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A VÉG, AMI A KEZDET*

1918. szeptember 1-jén ülést tartott a kishegyesi iskolaszék. Több fontos do
logról esett szó:

-  Bódy Máté hosszú (harctéri és kórházi) távoliét után visszajött, és újra elfog
lalta tanítói állomását;

-  két állomáson Mátyus Viktória és Romhányi József fognak helyettesíteni;
-  az iratkozás az I—II. osztályba szeptember 13-14., a tanítás 16-án kezdődik; a 

III—VI. osztályba 11—12-én iratkoznak, ezeknek 14-én veszi kezdetét a tanítás;
-  a 6608/VII.b-1918 számú miniszteri rendelet iskolakert felállítására kötelezte 

az iskolaszéket, hogy a gyerekek elsajátítsák a kertészetet; a tantestület -  mivel az 
iskolának nem volt megfelelő földje -  a községtől kért bérbe földet;

-  a korábban többször felmerült tanítónő-apácazárda telepítésének gondolatát 
az óriási költségek miatt végleg félretették;

-  a vallás és közoktatásügyi miniszter 70250/VII.a/1918 leiratával két tanítói 
állás megnyitását sürgetteti;

-  az iskolaszék elfogadta a miniszteri kezdeményezést, de fizetésként csak a 
törvényes minimumot volt hajlandó vállalni.1 Ezután a háborús viszonyok és az 
országváltás miatt hosszú ideig -  1919. május 14-éig -  nem ültek össze az iskola
széki tagok.

*

Vajdaságot 1918. november 25-én csatolták el Magyarországtól. Újvidéken 
megalakították a Nemzeti Igazgatóságot (Narodna uprava). A kialakult helyzetet 
a magyarság nem tekintette politikai realitásnak, csak átmeneti állapotnak, a meg
szállást pedig ideiglenesnek...

Kishegyesen az oktatás nem sínylette meg sem a spanyolnáthajárványt, sem a 
megszállóknak tekintett katonák elhelyezését. Látszólag minden a rendes kerék
vágásban folyt.

A Nemzeti Igazgatóság első olyan intézkedése, amely a hegyesi felekezeti isko
lát is érintette, a tanítók eskütétele volt. Erre érseki beleegyezésre került sor:

* A fejezet a szerző Egy bácskai magyar népiskola krónikája -  A kishegyesi római katolikus feleke
zeti iskola története (1770-1920) zárófejezete.
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A zombori főispáni hivatal megkeresésére felhivatnak a bácsbodrogmegyei 
róm. kát. iskolák igazgatói, hogy az újvidéki Narodna Uprava által megkívánt hi
vatali eskü letevése végett az illetékes főszolgabíró, illetve polgármesternél azon
nal jelentkezzenek, az esküt tegyék le, az igazgatóságuk alatt álló tanerőktől pedig 
ugyanazt az esküt hasonlóképp haladéktalanul vegyék ki, a felveendő jegyzőköny
vet terjesszék a főispáni hivatalhoz.2

A május 14-i iskolaszéki ülésen újra szó esett a korábban már sürgetett két új 
tanítói állásról. Ötszáz beiskolázásán gyerek volt a községben, ennyi tanuló mel
lett is az egyes osztályokban túlzsúfoltság van. Kéri (a tantestület) az iskolaszéket, 
miszerint a már megindított, azonban a zavaros viszonyok miatt valahol megrekedt 
2 újabb tanítói állás szervezését szíveskedjen megsürgetni.3

Meghatározták a tanév befejezésének időpontját: június 28-i dátummal. 
Ugyanakkor az iskolaszéki elnök ismertette az újvidéki Tanügyi Osztály 945/919. 
sz. közrendeletét, melynek VII. pontja szerint ezentúl évzáró vizsgák nem tartat
nak, hanem ezek helyett évzáró iskolai ünnepélyek rendezendők.4

Az iskolaszék erre indítványozta, hogy egy-egy bizottság járja be az osztályo
kat, és győződjön meg a tanulók előmeneteléről.

1919. június 21-én váratlan látogató érkezett az iskolába Málosevits György 
tanfelügyelő személyében. A tanfelügyelő és az iskolaszéki tagok körbejárták az 
iskolát, és jó eredményt tapasztaltak. Csupán az iskolaépületek elhanyagoltságára, 
a tantermek rossz felszerelésére és a tisztaságra volt kifogásuk.

A jegyzőkönyvben olvasható az is, hogy 1919. június 28-án sikeres ünnepéllyel 
zárták a tanévet.5

Közeledvén az új iskolaév, ismét a túlzsúfoltság fenyegetett: a belterületen 838, 
a külterületen 239 tanulóra csak nyolc tanító jutott. A korábban tervezett két állás
ból még ekkor sem lett semmi.

A tanfelügyelő látogatásának viszont lett foganatja, a 2207/1919 sz. leiratával 
elrendelte az iskola tatarozását. Mivel az iskolaszéknek erre nem volt pénze, az 
ügyet a községi képviselő-testület elé utalta.6

Az új tanévet 1919. szeptember 15-én kezdték meg, de azzal, ha úgy adódik, 
tíznapos kukoricaszünetet rendelhet el az iskolaszék.7

A zsúfoltság megszüntetésére két tanítót, Kovács Józsefet és Fetter (Cziráky) 
Imrét ideiglenes minőségben alkalmazta az iskolaszék. Fizetésükre állami segélyt 
kértek; míg az iskola nem kapta meg, fejenként 300 koronát előlegeztek nekik.8

1919. november 12-én a községházán rendkívüli ülést tartott az iskolaszék. 
Limbek Pál felolvasta az SZHSZ Királyság kormányának a tanítók és óvónők fi
zetésére vonatkozó rendeletét, amely a helyi iskolafenntartóktól november 15-i 
határidővel nyilatkozatot kért, hogy hajlandók-e, vagy képesek-e a tanítók, illetve 
az óvónők részére megállapított magasabb fizetést folyósítani. Ezt kommentálva, 
Limbek elmondta, hogy a község háztartására fordított összegnek már addig is 
közel egyharmadát az iskolákra fordították. Az újabb kiadások elviselhetetlen ter
heket rónának a községre, amit nem vállalhatnak.9
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A terhek alól azonban sem a község, sem az egyház nem bújhatott ki, mert az 
1300/919. B. sz. rendelet kimondta: a fizetés az iskolafenntartó kötelezettsége. Ez 
már előrevetíti az államosítás árnyékát.

Az iskolaszéknek ezen az ülésén ismertették azt a rendeletet is, amely szerint 
mindazon tanerők, akiknek nyugdíjba beszámítható 25 szolgálati évük nincsen, há
rom év alatt a szerbhorvát nyelvet elsajátítani kötelesek és abból valamelyik állami 
intézetben vizsgát tenni tartoznak.10

Ekkor már egymás után sorjáztak a hasonló tartalmú rendeletek.
A 2619/920 sz. tanfelügyelői rendelet például megtiltotta, hogy a tanítási idő 

alatt a tanítók kántori teendőket végezzenek. (Kishegyesen már 1795-ben szétvá
lasztották a kántori és a tanítói állást!)

A 3056/920 sz. tanfelügyelői rendelet értelmében a tanítók és nyugdíjasok há
rom napon belül kötelesek a jugoszláv állampolgársági eskütételre.

Az 1544/920. sz. érseki leirat a nagyobb baj elkerülése végett engedélyezi, hogy 
a papok és a tanítók az állampolgársági esküt letegyék.11

A 2397. sz. tanfelügyelői leirat az iskolás gyerekeket eltiltotta a nyilvános mu
latságok és a mozi látogatásától.

Az 1166/920. sz. tanfelügyelői leirat O Felsége I. Péter király színes képeinek 
beszerzését ajánlja az iskolák és hivatalos helyiségek számára.12 Az ajánlatot az 
iskolaszék visszautasította: nincs pénz, ezért nem függesztik ki az uralkodó képét, 
eddig sem voltak kifüggesztve.13

Az augusztus 10-i jegyzőkönyv szerint a hegyesi tanítók letették az esküt.14 
Ezen az ülésen egy fájdalmas tényt is feljegyeztek. Bódy Máté 39. életévében, 
21 év iskolai szolgálat után, a harctéren szerzett betegségben 1920. július 25-én 
elhunyt. Benne a tanítóság egyik legtehetségesebb lelkiismeretes és szorgalmas 
tagja szállott sírba. Javasolja, miután többet nem tehetünk, legalább jegyzőkönyvi
leg örökítsük meg emlékét.15

A még 1916-ban megüresedett Halasy- és Bódy-féle állásra már a jugoszláv ok
tatásügyi miniszter nevezte ki a tanítókat, mert időközben megszüntették az isko
laszék választójogát. Csak annyit tehetett, hogy Kovács József és Fetter (Cziráky) 
Imre kérelmét támogatta a miniszternél.

A korábban sürgetett iskolakert céljaira a főutcán levő Bódy-féle telket jelölték 
ki. Az egykori községháza évtizedekig Bódy György tanító lakhelye volt. Miután 
megroggyant, lebontották. így lett egy időre iskolakert a jelenlegi Sógor Vendéglő és 
a Szövetkezeti Otthon közötti telek. A kert jövedelméből a szegény sorsú tanulóknak 
tankönyveket vettek, és az iskolai könyvtár állományának gyarapítására költötték.

1920-ban az iskolaszék határozata értelmében a beiratkozáskor a gyerekeknek 
egy korona könyvtárilletéket kellett fizetniük. A zsúfoltságon úgy próbáltak enyhí
teni, hogy néhány osztályban félnapos volt a tanítás.

Ebben az időben a rendeletek és a leiratok már szerb nyelven érkeztek, ami 
újabb gondot jelentett, mert a tantestületben senki sem tudott szerbül. A község 
segítségét kérték, hogy tisztviselőik fordítsák le azokat.

1920. szeptember 28-án az iskolaszék rendkívüli ülést tartott. Hárs Aladár plé
bános, az iskolaszék elnöke jelentette:
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... az iskolaszékhez még a múlt hó 23-án egy igen terjedelmes szerb szövegű ren
delet érkezett. A rendeletet a közokt. minisztérium adta ki, s a megyei tanfelügyelő
ség 5200/920. sz. alatt juttatta hozzánk. Miután sem ő, sem tanítói még nem beszé
lik a szerb nyelvet oly mértékben, hogy ennek nagy jelentésű szövegét szó szerint 
megérthetné, a rendelet pontos, betű szerinti szövegével még ma sincs tisztában. 
A kivonatos fordítás szerint a rendelet az eddigi iskolai törvényeket hatályon kívül 
helyezve, az 1904. és 1919. évi szerb iskolatörvényeket lépteti életbe. A felekezeti 
iskolákat eltörli, és csupán állami és magániskolákat ismer el. Felszólítja az eddi
gi iskolafenntartókat, hogy 14 napi határidő alatt jogérvényesen nyilatkozzanak, 
hogy hajlandók-e iskoláikat saját erejükből továbbra is fenntartani, mely esetben 
tanítóikat az állami tanítókhoz mérten tartoznak díjazni, továbbá iskolatermeik
nek és berendezéseiknek, tanítók képzettségének és tanterveiknek az államiakkal 
egyenlő minőségűeknek kell lenniük.16

A kormányrendelettel kapcsolatban állást foglalt a kalocsai érsekség is. A kör
levél, amit teljes terjedelemben közzéteszünk, nem más, mint a katolikus egyház 
végső és elkeseredett reagálása az iskolák államosítására:

Az ifjúság hitvallásos nevelésének a családon és a templomon kívül legfőbb 
biztosítéka a hitvallásos szellemben vezetett népiskolai oktatás.

