetni az állami és magániskolák tanítói számá
ra. Ezen az újabb fizetés folytán a tisztán személyi kiadások körülbe
lül 250 000 korona évi kiadást tettek volna ki, nem számítva itt még a 
lakbér- és tűzifa-járandóságokat.

Az ügynek beható és részletes megtárgyalása után -  miután a vé
lemények az iskolának további megtartása és az iskolának az állam ré
szére való átadása mellett -  megoszlottak, a lelkész szavazásra tette az 
ügyet, amelynek eredményeképpen tizenhármán az iskoláknak az ál
lam részére való átadása, hárman a megtartása mellett szavaztak. A 
határozat még nem volt végleges, ugyanis a fenti határozatot az 1920. 
november 2 1-én tartandó képviselő-testületi gyűlés elé terjesztette a 
presbitérium, hozzon az végleges határozatot.329

A jelzett napon a negyvennyolc tagú képviselő-testület református 
egyházközösségi közgyűlést helyettesítő gyűlést tartott. Ezen a lel
kész ismertette a presbitérium november 17-i határozatát, és elrendel
te, a jelenlevők név szerint szavazzanak a kérdésben. A gyűlés tizen
egy szótöbbséggel elfogadta a presbitériumnak az iskola átadására vo
natkozó határozatát, amit a következő nyilatkozatban küldte meg az 
illetékeseknek:

A bácsfeketehegyi magyar református egyházközségnek (Bács- 
Bodrog megye, topolyai járás) alulírott képviselői külön felhatalmazás 
és az egyházközségi képviselő-testület 1920. évi november 21. napján 
tartott ülésének határozata alapján ezen egyházközségnek, mint a bács
feketehegyi magyar református elemi iskola fenntartójának nevében ki
jelentjük, hogy iskoláinkat anyagi körülményeink folytán nem lévén 
képesek fenntartani, azt -  a közoktatásügyi minisztérium 17967/920. 
számú rendeletében kívánt módon -  az államnak átadjuk az iskolai va
gyonnal, pénzforrásaival együtt, kivéve a tisztán egyházi, illetve kánto
ri célokat szolgáló helyiségeket, valamint a kántori földet.330
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Az egyház további vagyonának megtartása érdekében utasították 
az egyházi elnökséget:

Tekintettel arra, hogy az iskola átadással az egyház egyszerre ösz- 
szes iskola épületeitől meg lesz fosztva (miután fen t említett Jugoszláv 
miniszteri rendelet semmi megalkuvást nem ismer, s minden kárpótlás 
nélkül kívánja az átadást abban az esetben, ha az iskolafenntartó egy
ház az állam által megállapított fizetésben nem tudja részesíteni a ta
nítót), -  4000 lelkes gyülekezetünknek pedig okvetlenül szüksége van -  
az esetleg szükségessé válható külön kántori állás szervezésével -  
kántorlakásra, valamint hitoktatói lakásra, továbbá az énektanítás, 
hitoktatás, gyülekezeti vallásos összejövetelek tartására szolgáló ter
mekre -, gyűlés határozatilag kimondja, hogy a 2. házszámon lévő 
(1210 telekkönyvi számú) kántori lakásra s 2 tanteremre, különösen 
pedig a templom melletti 89. házszámon lévő (1093, 1210 telekkönyvi 
számú) vallástanítói lakásra és tantermekre, kurátori, harangozói szo
bára s egyházi magtárra igényt tart, s utasítja az elnökséget Bútor 
László presbiter bevonásával, tegye meg a kellő lépéseket személyes 
utánjárásával ezen épületek, valamint a 14 lánc kántori föld, szérűs- 
kert és a 300 négyzetöl ún. „krumpliföld” megmentése érdekében.331
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ZÁRÓSZÓ

A feketicsi református felekezeti iskola történetének tárgyalását 
zárjuk le az egyházmegyei tanügyi bizottság 1921. évi jelentésével:

Egyházmegyénk közéletének valóban szomorú képét a tanügy álla
pota tárja elénk. Egyházi életünknek egy hatalmas alapköve van ve
szendőben. A reformáció édes gyermekét, a népnevelő iskolákat szakí
totta le az állam kemény kezekkel egyházunk kebeléről. Sötét gondba 
borul homlokunk. A vesztés fájdalmát csak növeli az a tény, hogy még 
a vallásoktatást sem irányíthattuk. Igaz, hogy a polgárok vallásos éle
te nem közömbös az államra nézve, mert lent és fen t egyaránt tudott 
dolog, hogy a hívő kebel a legalkalmasabb mindenkor tiszteletben tar
tani mások jogát, teljesíteni állampolgári kötelességeit, de a valláser
kölcsi nevelés az egyház hivatása.

Kortörténeti szempontból nem lesz érdektelen összefoglalni iskolá
ink államosítását általánosságban és részleteiben.

Az 1920. júl. 6-án reánk is kiterjesztett 1904. évi szerb iskolai tör
vény csak állami s magániskolákat ismer. E törvény értelmében az 
17967/1920. sz. n. o. rendelet az egyházak szabad tetszésére bízta, 
hogy iskoláját mint magániskolát az előírt feltételek mellett megtart
sa, vagy pedig átadja. Átadás esetén az iskolai vagyon is átadandó lett 
volna.

E rendeletet megelőzték az 10560/- 69515/- és 13000/19219. sz. a. 
intézkedések, amelyek magasabb tanítói fizetések megállapításával, 
az államsegélyek teljes beszüntetésével nehezítették meg iskolafenn
tartó egyházaink helyzetét. Utólag jelent meg az Ö. n. 31691/920. sz. 
rendelet, mely a földrajznak, történelemnek tisztán szerb nyelven való 
tanítását rendeli el s a magyar vagy német tannyelvű iskolák fenntar
tási költségeit hét dinár óradíj megállapításával gyarapította.

Az ezt követő rendelet a konszolidáció érdekében megnyugtatja a 
fenntartó egyházakat, hogy az állam nem kívánja az ingatlanok tulaj
donjogi átadását: de az O. n. 14670. sz. rendelet szorgalmazza az is
kolák államosítását, kilátásba helyezi a bezáratást, és utasítást ad a
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megyei és járási tanfelügyelői hivataloknak, hogy a legnagyobb ener
giával igyekezzenek az államosítást keresztül vinni még az 1920/21. 
tanév végéig.

Az O. n. 13201/1921. sz. rendelet a községi iskolaszék pénztárába 
utalja át mindazon földjövedelmeket, amelyeket a tanítók tanítói fize 
tés fejében élveztek.332
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MELLÉKLET

A feketicsi református iskola tanítói, 
tanítói állomásai 1785 és 1920 között333

A kezdetek 
Nemes Balog Miklós 
Berhidai János

Ezután három tanítói állomás állíttatott fel [állást állítottak]

I . t a n í t ó i  á l lá s  
r e k t o r i
Sípos Mihály 
Somogyi Ferenc 
Pápa Áron (1810)
Szántó József 
Decsi Dániel 
Deák Sámuel (1819)
Dömötör Lajos (1820)
Sarlai Ferenc
B. Keresztes József (1826)
Kovács József 
Német Lajos 
Molnár István 
Tormási Benő (1838)
Kármán Pál (1841)
Végh Ignác (1844)
Adorján János
IQ. B. Keresztes József (1847)
Hetesheimer Károly (1852)
Sarlai Gerzson (1853)
Szilágyi Benő (1856)
Kerkápoli István (1859)
Jójárt János (1862. október)
Kozma Lajos (1865)
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Jójárt János (1869-1874. augusztus 31.)
Bakai Károly (1874. szeptember 20.-1903. szeptember 1.) Révko- 

máromban született 1854. január 30-án. 1899 körül gerincsorvadásba 
esett. 1903. szeptember 1-jén nyugdíjazták, s Újvidékre költözött. Ott 
halt meg 1907-ben.

Kozma Béla (1903. szeptember 1.-1916. május 2.). Kozma Feketi- 
csen született.

Bartha Gábort, a VI. tanítói állás tanítóját választották meg erre az 
állomásra 1916. november 1-jén.

I I .  t a n í t ó i  á l lá s  
k á n t o r i
Molnár István 
Váróczy Mihály 
Pazar István 
Dávid András (káplán)
Pintér János 
Vida István (1825)
Tóth Pál preceptor 
Sengellér Lajos 
Tamás Lajos (1853)
Juhász Pál (1859) preceptor 
Almási Sándor (1859)
Jójárt János (1865)
Gál Sándor (1869-1872)
Szalay László (1872. november 8.-1910. augusztus 31-én nyugdí

jazták.) Kb. hét évig segédtanító volt Tisza-Inokán (1866. október- 
1872. október). Onnan jött Feketicsre 1872. november 8-án.