Ezen felfogás nyilvánult meg az egyes nemzeteknél, valahányszor iskoláik hit
vallásos jellege mellett nemritkán tetemes áldozatok árán síkraszálltak. Midőn 
Magyarországon 1868-ban a törvényház eléggé ismert okokból az állami és közsé
gi iskolák létesítéséről intézkedett, a kath. egyház és a különböző felekezetek hívei 
áldozatok árán a hitvallásos iskolák fenntartását határozták el, és évtizedeken át 
ezen álláspontjukat nemritkán tetemes anyagi előnyök ígérete dacára rendületle
nül megtartották. Egyházmegyém hívei e részben is elismerésre méltó magatartást 
tanúsítottak. A hatóságom alá tartozó bácsmegyei iskolák túlnyomórészben hit
vallásos jellegüket egész legutóbbi időkig megtartották. Híveim főnkéit gondol
kodásáról tesz tanúságot, amely az ember végcélját az Istennel való egyesülésben 
keresi és találja. Most, hogy a jugoszláv tanhatóság 17967/1920. sz. rendeletével 
a községi és hitfelekezeti iskoláktól a nyilvánossági jogot megvonta és csak a ma
gániskoláknak hagyja meg a hitfelekezeti jelleget, amely iskolák állami támoga
tásban nem részesíthetők, attól lehet tartani, hogy egyes hitközségek iskoláik álla
mosításához hozzá fognak járulni. Nehogy az általában bekövetkezhessék, figyel
meztetem a hatóságom alá tartozó hitközségek vezetőit, hogy a kilátásba helyezett 
állami támogatás csak látszólagos előnnyel bír. Hiszen az államosítással együtt jár 
a hitközségek vagyonának átengedése. Ha az ingatlanok mai árfolyamát tekintjük, 
a legtöbb hitközség az államosítás esetén igen nagy értékű vagyont enged át az ál
lamnak ellenszolgáltatás nélkül. Ezen veszteség mellett a dologi kiadások az álla
mosítás esetén is a hitközséget, illetve a volt hitfelekezeti iskola fenntartóját fogják 
terhelni. Ez ma igen nagy összeget fog  képviselni, ezenkívül az állami segítséget az 
állampénztár, ahonnét az állami iskolák tanítói fizetésüket fogják nyerni, az adózó 
alanytól, a hívektől fogja beszedni. Tehát a teherviselés megmarad, s csak a cím, 
amelyen azt viselni kell, fo g  változni.
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Felhívom a hitközségek elöljáróit, hogy az iskolaszékkel mint egyháztanáccsal 
ezen kérdést a fent említett körülmények figyelembevételével vegyék tárgyalás alá 
és győzzék meg őket arról, hogy a kilátásba helyezett anyagi előnyök elfogadá
sával nagy erkölcsi értékek kockázata jár. A kérdés könnyebb elintézése végett a 
következőket ajánlom az iskolaszékek mint egyháztanácsok figyelmébe:

Miután a jugoszláv kormány szóban levő intézkedései a tanítói fizetések jelenle
gi állapotát megváltoztatják, s az ingatlanokat a tanítói fizetésektől elvonják, az ed
digi díjleveleket hatályon kívül helyezem, ott pedig, hol a tanítók javadalmi földdel 
bírnak, ezen javadalmi fö ld  hozama foglaltassák le a hitközségi iskolák részére.

S megállapíttatván a tanítóknakjugoszláv hatóság által kívánt mennyiségűfize
tése, ennek fedezésére megosztva a tanítók között, a föld jövedelme használtassák 
fe l  Ez tetemes segítséget fog  nyújtani s igen sok esetben a hívek csak mérsékelt 
iskolaadóval lesznek megróva. Ugyanezen ülésen állapodjék meg az egyháztanács 
az iskolaadó százaléka felől, s egyben annak kivetése iránt is intézkedjék. Ha az ál
lami adó mint a százalék alapja nem mutatkoznék elégségesnek, ez esetben a hívek 
páronként vagyon erejükhöz mérten róhatok meg iskolaadóval. Figyelmeztesse az 
érdekelteket, hogy ezen intézkedésem egyedül Istentől rám bízott híveim hitvallá
sos szellemének megmentését célozza. A tárgyalások eredményéről tegyenek ide a 
lelkészek, mint az egyháztanács elnökei jelentést.17

Ha a hegyesi római katolikus hitközség a saját erejéből akarta volna továbbra 
is fenntartani az iskolát, az több mint 150 000 korona évi megterhelést jelentett 
volna. Hárs plébános ennek ellenére azt ajánlotta, hogy a hitközség az iskolát to
vábbra is tartsa fenn a saját erejéből.

Rakoncza Gergely iskolaszéki tag a javaslat hallatára kifejtette:
...miután a jugoszláv minisztereknek több mint a fele szocialista, s a legköze

lebbi választások alkalmával remélhetőleg a Szocialista Párt ju t uralomra, s ezzel 
megvalósul az az óhaj, mely szerint az állam gondoskodik minden polgára megél
hetéséről, bizalma van az állam politikájában és indítványozza, hogy a római kát. 
iskolavagyont adjuk át az államnak.18

Hárs Aladár minden erejét bevetette, hogy ellenérvekkel eltérítse a tagokat az 
államosítástól:

Elnök erre megjegyzi, hogy bármily nagy is a bizalma az állam politikájában, 
a katolikus iskolaalap vagyonát, amelyet az elődök kizárólag róm. kát. nevelési 
célokra hagyományoztak, kezünkből ki nem adhatjuk. Nem szabad elfelejtenünk, 
hogy a szoc. demokrata irányzat a vallásos neveléssel nem törődik, s így kellőleg 
gyermekeink katolikus neveléséről sem gondoskodhatik. Tekintettel legyünk arra 
is, hogy az államvallás görögkeleti, s így emberi számítás szerint a görögkeleti 
vallást kell előtérbe helyezni. Ha önszántunkból átadjuk a kát. iskolavagyont, en
nek fejében semmi ellenértéket nem kapunk, s így az a katolikus vallásra végleg 
elveszett. Ajánlja, hogy tartsuk tiszteletben az adományozók szándékát, és ne adjuk 
át a vagyont.19

Az elnök ezek után feltette a kérdést, hajlandó-e az iskolaszék megszavazni azt, 
hogy a hitközség saját erejéből továbbra is fenntartsa az iskolát.
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Az iskolaszék tagjainak többsége -  tekintettel az 1000%-nál nagyobb pótadóra 
-  nem szavazta meg az iskola további hitközségi jellegét.

Az említett rendeletben szó van az iskolavagyon átadásáról is abban az esetben, 
ha a felekezeti iskolafenntartó nem hajlandó iskoláit saját eszközökből fenntartani; 
ilyen esetben az iskola ingó és ingatlan vagyona az állam tulajdonába megy át.

Mekkora volt a kishegyesi iskola vagyona?
A topolyai járásbíróság telekkönyvi hivatalában Kishegyes kataszteri község 

36. sz. betétjében vezették az iskolavagyont, amit a következők képeztek:

15. helyrajzi szám alatt ház 403 négyzetöl telek
16. helyrajzi szám alatt ház 488 négyzetöl telek
1283. helyrajzi szám alatt szántó a beltelkekben 986 négyzetöl telek
2188. helyrajzi szám alatt a szőlők alatt 1482 négyzetöl telek
2196. helyrajzi szám alatt 25 kát. h. 1315 négyzetöl
2197. helyrajzi szám alatt 11 kát. h. 311 négyzetöl
2198. helyrajzi szám alatt 11 kát. h. 872 négyzetöl
68. helyrajzi szám alatt kert a beltelkekben 209 négyzetöl
69. helyrajzi szám alatt ház udvarral 110 négyzetöl

Összesen: 50 kát. h. 266 négyzetöl20

Ezen az iskolaszéki ülésen az iskolavagyon kérdésében Limbek Pál világi el
nök indítványt tett: az iskolavagyont ne adja át az iskolaszék, hanem annak jöve
delméből annyi osztályt tartson fenn, amennyit az elbír.

Hárs Aladár plébános módosította Limbek indítványát, mégpedig úgy, hogy a 
római katolikus iskolavagyont ne adják át az államnak, hanem továbbra is fordít
sák római katolikus nevelési célokra.

Ezt az indítványt az iskolaszéki tagok egyhangúlag elfogadták.21
Az iskolaszék gyűlésén Greiner Endre igazgató-tanító bejelentette, hogy taní

tóhiány miatt a tíz osztályt csak öt tanerő vezeti, ezért a tanítás nagy akadályokba 
ütközik. Indítványozta, hogy az iskolaszék átiratban keresse meg a polgári köz
séget, hogy a tanítói kinevezésekig a helybeli, állás nélküli tanítókat méltányos 
díjazással, sürgősen hívja meg ideiglenes minőségben. Annál is inkább, mivel az 
említett tanítók a kinevezésük iránti kérvényüket eljuttatták a minisztériumnak.22

1920. október 26-án újabb rendkívüli ülést tartott az iskolaszék. Felolvasták az 
érseki hatóság 909. isk. sz. alatt 1920. szeptember 24-én kelt leiratát, amely aján
lotta, hogy az iskolavagyonból valamennyit tartsanak fenn maguknak a katolikus 
iskolák. Ilyen javaslat már korábban elhangzott.

Még egy érseki leiratot megtárgyaltak23, amelyben az érsek tiltakozik, hogy az 
iskolavagyont átengedjék az államnak. Ha mégis lesz államosítás -  ajánlotta - , az 
iskolavagyonból annyi osztályt tartsanak fenn, amennyit ennek jövedelme elbír. 
Ez sem jelentett újdonságot a hegyesi iskolaszéki tagoknak, hiszen hasonló ajánlat 
a korábbi rendkívüli g > ülésükön is elhangzott.
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Hárs Aladár plébános -  bár az előző gyűlésen már egyszer leszavazták -  ismét 
szorgalmazta, hozza meg a község az áldozatot, és tartsa fenn az iskola felekezeti 
jellegét olyképpen, hogy az összes költséget iskolaadóval fedezze.

Az iskolaszéki tagok tudták, hogy ez újabb 400 000 korona megterhelést jelen
tene, ezért a következőképpen határoztak:

1. A rk. iskolák fenntartására szükséges iskolaadót nem szavazza meg, és az 
összes rom. kath. iskolát fenn nem tartja.

2. Az iskolavagyont az államnak nem adja át.
3. Az iskolavagyon jövedelméből egy hitoktatói állás szerveztessék, és annyi rk. ta

nítói állás, amennyi az iskolavagyon jövedelméből pótadó nélkül lehetséges.24

Az iskolaszéki határozat 1. pontja lényegében és véglegesen eldöntötte a 
kishegyesi római katolikus felekezeti iskola sorsát azzal, hogy a tagok nem sza
vazták meg az iskolák fenntartására szükséges iskolaadót. Megszűnt a felekezeti 
jellege, és 1920. október 29-én átadták a hegyesi iskolát az államnak.

Az iskolaszék ennek ellenére tovább végezte teendőit. 1920. december 7-én 
ülést tartott, amelyen az elnök bemutatta az elhalálozott Bódy Máté helyébe vá
lasztott iskolaszéki új tagot, Pásthy Ferenc állami tanítót, majd örömének adott ki

fejezést, hogy kineveztetése az iskolaszék óhajával találkozott.25 Dudás Szilveszter 
iskolaszéki jegyző kérte, mentsék feljegyzői tiszte alól, mert a jövőben a jegyző
könyvet szerb nyelven kell vezetni, amit ő nem beszél. Kérelmét tudomásul vették, 
és Pásthy Ferencet -  aki jól tudott szerbül -  választották a jegyzőségre. Greiner 
Endre iskolaigazgató tájékoztatta a tagokat, hogy az iskolaszék határozata alap
ján két helyettest, éspedig Mátyus Viktória és Halasi Elek okleveles tanerőket a 
kishegyesi iskolához meghívták helyettesi állásra, akik 1920. október 20-án meg
kezdték működésüket.26

Tárgyaltak a tanítói javadalmat képező termőföldek sorsáról is, mert az érseki 
hatóság a díjleveleket megszűntnek nyilvánította. Ebben a kérdésben érdemleges 
döntés ekkor nem született.

A kalocsai érsek a megváltozott körülmények ellenére tovább szorgalmazta a 
katolikus iskolák szervezését. A katolikus iskolaalap időközben értékét vesztette, 
hiszen annak idején ebből 283 000 koronát hadi kötvénybe fektettek. A megmaradt 
tőkéből lehetetlen lett volna iskolát szervezni. A vita során Limbek Pál világi elnök 
azt indítványozta: Miután az előállt helyzetben két tanítói állás nem szervezhető, 
egyelőre szerveztessék egy tanítói állás 27

Az iskolaszék egyhangúlag elfogadta az indítványt, és megbízta Hárs Aladárt, 
tegye meg a szükséges intézkedéseket a katolikus iskola megszervezésére.