Takács Ferencné, született Szűcs Mária (1910. szeptember 1.) 
Nagykőrösön született 1888. július 21-én. Ugyanott szerezte tanítónői 
oklevelét 1903. július 8-án.

I I I .  t a n í t ó i  á l lá s  

l e á n y t a n í t ó i
Józsa Péter (1805)
Laboda Sámuel 
Szabó István 
Damkó Pál (1825)
Balla András 
Dávid Péter (1832)
Szabó József
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Vajányi Endre
Kozma Béla (1885. január 1.-1903. szeptember 1.), majd az első 

tanítói álláson 1916. május 2-áig.
Kopasz Sándor (1903. szeptember 20.-1904. szeptember 1.) ideig

lenes tanító. Törökszentmiklósi születésű.
Antal Géza (1904. szeptember 1.-1911. augusztus 31.) Nagyvára

don született 1876. október 14-én. Feketicsről Tiszafüredre távozott.
Kaszás Erzsébet (1911. szeptember 1.) Törökbecsén született 

1893. február 4-én. Nagyváradon szerzett tanítónői oklevelet 1911. jú
nius 30-án.

IV . t a n í t ó i  á l lá s
Pál József (1874. február 1.-1908. október 1-jén nyugdíjazták). 

Szilasbalháson született 1851. augusztus 1-jén. Kecskeméten halt meg
1908. december 1-jén.

Szívós Jázon 1908. október 1-jétől a beteg Pál József mellett se
gédtanító. 1909. augusztus 31-éig tanitott Feketicsen.

Takács Ferenc (1909. szeptember 1.). 1880. augusztus 18-án szü
letett Pacséron. Tanított Sárkeresztúron 1902-1903; Harkányban
1903-1905; Istvándiban 1905-1909.

V. t a n í t ó i  á l lá s  v a g y  t a n í t ó k á p t a la n s á g
Pátkay János (1891. október 1.-1892. január 4.)
Pap József (1892. január 4.-1893. november 3.)
Gulyás Kornél (1893. november 3.-1894. november 4.)
Fábián Zoltán (1894. november 4.-1895. január 31.)
Dóczi József (1895. február 1.-1895. október 1.)
Barhász Kálmán (1895. október 1.-1896. október 31.)
Baló Etelka, Tóth Sándor helybeli lelkész neje (1896. novem- 

ber-1899. augusztus 31.)
Körtvélyessy Zoltán (1899. július 2.-1900. szeptember 7.)
Pap Gizella (1900. szeptember 18.-1901. augusztus 31.)
Jeges Károly ómoravicai képezdei tanuló (1901. szeptember 

1.-1903. szeptember 1.)
Kiss Jenő tanítóképezdét végzett tanító (1903. szeptember

1.-1904. augusztus 31.)
Kellner József (1904. szeptember 1.-1906. augusztus 31.) Nagy

szőlősön született 1882. november 28-án.
Jeges Károly (1906. szeptember 1.-1909. augusztus 31.) Ómoravi- 

cán született 1884. október 26-án.
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Tóth László (1909. szeptember 1.-1913. december 16-án Laskóra 
választották meg kántortanítónak.) Kétszeri pályázathirdetés után vá
lasztották meg Sági Péter kismarjai, Bihar vármegyei református taní
tót, akit időközben az állami tanítóvá nevezték ki, így lemondott a 
feketicsi állásáról 1914. február 2-án. Ez idő alatt ötven napig, 1913. 
december 16-ától 1914. február 3-áig a kettéosztott osztályt Kozma 
Béla és Takács Ferenc tanította. Ekkor helyettes tanítónak kinevezték 
Dávid Lajost (1914. február 4.-1914. augusztus 31.). A háború miatt 
egy évig betöltetlen az állás.

Uszódi Irma (1915. szeptember 27.-1916. május 20.)
Bányai Gyula, 1896. március 6-án született Feketicsen. 1915. már

cius 23-án tanítói oklevelet szerzett Baján. (1916. szeptember 1-jén 
kezdődő joghatállyal rendes tanítóvá nevezték ki, de Varga Lujza he
lyettesitette 1917. február 28-áig.) Miután az államhoz nevezték ki, 
visszakerült Varga Lujza Feketicsre (1917. december 7.-1919. au
gusztus 31.).

V I .  t a n í t ó i  á l lá s
1909. szeptember 1-jén szervezték meg.
Bartha Gábor Debrecenben született 1888. szeptember 7-én. 

Ugyanott szerzett tanítói oklevelet 1907-ben. 1907-től 1909. augusz
tus 31-éig Cserépfaluban tanított. 1909. szeptember 1-jén az I. kántor
tanítói állásra 1916. november 1-jei joghatállyal megválasztották.

Kozma Ilona Feketicsen született 1894. október 27-én. Helyettes 
tanító (1916. szeptember 1.-1917. augusztus 31.)

Szücs Eszter (1917. szeptember-1918. június 30.)
Balogh Zsigmond (1918. szeptember 1.-1918. december 20.)
Varga Lujza 1920. szeptember 1-jétől.

V I I .  t a n í t ó i  á l lá s
1913. június 1-jén szervezték.
Kozma László (Kozma László és Kálmán Konstanciának fia) 

Feketicsen született 1893. június 14-én. Baján szerzett tanítói okleve
let 1913-ban. Megválasztották 1913. szeptember 14-én, s tanítani kez
dett 1913. szeptember 15-én reggel. Katonai egyéves szolgálata foly
tán helyettes minőségben szolgált 1914. szeptember 1-jétől 1914. ok
tóber 31-éig Simon Zoltán. 1914. november 1-jétől Pál Istvánné taní
tott 1917. augusztus 31-éig.

Jung Katalin (1917. szeptember 1.-1918. február 28.)
Ványi Rozália (1918. szeptember-1919. augusztus 21.)
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223 220. jegyzet
224 Uo. 1873. szept. 12. 153. p.
225 UO.
226 UO.
227 Uo. 1873. okt. 1. 156. p.
228 Uo. 1873. nov. 17. 163-164. p.
229 Uo. 1873. nov. 24. 164. p.
230 Uo. 1874. jan. 2. 168. p.
231 Uo. 1874. febr. 1. 170-171. p.
232 ABB évk. 1880.
233 FREL, Pjkv. II. 1881. aug. 21. 267. p.
234 UO.
235 FREL, Királyi rendelések, egyházkerületi gyűlések jegyzőkönyvei 1858- 

tól. 1874. nov. 28. 507/874. sz.
236 ABB évk. 1879
237 Uo. 1880
238 FREL, Pjkv. II. 1881. aug. 21. 267. p.
239 Uo. 267-268. p.
240 Uo. Kovács József szerződése. 1882. jan. 18. 276. p.
241 Pál József népiskolai tanítói oklevelének, tanítóképezdei bizonyítványá

nak és születési anyakönyvi bizonyítványának másolata megtalálható Új
vidéken a Vajdasági Történelmi Levéltárban. BB állaga, F-421, Feketics, 
1304. doboz, 1884

242 Bakay Károly: Bács-Bodrogh megyébe kebelezett Feketehegy nagyközség 
rövid történeti leírása. (Készült Berkovits Márk kulai nyomdájában 
1885.) 4 lap.

243 RGY. Budapest. Szilády János: A feketehegyi református egyház 100 éves 
története 1785-től 1885-ig. Kézirat.

244 Uo. 185-186. p.
245 Uo. 197-201. p.
246 Uo. 187-191. p.
247 Uo. 208-210. p.
248 RGY. Szilády János feketehegyi ref. lelkész írása Szász Károly püspök lá

togatása elé. 1885. 217-223. p.
249 FREL, Pjkv. II. 1888. márc. 19. 355. p.
250 Uo. 1888. márc. 24. 356. p.
251 Uo. ápr. 11.359. p.
252 Uo.júl. 11. 362. p.
253 Uo. nov. 26. 365. p.
254 Uo. dec. 6. 366. p.
255 Uo. dec. 24. és 1889. jan. 12. 368. p.
256 Sárközi Ferenc: A feketicsi református egyház iskolái. In: A megtartó egy

ház. 116. p.
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257 FREL, Pjkv. II. 1889. febr. 9. 371. p.
258 UO.
259 143. jegyzet. 205-206. p.
260 FREL, Pjkv. II. 1889. ápr. 6. és 23. 378. és 380. p.
261 ABB évk. 1890/91-es év. 19. pont
262 FREL, Pjkv. II. 1899. nov. 24.
263 1 43. jegyzet. 34. p.
264 JRPL, XVII. Magyar- és Német Feketehegy 1806-1924. 1891. jan. 12.
265 FREL, Pjkv. II. 1891. jan. 12. 427. p.
266 Uo. 1891. febr. 2. 430. p.
267 Uo. 1891. márc. 14. 432. p.
268 JRPL, XVII. Magyar- és Német Feketehegy 1806-1924. 1891. máj. 5. 