Ehhez előbb meg kellett állapítani, hogy a meglévő iskolaalapnak mennyi a 
jövedelme:

Miután már az iskolaépületeket előreláthatólag haszonbérbe kiadni nem lehet, 
mert ezek állami isk. célokra csekély ellenértékben elrekvirálhatók, -  ezek jöve
delmét számításon kívül kell hagyni. -  Különben is oly csekély összeg maradna a 
házbérből, hogy az épületek jó  karban tartására se lenne elég. Ezek után csak a 
földhaszonbér vehető számítási alapul. Az isk. szék rendelkezik 50 hold földdel.
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Az iskolaszék egyhangú véleménye a föld kát. holdankénti tiszta jövedelmét 400 
K-ban állapítja meg. Tehát a fö ld  ez idő szerinti tiszta jövedelme 20 000 Korona.28

Minthogy a haszonbérszerződések már nem feleltek meg az akkori feltételek
nek, Hárs Aladár azt ajánlotta, hogy az iskolaszék az 50 hold földet adja ki feles 
megmunkálásra. Ajánlatát egyhangúlag elfogadták.29 A római katolikus iskolaszék 
utolsó ülését iskolaügyben 1921. február 1-jén tartotta. Egy kérdést tárgyaltak 
meg: az iskolavagyon kezelését. Hárs Aladár felolvasta az érseki hatóság 1921. 
január 7-én 125/isk. sz. alatt kelt, a tanítói javadalmi földek kezelésére vonatko
zó utasítását, valamint a tanítói lakásra vonatkozó rendeletét. Az elnök egyenként 
megkérdezte a tanítóktól, hogy a megváltozott viszonyok ellenére hajlandók-e to
vábbra is megmaradni jelenlegi lakásukban, illetve lakbérilletékük folyósításáról 
lemondani. Köröskényi Ilona megmaradt lakásában, bár azon az iskolaszék sem
mifélejavítást nem volt hajlandó végezni. Bene Rozália tudomásul vette, hogy az 
iskolaszék nem folyósítja tovább a lakbérét. Greiner Endre és Dudás Szilveszter 
maradtak lakásukban, amit az iskolaszék adott nekik.30

Bonyolultabb volt a tanítói javadalmat képező földek ügye. A tanítók erre való 
jogcímük az érseki hatóság 1921. II. 7-én 425/isk. sz. alatt kelt leirata értelmében 
megszűnt. Greiner Endre és Dudás Szilveszter tudomásul vette ezt, azzal a meg
jegyzéssel, hogy a jugoszláv Közoktatásügyi Minisztérium 48 151/1920. számú 
rendelete értelmében ragaszkodnak földjük jogigényéhez.31

Az iskolaszék ezen kijelentését tudomásul vette, de kijelentette, hogy az Érseki 
Hatóság rendelete értelmében a tanítói földek kezelését ő veszi át.32

Az utolsó iskolaszéki intézkedések voltak ezek, s velük együtt megszűnt feleke
zeti népiskolának lenni vidékünk egyik nagy múltú magyar tanügyi intézménye.

Jegyzetek

1 Az Ady Endre iskola levéltári állaga. Iskolaszéki jegyzőkönyvek, 1918. szept. 1. (AEI jkv.)
2 LIIT. CIRC. 1919. jan. 18. 327. sz. körirat 6. o.
3AEljkv. 1919. máj. 14.
4 Uo.
5 Uo. 1919. aug. 3.
6 Uo.
7 Uo. 1919. aug. 31. 945/1919. sz. rendelet.
8 Uo. 1919. szept. 14.
9 Uo. 1919. nov. 12.
10 Uo. 1920. márc. 21.
11 Uo. 1920. jún. 3.
12 Uo.
13 Uo. 1920. aug. 20.
14 Uo. 1920. aug. 10.
15 Uo.
16 Uo. 1920. szept. 28.
17 LIIT. CIRC. 1920. szept. 1. 13-14. o.
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18 Lásd a 16. jegyzetet!
19 AE1 jkv. 1920. szept. 28.
20 Uo.
21 Uo
22 Uo
23 Uo
24 Uo
25 Uo
26 Uo
27 Uo
28 Uo
29 Uo
30 Uo
31 Uo
32 Uo

1920. okt. 26 967. isk. sz. 1920. okt. 12.

1920. dec. 7.

1921. febr. 1.

1922. szept. 17.
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ÚJ ORSZÁG, ÚJ VISZONYOK

A kishegyesi római katolikus iskolaszék 1918. szeptember 1-jén ülést tartott. 
Ezen elhatározták, az 1—II. osztályosok iratkozása szeptember 13—14-én lesz, a ta
nítás pedig 16-án kezdődik; míg a III—VI. osztályosok 11-e és 12-e között iratkoz
nak, s számukra 14-én kezdődik a tanítás.

A vajdasági Nemzeti Igazgatóság már 1918. december 9-én határozatot ho
zott arról, hogy az iskolai oktatás Bácskában, Bánátban és Baranyában a többségi 
nemzet nyelvén folyik, egyben megszüntette a magyar nyelv tanítását azokban az 
iskolákban, amelyekben a magyar diákok kisebbségben voltak.

A fenti határozatot nehéz volt következetesen végrehajtani, hiszen a körülmé
nyek rendezetlenek voltak. A tanítás 1919 elejére mindenütt beindult, de a magyar 
hatóságok intézkedései a Nemzeti Igazgatóság tilalma ellenére még mindig érvény
ben voltak. Ez a hatóság döntött az áthelyezések és tanítóválasztások ügyében is. 
1919 ^Vj^n a vármegyei tanügyi intézmények is működtek. Bács-Bodrog vármegye 
területére állami tanfelügyelőket állítottak, közülük egyet Szabadkára, a másikat 
Kecskemétre. A magyar hatóságok illetékessége még az 1918/19-es iskolaévben 
sem szűnt meg, sőt a 600 korona drágasági pótlékot is hajlandó volt fizetni a fegy
verszüneti vonal mögötti részeken. A kifizetést azonban a Nemzeti Igazgatóság az
zal az indoklással akadályozta meg, hogy ott ez nem eszközölhető. A tanügy helyze
te 1919 első felében tehát rendezetlen, ideiglenes megoldások voltak érvényben.

Ezek az intézkedések még nem érintették a hegyesi iskolát. Folyt a tanítás, mint
ha mi sem változott volna. A tanítás és az adminisztráció magyar nyelvű volt.

Az SZHSZ Királyság hamarosan határozott lépésre szánta el magát a tanügy 
rendezését illetően: 1919 márciusában újvidéki székhellyel megalakította a bácskai, 
bánáti és baranyai Oktatásügyi Osztályt azzal a céllal, hogy felszámolja a korábbi 
iskolarendszert, és megvesse az alapjait az újnak. Élére osztályvezetőt állított, aki 
a kultuszminiszter szándékai alapján intézkedett. O határozta meg a szóban forgó 
területeken a tanítás nyelvét, és döntött arról, hogy az átmeneti időszakban milyen 
mértékben tanítsák a szerbhorvát nyelvet, a történelmet és a földrajzot a nem szerb 
tannyelvű iskolákban. Meghatározta, mely intézetek vagy osztályok működnek a 
kisebbségek nyelvén. A miniszter előzetes engedélye alapján a magyar iskolákból 
szükség szerint szerbhorvát nyelvű iskolákat létesít. Az osztályvezető, dr. Milán 
Petrovic feladata volt, hogy számolja fel a magyar népiskolákat, középiskolákat, 
amelyek, úgymond, a korábbi időszakban a magyarosítást szolgálták. Utódjának az a 
feladat jutott, következetesen alkalmazza a szerb iskolatörvényeket a Vajdaságban.
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Az Oktatásügyi Osztály rendeletet hozott, s ebben felszólította a terület isko
laigazgatóit, tanítóit, hogy az ősz folyamán kezdjék meg a munkát, de legkésőbb
1919. április elsejéig. Határozott az iskolák tannyelvéről is. A tanulók anyanyelvén 
legyen a tanítás -  állt a rendeletben. Ahol a magyarok kisebbségben voltak, ott 
törölte a magyar nyelv használatát. A vegyes iskolákban olyan tanítókat osztottak 
be a nemzetiségi osztályokba, akik beszélték a nemzetiség nyelvét. Ahol nem le
hetett megoldani az anyanyelvi oktatást -  vegyes osztályokban például - , ott az 
anyanyelvet póttantárgyként hallgatták a tanulók.

A rendelet intézkedett az adminisztrációt illetően is. A magyar nyelvű űrlapokat 
egyelőre meghagyta, azzal, hogy ott, ahol nem ezen a nyelven folyik a tanítás, a 
tanítás nyelvét tekintik irányadónak. A magyar címert, zászlót, uralkodói képeket, 
pecséteket a tanítói testület valamennyi tagjának a jelenlétében kellett megsemmi
síteni, erről jegyzőkönyv készült.

A tanfelügyelők feladatul kapták, hogy a magyar kormány minden rendeletét, 
törvényét, amely ellenkezett az oktatási minisztérium rendeletéivel, hatályon kívül 
helyezzék. A legfontosabb feladatuk az volt -  szem előtt tartva a politikai körülmé
nyeket - , hogy iskolavizsgálatot tartsanak, különösen a magyar iskolákban. Erről 
kötelezően jelentést kellett tenniük.

A sebtében meghozott rendeleteknek a célja az volt, hogy az új politikai körülmé
nyeknek megfelelően a magyar iskolarendszerben a legszükségesebb változásokat 
elvégezzék. A rendeletek ideiglenes jellegűek, hiszen a Vajdaságban 1919-ben sok 
iskola nem is működött, mivel az épületekben a szerb katonaságot szállásolták el.

Az új iskolai hatóságok legfontosabb feladata tehát az volt, hogy szüntessék 
meg a teljes magyar iskolarendszert, és azt szerbbel váltsák fel. A feladatot egy 
csapásra nem tudták elvégezni, aminek részben technikai, részben politikai okai 
voltak, hiszen akkor (a háború utáni első évben) még alá sem írták a békeszerző
dést, a határvonalat sem véglegesítették.

A belgrádi Közoktatásügyi Minisztérium 1919. június 9-i keltezéssel dolgozta 
ki Bácska, Bánát, Baranya közép-, szak- és polgári iskolái likvidálásának alapel
veit. Főbb tételei a következők:

1. Az óvodában, elemi iskolában a tanulók anyanyelvükön tanulhatnak, legyen 
az állami vagy magániskola. A szerbhorvát nyelv ezekben az iskolákban kötelező;

2. A magyar, a német, a román nemzetiségűeknek meghagyatik egy-két közép- 
és polgári iskola, ezekben a tanítás anyanyelven folyik. Ellenben megszűnnek taní
tóképzőik, a tanítói kádert szerbhorvát tannyelvű tanítóképezdékben képezik, ahol 
nemzetiségi tagozatok nyílnak;

3. Az iskolákat -  a szerb és nem államnyelvűeket -  az állam pénzeli, ezekre 
egyazon törvények és tantervek érvényesek; a felekezeti iskoláknak megszűnik kü
lönleges jogi státusa, amennyiben mégis fenn akarnak maradni, a magániskolák
ról szóló törvények, rendelkezések és előírások vonatkoznak rájuk;

4. Az állam által likvidálandó magyar iskolák lépcsőzetesen szűnnek meg, de 
úgy, hogy legkésőbb öt éven belül ez megtörténjék. A szerbhorvát nyelv, nemzeti 
történelem (szerb) és földrajz tanítása ezen iskolák tantervében „ méltó helyet” kap 
(szerbül adták elő!). Az ezzel járó anyagi kiadás az államkasszát terheli.
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5. Mindaddig, /mg űr likvidálás meg nem történik, „ /zogy csökkenjen ezen isko
lák propaganda jelentősége ” (ebben az iskolaévben is nagy számban iratkoztak 
ide szerbhorvát ajkú diákok), a következők a teendők:

a) Ezek a tanulók vagy a szerbhorvát vagy az anyanyelvű iskolákba iratkoz
hatnak. Ezek szerint magyar tannyelvű iskolába csak magyar gyerekek járhatnak, 
más nemzetiségűeknek a kultuszminiszter csak kivételesen engedélyezheti az ide 
történő beiratkozást;

b) A szerb, horvát, sokác és más szláv nemzetiségű gyermekeknek szigorúan 
tilos magyar iskolába járni; a miniszter gondoskodik elegendő számú szerbhorvát 
tannyelvű iskola felállításáról hogy lehetővé tegye ezen gyermekeknek az állam
nyelvű oktatást. A nemzetiségi hovatartozás megállapításánál az első fokú magya
rosítás semmisnek tekintendő.

Ezen intézkedések célja, hogy a magyar tannyelvű tagozatokban a tagozatok 
száma évről évre csökkenjen.

A felsorolt intézkedések Vajdaságban alapjául szolgáltak a kisebbségekkel kap
csolatos tanügyi politikának. A magyar iskolák felszámolása az 1920/21 -es isko
laévben kezdődött meg, a lehető legegyszerűbb módon, a szerb oktatási törvények 
hatályba léptetésével.

A szerb iskolatörvények Vajdaságra való kiterjesztésére a Közoktatásügyi 
Minisztérium 1920. augusztus 27-én kelt rendelete alapján került sor:

1. Minden eddigi elemi iskola államinak tekintendő. Azon helységekben, ahol 
különböző nemzetiségek élnek, fenntarthatok nemzetiségi tagozatok azzal a fe l
tétellel ha több mint 60 tanuló van egy osztályban, 55 tanuló, ha két összevont 
osztály vagy 45 tanuló, ha három vagy négy összevont osztályból áll. A nem szerb 
tannyelvű osztályokban kötelező tantárgy a szerbhorvát nyelv; űr SZHSZ Királyság 
földrajza és történelme.

[...]
4. Bácskában, Bánátban és Baranyában csak Szerbia és Crna Gora Tanügyi 

Tanácsa által engedélyezett állami és magánkiadású tankönyvek használandók.
A nem államnyelvű tankönyveknek ugyanazt kell tartalmazniuk, mint az állam

nyelvű iskolákénak, de a Közoktatásügyi Minisztériumnak azt engedélyeznie kell.
A rendelet lényegében az 1904. április 19-én hozott (szerbiai) népiskolai tör

vény és az 1919 júliusában szentesített változtatások és kiegészítések legfontosabb 
szakaszait ismételte meg.

A részletesebb tájékozódás céljából meg kell ismernünk ennek a törvénynek 
fontosabb kitételeit. A törvény szerint a népiskolák feladata, hogy a gyermekeket 
nemzeti szellemben neveljék, előkészítsék a polgári életre, különösen, hogy a kul
túrát és a szerb írástudást a nép között terjesszék.

A népiskola fokozata: a kisdedóvó, az elemi iskola és a továbbképző (ismétlő-) 
iskola.

Az elemi iskolai oktatás hat évig tartott, amelyből négy volt a kötelező, az 
ötödik és a hatodik a helyi körülmények szerint nyílt meg. Ahhoz, hogy az ötödik 
osztály megnyílhasson, legalább 25 tanuló kellett.
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Az elemi iskola látogatása kötelező, az oktatás ingyenes. A kötelező iskolázta
tást fokozatosan hajtották végre, az iskolák és tanerők számához, valamint a helyi 
körülményekhez képest.

Egy tanító négy (összevont) osztálynál többet nem kaphatott. Ide számították 
az előkészítő osztályt is.

Ha egy elkülönített osztályban nem volt több 60 tanulónál, az osztályt el lehe
tett, de ha 70-nél több volt a tanuló, kötelező volt osztani. Két összevont osztály
ban (például I. és II. együtt) összesen 55 tanulónál nem lehetett több, három vagy 
négy összevont osztályban (I—IV.) a tanulók legmagasabb száma 45.

Az óvodában a négytől a hetedik életévükig nevelték a gyerekeket azon szabá
lyoknak alapján, amit a miniszter a közoktatásügyi főtanács meghallgatása alapján 
előírt.

Ahol nem volt óvoda, az elemi iskola mellé előkészítő osztályt szervezhettek, 
amit az iskolaköteles gyerek az elemi iskola I. osztályába lépéséig látogatott. Mivel 
Kishegyesen korábban nem volt soha szerb óvoda, az 1930/31 -es tanévtől a hábo
rú kezdetéig államnyelvű előkészítő osztály működött. A fiú- és leánygyerekeket 
együtt nevelték. Az elemi iskolák lehettek fiú-, leány- vagy vegyes iskolák.

Ezek az iskolák államiak vagy magániskolák lehettek. Megnyitásuk a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter hatáskörébe tartozott. Általában akkor rendelte el 
annak megnyitását (létesítését), ha egy helységben legkevesebb 30 iskolaköteles 
gyerek volt.

Magániskolákat egyes társaságok vagy személyek alapíthattak és tarthattak fenn.

*

A közoktatásügyi miniszter 1920. szeptember 20-án kelt 31 691. sz. körleve
lében elrendelte: A nem államnyelvű párhuzamos tagozatok tantervének és mun
kaprogramjának mindenben egyeznie kell az államnyelvű állami és magániskolák 
tantervével de a nemzeti történelmet és a földrajzot szerb nyelven tanították.

Amíg nem teremtődtek meg a feltételek, hogy az első osztályba bevezessék 
a szerbhorvát nyelvet, csak a III. osztálytól kezdve kellett tanítani ezt a nyelvet. 
Az anyanyelvoktatás tantervének a kidolgozásáig azt a kisebbségeknek a meglévő 
program és tankönyvek szerint adták elő, miután a Tanügyi Főosztály által kineve
zett bizottság előzőleg jóváhagyta.

A vajdasági tanfelügyelők javaslatára a közoktatásügyi miniszter külön határo
zatával még pontosabban megfogalmazta a szerbhorvát nyelv és a nemzeti (szerb) 
tantárgyak tanítását a kisebbségek számára:

1. A szerbhorvát nyelv; történelem és a földrajz tanítását a más nemzetiségiek 
számára lehetőleg könnyíteni és azokat rövidíteni kell felhasználva hozzá anya
nyelvűk lehetőségeit.

2. A rendelet érvényes a magáneszközökből fenntartott privát iskolákra is.
3. Ebben az iskolaévben a szerbhorvát nyelv oktatása a III. osztálytól felfelé 

kezdődik. A nyelv, a történelem, földrajz oktatására lehetőleg szerb tanítókat, elő
adókat kell alkalmazni.
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Az izraelita gyerekeket magyar osztályból 
kitiltó intézkedés megerősítése

4. A Mózes-vallásúak, mivel nincs saját nyelvük, és más népek nyelvén beszél
nek, ahol csak lehetőség van, a szerb osztályokhoz csatolandók, kivéve ahol nin
csenek szerb tannyelvű iskolák. Ilyen esetben a szerbhorvát mellett a történelem 
és a földrajz tantárgyakat államnyelven hallgatják, a többit pedig azon, amilyet az 
iskolában használnak.

A fenti határozat 4. pontjára van egy későbbi időből származó dokumentumunk. 
A kishegyesi igazgató 1928. október 31-én körözvényben ismertette a tantestü
let tagjaival a Közoktatásügyi Minisztérium ON 78342/928-as számú rendeletét, 
amely ekképpen utasította az iskolák igazgatóit: A zsidók nem kettős nemzetiségű
ek, ebből kifolyólag következik, hogy nem hivatkozhatnak a másik nemzetiségükre. 
Utasítom a tanerőket, hogy a magyar osztályokba járó izraelita tanulókat azonnal 
utasítsák át az államnyelvű tagozatokba. A zsidó gyermekek kizárólag államnyel
ven tanulhatnak. A rendeletet a tantestület tagjai tudomásul vették, és annak rend- 
je-módja szerint aláírták.

Vajdaságban az iskolák átszervezését az 1920. augusztus 20-án keltezett kor
mányrendelet indította el. Két fontos tételt tartalmazott: ki kell terjeszteni a vajda
sági iskolákra az egykori Szerb Királyság 1904-ben kiadott és 1919. július 23-án 
módosított népiskolai törvényét; államosítani kell minden vajdasági iskolát.
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A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI 
ISKOLA SZERVEZETE

Az első világháború előtt, 1913-ban érte el a hegyesi római katolikus fele
kezeti iskola fejlődésének -  mondjuk -  tetőfokát, nyolc tanítói állomása volt, 
nyolc tanító dolgozott az iskolában: 1. Greiner Endre, 2. Bódy Máté, 3. Dudás 
Szilveszter, 4. Bene Rozália, 5. Köröskényi Ilona, 6. Ambrus Júlia, 7. Halasi Elek 
és 8. Rózsa Gizella. Az 1918/19-es iskolaévre ez a szám hat tanítóra apadt. Bódy 
Máté tüdőbajban megbetegedett a harctéren, az őt helyettesítő Romhányi István 
Magyarországra költözött, és Ambrus Júlia is elhagyta Kishegyest.

Az 1919/20-as iskolaévben öt főre csökkent a kinevezett tanítók száma. Az 
égető tanítóhiányt sikerült megoldani, mert -  most már a jugoszláv közoktatásügyi 
miniszter -  a megüresedett állásokra kinevezte Kovács Józsefet és Cziráky Fetter 
Imrét.

A kishegyesi iskola felekezeti jellegével kapcsolatos vita hosszú huzavona után
1920. október 29-én eldőlt. Az ezen a napon tartott iskolaszéki gyűlés a római 
katolikus iskola fenntartására szükséges iskolaadót nem szavazta meg, és elhatá
rozta, az összes rom. kath. iskolát fenn nem tartja. Ennek ellenére tovább végezte 
teendőit, utolsó ülését iskolaügyben 1921. február 1-jén tartotta.

Az új iskolai rendszerre való átállás már 1921 elején megkezdődött, váltás tör
tént az iskola élén. Január 24-én Greiner Endre igazgató-tanító jelentette, hogy a 
járási tanfelügyelőség 1921. január 22-én kelt 78/921. számú leiratában az iskola- 
igazgatói teendőkkel Pásthy Ferenc tanítót bízta meg.

Az 1920/21 -es tanévet az államosítás rendelkezéseinek végrehajtását megfele
lően kezdték meg. A szerb népiskolai törvény szerint a négyosztályos elemi iskola 
elvégzése kötelező volt, az ötödik és hatodik osztály megnyitását a helyi körülmé
nyektől tette függővé, s csak abban az esetben engedélyezte, ha legalább 25 tanu
ló iratkozott be az ötödik osztályba. Ezek szerint a hatosztályos elemi iskolának 
a községben továbbra is létjogosultsága volt. Ennek igazgatását is az állam által 
kinevezett igazgató, Pásthy Ferenc tanító vette át Greiner Endrétől, a katolikus 
felekezeti iskola igazgatójától. (Greinert a kalocsai érsek 1918. december 20-án 
nevezte ki az iskola igazgatójának.)

Pásthy igazgató megbízatása 1921-től 1930. április 8-áig tartott. A Közoktatás- 
ügyi Minisztérium még nem állíthatott szerb nemzetiségű igazgatót az iskola élére, 
viszont az ő személyében legalább az államnyelvet jól ismerő, politikailag meg
bízható igazgatót nevezett ki. Ugyanebben az évben vezették be a kétnyelvű rend
tartási naplót és az iskolai adminisztráció fokozatos áttérését az államnyelvre.
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Az iskolaév nehézségekkel kezdődött. Az 1920. szeptember 28-i iskolaszéki 
gyűlésen Greiner Endre igazgató-tanító jelentette, hogy tanítóhiány miatt a tíz 
osztályt csak öt tanerő vezeti, Bene Rozália, Köröskényi Ilona, Dudásné Rózsa 
Gizella, Dudás Szilveszter és ő. Indítványozta, az iskolaszék átiratban keresse meg 
a polgári községet, hogy amíg a kinevezésekre nem kerül sor, a helybeli, állás 
nélküli tanítókat méltányos díjazással sürgősen hívja meg ideiglenes minőségben. 
Annál inkább, mert az említett tanítók a kinevezésük iránti kérvényüket eljuttatták 
a minisztériumba.

Az iskolaszék 1920. december 7-én ülést tartott, s az elnök bemutatta az elha
lálozott Bódy Máté helyébe kinevezett Pásthy Ferenc állami tanítót. Greiner Endre 
iskolaigazgató tájékoztatta a tagokat, hogy az iskolaszék határozata alapján két he
lyettest, Mátyus Viktória és Halasi Elek okleveles tanerőket a kishegyesi iskolához 
meghívták helyettesi állásra, akik 1920. október 20-án működésüket megkezdték, 
illetve csak Mátyus, mert Halasit ebben súlyos betegsége megakadályozta. A tanító 
néhány hónap múlva el is halálozott.