121/891. sz.
269 ABB évk. 1890/91-es év
270 Uo.
221 Uo. 1893. 32. pont
272 Uo. 1893. 33. pont
273 Uo. 34. pont
274 FREL, Pjkv. III. 1893. szept. 3. 16-17. p. és JRPL, XVII. Magyar- és Né

met Feketehegy 1806-1924
275 Református teológiai vagy főiskolai hallgató, akit nagy ünnepeken falura 

küldtek prédikálni.
276 A legátust kísérő kisdiák
277 FREL, Pjkv. III. 1893. szept. 3. 17. p. és JRPL, XVII. Magyar- és Német 

Feketehegy 1806-1924
278 Uo. 17-18. p. és JRPL, XVII. Magyar- és Német Feketehegy 1806-1924
279 Uo. 18-19. p. és JRPL, XVII. Magyar- és Német Feketehegy 1806-1924
280 Uo. 1904. jún. 7. 295. p.
281 ABB évk. 1897. júl. 7. 40-41. p.
282 Uo. 1898. 35. p.
283 Uo. 1900. 31. p.
284 Uo. 1902. 26. p.
285 Uo. 1906. 86. p.
286 Uo. 1907. 106. p.
287 Uo. 1908. 87-88. p.
288 UO.
289 Uo. 89. p.
290 Uo. 1897. 36-37. p.
291 Uo. 1898. 43. pont, 76-77. p
292 Uo. 1899. 30. pont, 67-68. p.
293 Uo. 1900. 9. p.
294 Uo. 1901. 34. p.
295 Uo.
296 Uo. 1903. 46. p.
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297 Vajdasági Történelmi Levéltár, Újvidék. BB állaga, F -421, Feketics 1304. 
doboz, 1914.

298 UO.
299 FREL, Pjkv. III. 1908. júl. 5. 370. p.
300 Uo. 1909. jún. 15. 396. p.
301 Uo. 1909. jún. 12. 394-395. p.
302 Uo. 1909. jún. 12. 394-395. p.
303 Uo. 1909. dec. 19. 408. p.
304 Uo. 408-410. p.
305 Uo. 1910. júl. 9. 429-430. p.
306 Uo. 1913. jún. 1. 514. p.
307 JRPL, XVII. Magyar- és Német Feketehegy 1806-1924. 1913
308 ABBévk. 1912. 18. p.
309 Virág Gábor: Egy bácskai népiskola krónikája. Újvidék, JMMT, 1999.

182. p.
3'0 ABB évk. 1913. 91. p.
311 Uo. 1914. 80. p.
312 Uo. 1914. 126. p.
313 Uo. 1915. 62. p.
314 Uo. 1916. 39. p.
3'5 JRPL, XVII. Magyar- és Német Feketehegy 1806-1924. 1916. dec. 17.
316 UO.
317 ABB évk. 1917. 47. p.
318 JRPL, XVII. Magyar- és Német Feketehegy 1806-1924. 1916. okt. 19. 
3'9 Uo.
320 ABB évk. 1919. 16. p.
32' FREL, Pjkv. IV. 1919. szept. 13. 147. p.
322 ABB évk. 1920. 41. p.
323 FREL, Pjkv. IV. 1919. dec. 10. 154-155. p.
324 Uo. 1920. máj. 24. 179-180. p.
323 UO. 180. p.
336 Uo. 180-181. p.
327 Uo. 194. p.
338 Uo. 199. p.
329 Uo. 1920. nov. 17. 201-202. p.
330 Uo. 1920. nov. 21.204. p.
331 Uo.
332 ABB évk. 1921.35-36. p.
333 FREL, Feketehegyi Reform. Iskolák Jegyzőkönyve . . . 16-23 p.
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