A tanítóhiányon túl a két hónapig tartó járvány is akadályozta a tanítást. Ezt 
megerősítik Kovács Józsefnek a tantestület 1921. február 2-án tartott rendes gyű
lésén elhangzott szavai. A tantestület művelődési bizottságát a járvány miatt még 
nem alakíthatta meg, annak ellenére, hogy a megbízatást elfogadta. Ezen az ülésen 
ismertették a felsőbb tanügyi hatóság átiratát is, ami a bekövetkezett nehézségek 
megoldását helyezte kilátásba: két új tanerőt nevezett ki Kishegyesre, akik hama
rosan megérkeztek.

A tanítás gondjait ennek ellenére meg kellett oldani. Az igazgató áthidaló javas
latot tett, bizonyos osztályok esetében félnaposra kell csökkenteni a tanítást, de a 
három I. osztálynak legyen egész napos. Ezt indokolta a járvány miatti két hóna
pos iskolaszünet, valamint a gyerekek nagy száma. A tanító ugyanis fél nap alatt 
nem tud olyan eredményt elérni, hogy elegendő számú növendék iratkozhasson a 
második osztályba.

Az igazgató szerint a javasolt beosztása azért ilyen, mert még három tanterem 
kellene a diákok befogadására:

I. fiúosztály Dudás-féle iskolaépület, 1. tanterem egész napos tanítás
1. leány osztály Dudás-féle iskolaépület, 2. tanterem egész napos tanítás
1. vegyes osztály Szövetkezeti épület, 1. tanterem egész napos tanítás
II. fiúosztály Greiner-féle iskolaépület, 1. tanterem délután, félnapos
II. leány osztály Bódy-féle iskola délután, félnapos
III. fiúosztály Bódy-féle iskola délelőtt, félnapos
III. leány osztály Greiner-féle iskolaépület, 1. tanterem délelőtt, félnapos
IV. vegyes osztály Greiner-féle iskolaépület, 2. tanterem egész napos tanítás
V-IV. vegyes osztály Szövetkezeti épület, 2. tanterem egész napos tanítás
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1921 elejére rendeződött a tanerő kérdése. A hegyesi iskolába Walter Emmát, 
Linzné Pisarevic Vukosavát, Tokos Józsefet, Mátyus Viktóriát, Kovács Józsefet 
és a volt izraelita felekezeti iskola tanítóját, Weiss Jenőt nevezték ki. Az óvodát 
továbbra is Greiner Emília óvónő vezette.

A hegyesi iskolában a szerb nyelv tanítása az 1921/22-es tanévben kezdődött.
1921. szeptember 21-én Pásthy indítványozta: ebben a tanévben már a II. osztály
ban kezdjék meg a tanítását, ezért a három első osztály vezetését olyan tanerők 
vállalják, akik a szerb nyelvben kevésbé jártasak. Ezt követően a következőképpen 
alakult a tanítók beosztása:

Osztály Neve Tanító

I. fiúosztály Dudás Szilveszter
I. leányosztály Köröskényi Ilona
I. vegyes osztály Dudásné Rózsa Gizella
II. fiúosztály Greiner Endre
11. leányosztály Walter Emma
II. vegyes osztály Pásthy Ferenc
III. fiúosztály Weiss Jenő
III. leányosztály Bene Róza
III. vegyes osztály Linzné Pisarevic Vukosava
IV. fiúosztály Tokos József
IV. leányosztály Mátyus Viktória
V-Vl. osztály Kovács József

Az iskola első, szerb nemzetiségű tanítónője -  legalábbis a nevéről ítélve -  Linzné 
Pisarevic Vukosava lehetett. Egy évig sem tanított Hegyesen, mert 1921 októberé
ben a Közoktatásügyi Minisztérium Mali hegyesről Hódságra helyezte át.

Öt év telt el anélkül, hogy újabb szerb tanerőt helyeztek volna a kishegyesi 
iskolába. Az 1926/27-es iskolaévben két szerb nemzetiségű tanító kezdte meg mű
ködését: Desa Ljubeljska és Nikola Kiric. A két újonc az V-VI. kombinált osztályt 
tanította. Egyikük a leány-, másikuk a fiúosztályt. Eltekintve attól, hogy a felső 
népiskolát a kisebbségi népiskolákban is megszervezhették volna, a cél az volt 
hogy a már működő V. és VI. osztályokat államnyelvű tanítók vezetésével az ál- 
lamnyelvü iskolákhoz csatolják.

Érdekes vetülete van az V. és VI. osztálynak. A kisebbségi tanulók, ha ide akar
tak iratkozni, akkor, a népiskolai törvény szerint, a kisebbségek számára ezeket 
nem szervezték meg. Az 1904-es iskolatörvény módosított változatának 7. cikke
lye azonban lehetővé tette, hogy ahol az elemi iskolában V. és VI. osztály nincs, 
a tanulók, akik önként iratkoztak be, kötelesek az ismétlőiskolát látogatni. Ennek 
megnyitásához legalább 15 tanuló kellett. A képzés terve a helyi szükségletekhez
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alkalmazkodott. A tanulás két évig tartott. Érdemes volt a fiúknak elvégezni, mert 
akik ennek elvégzéséről szóló bizonyítványt tudtak felmutatni, a hadseregben csak 
egy évet szolgáltak.

Az ismétlőiskola igazgatója a mindenkori elemi iskola igazgatója volt. A húszas 
években az új népiskolai törvény meghozataláig például Pásthy Ferenc. Ebben 
az iskolában a hegyesi tanítók meghatározott sorrend alapján kerültek sorra, akik 
megfelelő díjazás ellenében vállalták ezeknek az osztályoknak a vezetését. Többek 
között Cabafi Jolán, Kovács József, Mátyus Viktória, Pásthy Ferenc, Tokos József, 
Weiss Jenő, Walter Emília tanított az ismétlőiskolában.

Az iskola pecsétje 1928-ban

Van még egy magyarázata annak, miért nyílt meg olyan későn az államnyelvű 
tagozat Kishegyesen. Lévén a község területe kicsiny, nem lehetett dobrovoljac 
telepet létesíteni a határában, de a faluba sem került sor betelepítésre. így -  bár a 
törzskönyvek szerb nyelvű tagozatonként jegyzik az osztályokat -  azok lényegé
ben magyar tannyelvűek voltak. Kivételt képeztek a nemzeti tantárgyak, amelye
ket államnyelven tanítottak a hegyesi magyar tanítók is.

1929. december 5-én a képviselőház megszavazta az egységes népiskolai tör
vényt, ami a kisebbségi iskolák helyzetén mit sem változtatott. Az egységes isko
latörvény olyképpen tette kötelezővé a nyolcéves oktatást, hogy a népiskolák alsó 
négy osztályát mindenkinek el kellett végeznie, a felső négy osztályt pedig csak 
azoknak, akik nem folytatták tanulmányaikat valamelyik közép- vagy szakiskolá
ban. Ha innen kimaradt a tanuló, 14 éves koráig köteles volt visszatérni a felső nép
iskolába, ugyanis minden egészséges gyerek 6-14 éves koráig volt iskolaköteles.

Ahol a föltételek lehetővé tették, ott a következő, 1930/31-es tanévben be kellett 
vezetni az új törvényben előírt nyolcéves oktatást. Kishegyesen az előírásoknak 
megfelelően megnyitották a VII. osztályt. Radomir Bordevic M. igazgató vezet
te. Az 1931/32-es iskolaévben a VIII. osztályt is beindították, de csak öt tanuló 
jelentkezett. A VII. osztállyal összevont tagozatként működött. A nyolcosztályos 
iskola megszervezéséből hosszú távon nem lett semmi, mert nem tudott tanerőt 
biztosítani a közoktatásügyi miniszter a megnyitandó VIII. osztály diákjainak taní
tására. Nem volt megfelelő szakember Kishegyesen. Országszerte is ugyanez volt 
a helyzet. A következő évben már a hetedik, nyolcadik osztályt sem nyitották meg, 
az iskola továbbra is hatosztályosként működött.

22



0)
N

I<L>
N

S
13tO

¿4o
td
NO
$

13
a
»-Hcd>%
ÖD
cd

S

>
—’S

0)
>%
ÖDOJ3

I WOW I

0tV6£6l

6£/8£6l

8£/¿£6l

Li! 9£6l

9£/Ç£6l

S£/K6l

K/££6l

££/3£6l

3£/l£6l

l£/0£6l

0£/636l

63/8361

83/3361

¿3/9361

93/Ç361

Ç3/t̂ 36l

W/£36l

£3/3361

33/1361

^jo^içîzso
>:0

>••o
¡>
7

>:0
»-h
>
>

23



I tVObó [ - - - - <N - OO (N

0tV6£6l - — - - - — vO -

6£/8£6l - - - -

ZZ/LZ6X - - - - <N

LZ/9Z6X - — - - - (N -

9ZISZ6X - - - - -

se/t^ói - - - - -

VZ/ZZ6X - - — - - - - - oo -

ZZHZ6X OS

ZZIXZ6X 1—4 - - - - - - - - O s -

l£/0£6l t-H -« - - - SD -

OE/6361 - - -

63/8361 - — -

83/3361 (N <N -

¿2/9261 (N (N

—

-

-

-

El
ők

és
zít

ő 
o.

>
»—î

>  

►—(

>

>—<
i>—1 II-

III
. 

v.
III

. V
.

IV
. v

.

>

>
l»—( 

*—( IV
. 1

.

•A 
B 

A V. 
b.

 
1.

V. 
f.

VI
. f

.
VI

. 1
.

VI
. v

.

<4-3

>
1

> V
II-

V
III

. 
v.

Óv
od

a 
- 

m
ag

ya
r

24

A 
kis

he
gy

es
t 

ál
la

mi
 a

lsó
- 

és 
fe

lső
el

em
i 

isk
ola

 
sz

er
ke

ze
te 

1.



ooo m(N

O s

(N
O s

<D
N
<L>

<L>
N

<ü50

"Oc/5

S
cd

O
kj
NO00
cd

53j>1>
G
1-4
cd>%00
cd

>
cd

O

IWOttf

0tV6€6

óe/seó

8e/¿e6

LÍ/9Í6

9Z/SZ6

SZ/PZ6

PZ/ZZ6

ZZ/ZZ6

ZZ/IZ6

W0Z6

0Z/6Z6

63/836

83/336

LZ/9Z6

o

¿4o
I d

*5

CL»
N

53
13>%e
B
cd

>*<Djd
OM

ltV0t?6

0W6£6

6€/8e6

8e/¿e6

LZI9Z6

9Z/ZZ6

SZ/PZ6

PZ/ZZ6

ZZ/ZZ6

ZZ/\Z6

W0Z6

0Z/6Z6

63/836

83/336

33/936

Os

<N

O?►
O

o
00<L>J3

93/S36

93/fr36

fr3/C36

ZZ/ZZ6

33/136

O s

<N

B"cd
NC/3

Id■4—»
N

-cd
N

<L>
N

ed

8P

cdT3O>
O

25

 ̂
kis

he
gy

es
i 

ál
la

mi
 a

lsó
- 

és 
fe

lsó
el

em
i 

isk
ola

 
sze

rk
ez

ete
 2

.



Hiába erőlködött a hatalom, a tanítás megszervezése akadályokba ütközött. 
Például az 1931/32-es iskolaévben a hagyományosnak tekinthető népiskola szerb 
tagozataiba három tanító is hiányzott. Őket a már Kishegyesen működő szerb ta
nítók helyettesítették.

Még egy újítást tartalmazott az új népiskolai törvény. Lehetővé tette az alsó és a 
felső népiskolákban, hogy bizonyos tantárgyakat tiszteletdíjas tanítók, szakembe
rek taníthassanak. Kishegyesen a felső elemi iskolának az 1930/31 -es iskolaévben 
három tagozata volt, ezért az iskolaszék kérte a tanügyi hatóságokat, engedélyezze 
tiszteletdíjas előadók felvételét a kézimunka és az egészségtan tantárgyakra. Mivel 
helyben volt orvos,jó megoldásnak tűnt, ha az iskolában az egészségtant dr. Tóth 
Árvái Márk taníthatná a félévi szünet után. Díjazására a költségvetésből kellett 
pénzt biztosítani. Egy másik eset: 1930. április 11-én a mezőgazdasági előadónak 
jóváhagyták, hogy mezőgazdasági előadásokat tartson az iskolában.

A kishegyesi állami alsó- és felsőelemi iskola szerkezete 1921-1941

A (N SQ OO Os O <N m ^r SC r- OO Os 0(N <N <N (N <N (N rn rn rn ro m m m m 0 rn
tanítás (N m m vo OO ON O Ín m vo OO ON 0<N (N (N (N (N (N <N (N <N m m m m m m m m
nyelve Os Os Os Os Os Os ON Os Os Os Os Os os os Os Os Os Os Os Os1—H 1—H

magyar 1 2 9 10 10 10 8 10 11 10 7 5 5 5 5 5 5 5 4 7 8
szerb 2 2 1 1 6 8 9 8 7 7 7 6 3 5 8

l a S
4P , /  , /  #  /  .< / 4?  4 ? 4 ? 4 ? 4P 4? 4P 4P 4P 4P

(A szürke oszlopok a magyar, a fekete oszlopok az államnyelvű tagozatok.) 
Az állami és magyar tannyelvű osztályok diagramja
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A diagram magyar irányvonala az 1921/22-es iskolaévtől változatos. Az 1929-es 
népiskolai törvény életbe léptetése után -  a táblázatból látható -  a magyar osz
tályok száma az 1929/30-as tanévtől csökkent, majd hét éven át azonos szinten 
maradt. Az 1938/39-es iskolaévben süllyedt a mélypontra. A korszak utolsó két 
tanévében nőtt a magyar tagozatok száma, a háború előtti csonka iskolaévben ki
egyenlítődött a két tanítási nyelven szervezett osztályok száma 8-8-ra. Ez részben 
a jugoszláv bel- és külpolitika irányvételének tudható be. Ezt a magyar külpolitika 
irányvonalának változása is segítette. Nem szabad kifelejtenünk a kor jugoszláviai 
magyar pártok képviselőinek erőfeszítéseit sem, ami többek között az anyanyelvű 
oktatás helyzetének a javítására irányult.

Mivel magyarázható az államnyelvű osztályok számának ugrásszerű növekedése?
Az 1921/22-es tanévtől kezdődött Vajdaságban Pribicevic közoktatásügyi mi

niszter névelemzésre vonatkozó, 1921-ben kiadott rendeletének a végrehajtása.
Az iskolaköteles gyerekek családi neve alapján a község és az iskolaszék név

elemzés alapján, együttesen állapította meg a tanulók nemzetiségét. Kisebbségi 
iskolába csak az a gyerek iratkozhatott, akinek a hatóság ily módon elismerte ki
sebbségi voltát. A kormánynak ebből az intézkedéséből sok visszaélés származott, 
ami arra irányult, hogy a nem tisztán nemzetiségi hangzású családi nevet viselő 
gyerekeket anyanyelvűktől eltekintve államnyelvű iskolába kényszerítsék. A ki
sebbségi jogoknak a Népszövetség által szavatolt tiszteletben tartása nem engedte 
meg a kisebbségi iskolák megszüntetését, legalábbis Vajdaságban, a névelemzés
sel viszont a kormány mégis módot talált létszámuk csökkentésére.

A kisebbségi politikai szervezetek a névelemzés visszavonását követelték, de 
nem találtak megértésre a kormánynál, sőt a Közoktatásügyi Minisztérium 1925- 
ben kiadott újabb rendeletével kibővítette a névelemzést azzal, hogy a tanulók 
felvételekor mind az apa, mind az anya nemzetiségét, illetve nevük hangzását fi
gyelembe kellett venni.

A névelemzés elleni harc hatására 1927. november 1-jén a közoktatásügyi mi
niszter ON 74 470. sz. rendeletével hivatalosan megszűnt ez a mód, de titokban 
tovább folyt.

Az 1929-es népiskolai törvény hatályba lépése után az 1931/32-es iskolaévben 
következetesen érvényesítették a (visszavont) névelemzési törvény rendelkezéseit.

Az alábbi államnyelvű tagozatokba beírt kishegyesi gyerekeket a szüleik csa
ládneve alapján szláv származásúnak tekintették.

Előkészítő osztály

Bélik Mihály 
Kurin Mihály 
Kurnyák Ferenc 
Magó Péter 
Maronka Antal 
Maronka József 
Mihalovity Josip

Mengyán János 
Németh Mihály
Papp Ferenc 
Péter János 
Pecze József 
Rafai Pavle 
Szabó Sándor

Tóth Mátyás 
Fabó Ábel 
Fabó Tivadar 
Fodor Károly 
Fontányi Károly 
Hornyák Bandi 
Czékus Nándor
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Czékus Péter 
Csernik László 
Süveges Ferenc 
Balázs Margit 
Bacsa Jelisaveta 
Berec Mária 
Brindza Ilonka 
Vásárhelyi Mária 
Visontai Margit 
Gulyás Irén 
Jenei Mariska 
Juhász Veronka 
Kalmár Marija 
Kerepes Rozalija

Almási János 
Balázs József 
Benkó János 
Dudás Károly 
Csóré Gábor 
Csernik Pál 
Csőr János 
Fridrih József 
György József 
Halasi Illés 
Juhász József 
Körmöczi Tibor 
Krizsán Jolán 
Kormos Antal 
Molnár István 
Paróczi István 
Pál Ferenc 
Papp József 
Péter Antal 
Rózsa Péter 
Szauszman Mihály 
Szokola Pál 
Tóth József 
Török Károly 
Brindza Margit 
Dudás Gizella 
Deák Ilona 
Dorogi Mihály

Krumesz Marija 
Kolbert Margit 
Major Ilonka 
Micsko Etelka 
Mikulié Olga 
Odor Erzsébet 
Pavlovié Rozalija 
Pap Marija 
Szokola Verona 
Tokos Jelisaveta 
Turcsik Marcella 
Turcsik Margit 
Fodor Margit 
Halasi Ilonka

I. vegyes osztály

Czékus Erzsi 
Csernik Erzsi 
Fodor Anna 
Faragó Jolán 
Gálik Erzsébet 
Ivanity Verona 
Juhász Verona 
Kollár Margit 
Kovács Matild 
Kalapáti Viktória 
Kovács Erzsébet 
Kocsis Terézia 
Kern Matild 
Laki Margit 
Mátyus Margit 
Molnár Piroska 
Novák Margit 
Papp Borbála 
Pál Ilona 
Pecze Gizella 
Sipos Margit 
Szügyi Viktória 
Szügyi Júlia 
Sztipáncsevity Júlia 
Tóth Rozália 
Körmöczi Ottó 
Erdélyi Margit 
Papp Margit

Hess Ilona 
Hegedűs Viktória 
Horváth Valerija 
Horváth Erzsébet 
Horváth Etelka 
Csabai Gizella 
Csáki Matild 
Csernik Marija 
Süli Jolán 
Sipos Marija 
Sinkovity Piroska

Vujicic Milena 
Dudás Etelka 
Kadvány Verona 
Maronka Terézia 
Németh Viktória 
Ugrovity Mária 
Csabai Katalin 
Csernik Rozália 
Csőke Mihály 
Bosnyák Péter 
Benkó Péter 
Domány Imre 
Kojic Stevan 
Maronka Lajos 
Pilisi Oszkár 
Radócz István 
Uhor Péter 
Varga Ábel 
Brezovszki Mária 
Onódi János 
Laki József 
Sándor Benus 
Franki Edit 
Babic Stana 
Rakic Ruzica 
Mikovity Béla
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Bábity István 
Baranyi Béla 
Balassa Pál 
Brezovszki Péter 
Visontai József 
Balázs Lajos 
Kumyák Mihály 
Kara József 
Krumesz Károly 
Németh József 
Pál Ferenc 
Rácz Péter 
Radócz István 
Szabó János 
Szuszák István 
Horváth Sándor

II. vegyes osztály

Horváth Rudolf 
Horváth Ferenc 
Csernik Tibor 
Csemik József 
Süli Imre 
Schröder József 
Ábrahám Irén 
Bábity Etelka 
Berecz Margit 
Berkecz Viktória 
Búzás Mária 
Dévity Ilona 
Zakucki Terézia 
Ivanity Rozália 
Kern Julianna 
Micskó Mária

Mészáros Erzsébet 
Nuszpan Erzsébet 
Novakovic Zora 
Pavlovié Ana 
Tóth Mária 
Faragó Terézia 
Fontányi Margit 
Farkas Verona 
Csőke Júlia 
Homogyi Mária 
Horváth Verona 
Csenus Irma 
Sinkovity Irén 
Sinkovity Rozália 
Csőke István

III. és IV. összevont vegyes osztály

III. osztály

Brezovszki György 
Bábity János 
Budai József 
Brezovszki Pál 
Kollár István 
Molnár Béla 
Mendler Péter 
Péter József 
Szőke Lajos 
Szokola Ferenc 
Süli István 
Homyák András

Grabonszki Magda 
Diener Valéria 
Zsolnai Piroska 
Kovács Julianna 
Kovalcsik Etelka 
Kara Ilona 
Mihájlovity Julianna 
Molnár Erzsébet 
Molnár Piroska 
Novák Piroska 
Pintér Rúzsa 
Hierschfeld Ibolya

Horváth Mária 
Sinkovity Jusztina 
Sinka Gizella 
Péter Lajos 
Benkó Gizella 
Stojisin Zivan 
Velicki Jelica 
Gálik Etelka 
Torma Rozália 
Rakic Jelena

Brezovszki János 
Búzás Pál 
Dévity Imre 
KacanskiIván 
Kollár Imre 
Oravec Lázsló

IV. osztály

Pásthy Ferenc 
Mendler István 
Szokola András 
Sáfer Antun 
Bélik Margit 
Butterer Julianna

Giszinger Rozália 
Zelenka Terézia 
Kojic Jelica 
Karna Júlia 
Pintér Julianna 
Szokola Anna
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Szokola Rozália 
Szöllősi Jolán 
Tóth Erzsébet 
Tóth Gizella 
Tóth Julianna

Horváth Rózsa 
Horváth Irén 
Huszka Júlia 
Csernik Margit 
Csóré Veronika

Dudás Géza 
Balázs Pál 
Nagy János 
Nagy Anna 
Mikovity Margit

Az V. és VI. osztály az államosítás óta államnyelvű volt, ezért nincsenek feltün
tetve az osztály tanulói.

VII. és VIII. összevont vegyes osztály

VII. osztály

Buriján Etelka 
Dudás Mária 
Éter Ilona 
Izsák Ilona 
Klinkó Mária 
Krizsán Ilona 
Lukács Erzsébet 
Papp Terézia

Greiner Ilona 
Horváth Emma

Tóth Rozália 
Frindik Piroska 
Sándor Rozália 
Csabai Matild 
Zsadányi László 
Fülöp Ferenc 
Birgés Péter 
György József

VIII. osztály

Szilágyi Irén 
Komáromi Károly

Izsák Lajos 
Juhász Rezső 
Ország Géza 
Sipos László 
Uhor István 
Kormos Antal 
Grabinszki Dezső 
Kormos Béla

Ország Pál

Az igazgatói figyelmeztetés ellenére, hogy a gyerekek nevének a törzskönyve
zésekor vigyázni kell az olyan nevekre, amelyek nehezen érthetők államnyelven, 
pl. Jóska, János stb., a tanítók nem voltak következetesek. Egyes esetekben a fenti 
alakban jelölték, máskor pedig Josifot, JovanX jegyeztek be, de előfordult névfor
dítás is: Erzsébet Jelisaveta, Ilona Jelena stb. A következetlenség miatt eltekintet
tem az egyes esetek feltüntetésétől, megmaradtam a név magyar alakjánál.

Óvoda és előkészítő osztály

A CN CO 3̂- NO NO 0 0 ON o CN c o NO NO 0 0 ON o
tanítás <N <N fN <N <N <N CN <N c o c o r o c o r o CO CO CO CO CO 5

(N CO UO NO 0 0 ON o CN c o í p NO NO o o ON o
nyelve: <N (N C\) (N CM <N CN <N <N c o c o r o c o c o r o CO CO CO CO

ON ON O s O n ON ON ON ON ON ON ON ON O n ON ON ON O n ON ON ON

magyar
Óvoda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
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Az 1904-es népiskolai törvény az 1919 júliusában hozott változtatásokkal és 
kiegészítésekkel kimondta, hogy azokon a helyeken, ahol nincs óvoda, az elemi 
iskola mellé előkészítő osztályt kell szervezni, amit az iskolaköteles gyerek az 
elemi iskola I. osztályába lépése előtt látogat. Kishegyesen szerb tannyelvű óvo
da korábban nem létezett. 1930. november 25-én az igazgató örömmel jelentette, 
hogy megnyílt az előkészítő osztály. A korszak végéig párhuzamosan működött a 
magyar óvoda és a szerb előkészítő osztály.

Mivel nem volt elegendő szakképzett szerb óvónő Kishegyesen, az előkészítő 
osztályt Petric Viktorija tanítónő vezette.

Előkészítő osztály

A <N un O 00 OS O (N m un sO 00 Os o
tanítás CN <N (N <N (N CJ CJ CJ cn cn cn m m m m m m CJ 5»— i Ín m un O 00 o © <—i <N cn np un SO 00 Os o<N <n rsi <N (N <N CN <N <N m rn m cn m m m cn cn cnnycive. o\ Os OS OS OS OS OS OS OS OS OS OS os Os Os OS Os Os os Os
szerb

E l ő k é 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

szítő 0.

(Az előkészítő osztályokat kimutattam a diagramban is.)

*

Az iskola megszervezése az iskolaközség feladata volt, az is látta el az intéz
ményt a szükségesekkel. A kishegyesi iskolaközséget a falu és a határában épült 
tanyák képezték. Az iskolát a helységről nevezték el, az iskolaközség pedig isko
lájának a nevét viselte.

Az iskolaközség köteles volt az iskola közelében legalább fél hektár földet adni 
iskolakertnek, és ezt be kellett keríteni; iskolaépületeket és munkatermeket épí
teni, azokat tatarozni. Az épületeknek meg kellett felelniük a pedagógiai és az 
egészségügyi követelményeknek. A község feladata volt lakást építtetni a tanerők 
és az iskolaszolgák részére. Hiába mondta ki mindezt a törvény, anyagiak hiányá
ban új iskolai objektumokat a kishegyesiek nem építhettek. Az iskolatér bővítése 
-  a későbbiekben szólunk róla -  csak az erre alkalmas épületek bérbevételével, 
azok adaptálásával vált lehetségessé. Bár a népiskolai törvény kimondta, hogy az 
iskolák építésénél segít a járás és az állam a szegény községeknek, Kishegyes ese
tében erre nem került sor. Az iskolaközség erre a célra csupán egy alkalommal 
kapott 20 000 dinárt, azt is két részletben. Ez az összeg még tatarozásra sem volt 
elegendő.

Az iskolaközség feladata volt az iskolai bútor beszerzése, minden év elején 
egész évre biztosítani a tüzelőanyagot a tanerőnek és az iskolaszolgáknak; az is
kolaszolgát fizetni (a tanítókat az állam fizette); az iskolapénztárat, az iskola va
gyonát és az iskolaalapot kezelni. Ellenőriznie kellett és gondoskodnia arról, hogy 
minél több gyerek járjon iskolába; a tanítót minden iskolai munkájában támogassa;
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kisdedóvót tartott fenn. A lehetőségéhez képest segített minden közművelődési in
tézményt, amely a nép körében az írástudást terjesztette.

A tanítók számára a község biztosított lakást. Ha a meglévő iskolaépületek
ben vagy ezek 500 méteres körzetében nem volt elegendő tanítólakás, a község 
köteles volt a lakásbérletet fizetni és a fűtőanyagot megvásárolni. Törvény sza
bályozta a lakás nagyságát: legkevesebb két szobából, konyhából és a szükséges 
mellékhelyiségekből kellett állnia. A Kishegyesen dolgozó tanítók többsége taní
tóházaspár volt, akiknek csak egy közös lakáshoz és fűtőanyaghoz volt joguk. A 
férjezett tanítónőnek nem volt joga lakbérre, kivéve, ha a férje szolgálati érdekből 
más helyen élt.

Az iskolai kiadások fedezésére az iskolaközségnek iskolapénztára volt. Ebbe 
folytak be azok az összegek, amelyeket a járási iskolaszék, vagy a politikai község 
minden évben e célokra utalt át; az iskola vagyonának, a kézimunkának, vagy más, 
az iskolához tartozó dolognak a jövedelme; a törvény értelmében kiszabott pénz- 
büntetésekből származó pénz; önkéntes adományok és hagyatéki (ajándékozás) 
jövedelme.

Az iskolának a telek és az épület mellett lehetett más vagyona is, amit a köz
ség átengedett, egyes jótevők hagyományoztak, vagy amit a község kimondottan 
az iskola fenntartására vett. Ennek az iskolai vagyonnak a jövedelme az iskola 
pénztárát illette meg. Az iskola vagyonát a közoktatásügyi miniszter jóváhagyása 
nélkül nem lehetett elidegeníteni, eladósítani, iskolán kívül más célra felhasználni. 
Jóváhagyás esetén is csak egy év után mehetett át másnak a tulajdonába.

Az iskolaközség iskolai alapot létesíthetett a szegény sorsú gyerekek segélye
zésére, az iskolai kirándulások szervezésére. Ebbe az alapba folytak be a Szent 
Száva-napi, valamint a máskor rendezett iskolai mulatságok bevételei, ajándékok 
meg azok az összegek, amelyeket a politikai község erre a célra kiválasztott. Az 
alapot a miniszter által előírt szabályok szerint az iskolaszék pénztárosa kezelte.

Iskolai hatóságok

Az 1920/21-es tanévben a Vajdaságra kiterjesztett korábbi szerbiai iskola- 
törvények értelmében új iskolaszéket választottak. A helyi iskolaszék felettese a 
Szabadkán székelő kerületi iskolaszék volt, az iskola pedig a topolyai járási tan
felügyelőség alá tartozott, amely a felső-bácskai felügyelőség és az oktatásügyi 
főbizottság útján a Közoktatásügyi Minisztériummal volt kapcsolatban. A minisz
térium 1927. október 13-án az iskolajárások átszervezésére vonatkozó ON 65 881. 
számú rendelete értelmében a topolyai járási tanfelügyelőség hatáskörét a szabad
kai II. tanfelügyelőségre ruházta át.

1929. március 24-én Pásthy Ferenc igazgató a felsőbb tanügyi szervek kérésére 
kitöltötte és megküldte az alábbi adatokat. (Az iskola történetével, az iskolaépüle
tekkel kapcsolatban sok adat téves.)
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II. szabadkai iskolajárás 
Kishegyes község

Bácskai körzet 
Bácstopolyai politikai járás 
Kishegyes község

Az iskola neve: Állami vegyes elemi népiskola, amelynek illetékességében 
dolgozik az általános kereskedői és iparostanonc iskola.

Az iskola távolsága:
A kishegyesi vasútállomástól 2 km, ahová makadámút vezet,
A becsei hajóállomástól 32 km, egyszerű kocsiút,
Autóbusz-állomása nincs,
Postakocsi-állomása nincs,
A körzeti központja Zombor 56 km, egyszerű kocsiút,
Járási központja Bácstopolya 12 km, egyszerű kocsiút,
A kirendeltség központja Szekics 4 km, makadámút.

A községhez legközelebb levő iskolák:
Szekics, a falutól délkeletre 4 km, makadámút,
Feketics, délkeletre 6 km, makadámút,
Bajsa, a falutól nyugatra 11,5 km, egyszerű kocsiút,
Bácstopolya, északra 12 km, egyszerű kocsiút.

Honnan járnak iskolájába a gyerekek: a faluból, Kishegyesről,
Háztartások száma: 1632,
Az adózók száma: 1903 fő,
Hozzávetőlegesen a lakosok száma: 7278,
Az iskola körzetének hozzávetőleges nagysága: 200 m2,
A többségi nemzet: magyar,
Egyéb nemzetiségűek aránya Vi%,
A többségi felekezet: római katolikus,
Egyéb felekezeti Vi%,
Mit termelnek: főleg búzát,
Miben szegény: fában,
Vajon gazdag-e a terület? Igen.

Az iskola rövid története
Az iskolát kb. 1830 körül alapították (1770! V. G.)
1919-ben államosították
1921-ben.

Iskolai lap
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Az I—IV. osztályban a tanítási nyelv magyar, az V-VI. osztályé viszont szerb.

A nemzetiségi kisebbség nyelvén szervezett osztályok és tagozatok száma: 
Óvoda: 2 osztály, 1 tagozat,
Elemi iskola 6 osztály, 10 tagozat,
Ismétlőiskola 3 osztály, 2 tagozat.

Iskolaépületek (beleszámítva az iskolaépületektől különálló tanítói lakásokat)
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Az iskolát vaskályhákkal fűtik.
Van iskolakert, nagysága 680 m2. Az iskolának van 52 katasztrális hold 
szántóföldje, nincs körülkerítve, nincs művelésére eszköze sem. Az iskolakert 
mintakert, téglával körülkerített. Az épületben nincs víz, de 250 méternél közelebb 
van kút.
Az iskolaépületekben vannak szolgálati lakások, de az iskolaudvarban nincsenek. 
500 méteres körzetben egy tanítólakás van.
Az iskolának nincsen birtoklapja, így semmi sincs a nevére betáblázva.
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Az épületeken nincs villámhárító. Tűz ellen biztosítva van 1 350 000 dinárra az 
Adria Biztosító Társaságnál.
Az iskolai épületek értéke 50 000 dinár.

Az iskolában tanult egykori nevezetes emberek: üresen maradt.

Az iskola neve:
Kishegyesi Állami Elemi Iskola 
A Közoktatásügyi Minisztérium felügyeli,
Kishegyesi politikai község a fenntartója

A topolyai járási tanfelügyelőséget a dunai báni hivatal 1930. október 16-án ki
adott IV. 41 400. sz. rendelete állította vissza, és a járás iskoláit kivonta a szabadkai
II. tanfelügyelőség hatásköréből.

Változást hozott az 1929-es népiskolai törvény az iskolai hatóságok szerveze
tében is.

Az iskola élén továbbra is az igazgató állt, legfőbb feladata pedig az iskolai 
nevelés megszervezése, irányítása és vezetése volt. A népiskola igazgatója egyben 
az ipariskola igazgatójának a teendőit is ellátta, anélkül, hogy erre hivatalos kine
vezése lett volna. A kérdést az iskolaszék 1930. november 4-i ülésén rendezték. 
A báni hivatal 1930. október 17-én kelt leiratára hivatkozva az igazgató kérte, 
határozzanak az ügyben, kérje meg az iskolaszék a nevezett hivatalt, hogy az ipa
ri-kereskedelmi iskola igazgatójává is őt nevezzék ki, mivel az érintett iskola a 
népiskola tantermeit veszi igénybe, sőt a fűtés terheit is viseli. Amennyiben nem, 
akkor mondjanak fel az ipariskolának.

Az iskolaszék indokoltnak találta a kérelmet, ezért kérte a báni hivatalt, hogy 
Radomir M. Dordevicet, a népiskola igazgatóját nevezze ki az ipariskola igazga
tójának is.

Az igazgató közvetlen felettese a járási tanfelügyelő volt, aki a báni tanfelügye
lő hatásköre alá tartozott. Az iskola eltartásáról az iskolakörzet helyi iskolaszéke 
(más szóval iskolabizottsága) -  ami egyébként változatlan maradt -  és a báni is
kolaszék gondoskodott. A szakszolgálat egységesítő munkáját a helyi, a járási és a 
bánsági tantestület látta el. Az iskola legfőbb közigazgatási és felügyelő szerve a 
Közoktatásügyi Minisztérium volt.
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Az iskola pecsétjei a harmincas években:

1936-os pecsét

npm\Kbc\ OCHOBHA IDKOJIA
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Az iskola 1936-os bélyegzője

Az iskola iktatóbélyegzője
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AZ ISKOLASZÉK

I. Az iskolaszék

A kishegyesi iskola felekezeti jellegével kapcsolatos kérdés hosszú huzavona 
után 1920. október 29-én eldőlt, s ezzel további sorsa is. Az iskolaszéki ülésen a 
római katolikus iskola fenntartására szükséges iskolaadót nem szavazták meg, és 
elhatározták, hogy az összes rom. kath. iskolát fenn nem tartja. Ennek ellenére 
végezte teendőit, s utolsó ülését 1921. február 1-jén tartotta meg.
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Kivonat a kishegyesi római katolikus iskolaszék 1920. október 29-én kelt 
jegyzőkönyvéből, amelyben átadja az addigi felekezeti iskolát az államnak (1-2. oldal)

Az 1904-es szerbiai iskolatörvény értelmében új iskolabizottságot választottak. 
Az állami iskola újonnan választott iskolaszéke -  Mátyus Mihály községi bíró, 
iskolaszéki elnök, Greiner Endre tanító, iskolaszéki jegyző, Pásthy Ferenc igaz-
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gató-tanító, Csabai Lajos, Hárs Aladár, Papp Lajos, Romhányi István, Szokolovits 
András és Szokolovits Péter -  ebben az összetételben 1921. január 24-én tartot
ta első ülését. Néhány, az iskolát érintő létfontosságú kérdésről esett szó. Greiner 
Endre addigi igazgató-tanító jelentette, hogy a járási tanfelügyelőség 1921. január 
22-én kelt 78/921. sz. leiratában az iskolaigazgatói teendőkkel Pásthy Ferenc tanítót 
bízta meg, aki őt most már iskolaszéki tisztében is felváltja. A népiskolai törvény 
értelmében Papp Lajos iskolaszéki tagot a testület pénztámokává választották.

A helyi iskolabizottság közvetlen felettese a Szabadkán székelő kerületi isko
labizottság volt. Az iskola a topolyai tanfelügyelőség alá tartozott, amely a fel
ső-bácskai tanfelügyelőség és az oktatásügyi főbizottság útján a Közoktatásügyi 
Minisztériummal volt kapcsolatban. A Közoktatásügyi Minisztérium 1927. októ
ber 13-án az iskolajárások átszervezésére vonatkozó ON 65881. számú rendelet 
értelmében a topolyai járási tanfelügyelőség hatáskörét a szabadkai II. tanfelügye
lőségre ruházta át. A topolyai járási tanfelügyelőséget a dunai báni hivatal 1930. 
október 16-án kiadott IV. 41 440. számú rendelete állította vissza, és a járás iskoláit 
kivonta a szabadkai II. tanfelügyelőség hatásköréből.

Az iskolaszék intézménye nem volt új keletű, az 1868-as magyar népiskolai 
törvény is ismerte. A szerb népiskolai törvény szerint rendeltetése, hogy a val
lás- és közoktatásügyi miniszter az igazgatást a helyi iskolaszék útján gyakorolja. 
Tagjait az elnök és igazgató kivételével két évre választották. Ha valamelyik pol
gár visszautasította a megbízatását, a községekről szóló törvény alapján jártak el 
vele szemben. Elnöke a politikai község bírója volt, akadályoztatása esetén a köz
ségi elöljáróság legöregebb tagja helyettesítette. Ügyvezetője az igazgató-tanító. 
Pénztámokot az iskolaszék tagjai közül választott, de az elnök és az igazgató nem 
lehetett pénztámok.

Az iskolaszék az iskolaközséget képviselte, és gondoskodott arról, hogy a tör
vényben előírt kötelességeket teljesítse. Feladata volt továbbá, hogy kezelje az 
iskolavagyont, az iskolaalapokat; minden iskolaév elején összeállítsa a következő 
évi iskolai költségvetést, és azt jóváhagyásra a kerületi iskolaszék elé terjessze. 
Gondoskodott, hogy minél nagyobb számban látogassák a gyerekek az iskolát. 
A tanerőt minden iskolai tevékenységben támogatta. Köteles volt végrehajtani a 
felsőbb iskolai és állami hatóságok valamennyi törvényes rendeletét, különösen a 
tanfelügyelő és a kerületi iskolaszék rendelkezéseit.

Az iskolaszék pecsétjei
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1929 januárjában Sándor király bevezette a diktatúrát, tűzzel-vassal érvényt 
szerezve akaratának. A politikai fordulat első jele az iskolaszék munkájában már 
áprilisban megmutatkozott. Az iskolaszék néhány tagját addig -  mondjuk -  de
mokratikus módon választották meg, ettől kezdve a hatalom nevezte ki őket. Az 
április 21-én tartott ülésen az igazgató felolvasta a nagyzsupán 3502/1929. sz. ren
deletét, amellyel azonnal felmentették az iskolaszék azon tagjait, akik választással, 
nem pedig állásuknál (rangjuknál) fogva kerültek be. Helyüket az újonnan kineve
zettek vették át: Milos Dukic községi jegyző, Franki Lipót kereskedő, Jáni Dezső 
hentes, Horváth József földbirtokos, Sípos Richárd földbirtokos. Időközben Sípos 
Richárd községi bíró lett, így tisztségénél fogva kinevezték iskolaszéki tagnak.

II Az iskola költségvetése

Az új iskolaszék első feladata az iskola költségvetésének elkészítése volt. Már 
az első ülésén, 1921. január 24-én felolvasták a költségvetés elkészítéséről szóló 
rendeletet, de erről érdemlegesen csak a 29-i ülésen -  miután az igazgató beterjesz
tette az ideiglenes költségvetés tételeit -  tárgyalhattak. Mivel a községé az 1921. 
évre nem készült el idejében, az igazgató és az iskolaszéki elnök az előző (1920-as) 
évi költségek arányában készítették el az iskolai költségvetést, amit a községi elké
szülése után módosítottak. Az ideiglenes költségvetés tételeinek ismertetése után 
az iskolaszék tagjai kérték az igazgatót, hogy a község anyagi helyzete miatt csök
kentse az iskolai kiadásokat.

Bevétel dinárban

1. Iskolavagyonból 562
2. Fedezet az 1920. évi közs. költs.v. szerint 16 505
Összesen bevétel 17 067

Kiadás dinárban 
A) Személyi kiadások

1. 5 tanító után lakbér évi 360 Din fejenként 1800
2. Igazgatói tiszteletdíj 1><150 150

3. 2. isk. szolga fizetése és pótléka 1000

4. Tanítók (óvónő) tüzelőanyaga, á 1600 Din 16 000
5. Az iskolaszolga tüzelőanyaga á 400 400

6. A dada fizetése 400

Összesen személyi kiadásokra 19 750
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B) Dologi kiadások dinárban

1. Irodai felszerelésre 500
2. Isk. épületek javítása és tisztogatása 2000
3. Az összes helyiség meszelésére 1000
4. Új iskolaépületek emelésére -

5. Isk. bútorzat és berendezés beszerzésére 500
6. Tanszerekre 500
7. Az iskolai könyvtár gyarapít. és folyóirat 200
8. Tanulók könyvtára » ” 250
9. Tüzelőanyag a tantermek és iroda részére 6000

10. Fertőtlenítésre és súrolásra 100
11. Kiadás a madarak és fák napján 100
12. Iskolai vagyon adójára 25
13. Szegény sorsú gyermekek tankönyve 500
14. Előre nem látott kiadásokra 100

Összes kiadás 31 525

1922. évi költségvetési tervezet 

Bevétel dinárban

1. Iskolavagyonból 10 000
2. Fedezet az 1920. évi közs. költs, szerint 17 090
Összesen bevétel 17 090

Kiadás dinárban 
A) Személyi kiadások

1. 4 tanító után lakbér évi 360 Din fejenként 1440
2. Az igazgatónak tiszteletdíj 150
3. 4. isk. takarító fizetése (havonta 200 Din) 2000
4. 6 lakásos tanító faátalánya 480 q á 20 Din 9600
5. 4 lakbéres tanító faátalánya 40 q á 20 Din 800
6. Az iskolaszolga tüzelőanyaga 20 q á 20 400
7. A dada fizetése és pótléka 400+500 900
Összesen személyi kiadásokra 15 290

40



B) Dologi kiadások dinárban

1. Irodai felszerelésre 800
2. Iskolaépületek javítása és tisztogatása 2000
3. Adóra az iskolavagyon után 777 49
4. Iskolai bútorzat, berendezés beszerzésére 200
5. Tanszerekre 300
6. Az iskolai könyvtár gyarapít. és folyóirat 280
7. Tanulók könyvtára ” ” 250
8. Tüzelőanyag 9 tanterem részére 5400
9. Fertőtlenítésre és súrolásra 100

10. Kiadás a madarak és fák napján 100
11. Szegény sorsú gyermekek tankönyve 500
12. Nagy fali térképekre 500
13. Előre nem látott kiadásokra 100

Összesen a dologi kiadásokra 11 800 49
Az összes kiadások 27 090 49

Illusztrációként közlöm az iskola 1923-as költségvetési tervezetét. Azért tar
tom szükségesnek és szemléletesnek tételeit, mert az előző kettőhöz viszonyítva 
ugrásszerűen, mintegy 50 000 dinárral megnőtt a bevételi oldal. Ennek egyik oka: 
az iskolai földek haszonbéréből származó jelentős bevétel.

Bevétel dinárban

1. Iskolavagyonból 50 000
2. Pénztári maradvány* 20 404

Összesen bevétel 70 404

A pénztári maradvány azért volt olyan nagy, mert az 1922/23. évi földhaszon
bér első felét az iskolaszék már beszedte, és ezt az összeget bevételnek az 1922-es 
évre nem irányozták elő. Ez növelte a következő évi összeget, amit azonban csak 
dologi kiadásokra fordíthattak. A pénztári maradvány az 1923-ban beszedendő ha
szonbérrel együtt elég volt, nem kellett fedezet a politikai közösségtől.
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Kiadás dinárban

A) Személyi kiadások
1. 5 tanító után lakbér évi 360 Din fejenként 1800
2. Igazgatói tiszteletdíj 1><150 150
3. Az iskolaszéki ügyvezető tiszteletdíja 1000
4. Az ismétlőiskolai tanerők (2) tiszteletdíja 400
5. Az iskolaszolgai és takarítói fizetésekre 4300
6. 6 tanító tüzelőanyaga (természetes lakás) 19 200
7. 5 tanító tüzelőanyaga (lakbérrel bírók) 4000
8. Az iskolaszolga tüzelőanyaga 10*40 400
9. A dada fizetése 1200

10. A dada fűtőanyaga 15*40 600
B) Dologi kiadások

1. Irodai felszerelésre 5000
2. Iskolaépületek, tanítói lakások javítása 

és tisztogatása 5000

3. Isk. bútorzat és berendezés beszerzésére 5000
4. Tanszerekre 300
5. Az iskolai könyvtár gyarapítása, folyóirat 600
6. Tüzelőanyag 9 tanterem és iroda részére 14 400
7. Kiadás a madarak és fák napján 250
8. Adóra az iskolavagyon után 604
9. Szegény sorsú gyermekek tankönyve 1000

14. Előre nem látott kiadásokra 5000
Összes kiadás 70 404

A takarítószemélyzet fizetése az iskola költségvetésének része volt, de a sze
mélyzet alkalmazásában, bérüknek a meghatározásában az igazgatónak volt döntő 
szava. Egy kis ízelítő ebből: Az 1930. július 30-án tartott iskolaszéki ülésen az 
újonnan kinevezett igazgató szóba hozta, hogy a takarítói fizetést újra szabályozni 
kell, továbbá azt is, mennyi pénz fordítható egy takarítói munkára. Eddig ugyan
is 75-80 dinár volt egy-egy tanterem takarítása. A teljhatalommal bíró Radomir 
Dordevic igazgató intézkedett a takarítószemélyzet ügyben is, egy szerbijánacot 
alkalmazott, akinek meg kellett határozni a fix fizetését. Az iskolaszék úgy határo
zott, hogy az új takarító fizetése 500 dinár, attól a naptól kezdve, amikor az igaz
gató alkalmazta, a többi takarítónőnek pedig ezután is -  akárcsak eddig -  75-80 
dinárt fizetnek a tanteri k takarításáért.
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Egy évvel később, 1931. július 4-én az iskolaszéki elnök javasolta, 10%-kal 
csökkentsék a takarítók fizetését, de csak Bora Hrusovskijét (az előző évben felvett 
személyét) csökkentették ennyivel. Az év végéig a takarítók fizetése a következő
képpen alakult:

A közoktatásügyi miniszter ON 50 316/921. sz. rendelete kimondta: a költség- 
vetésbe be kell venni az ismétlőiskola kiadásait és vezetőinek tiszteletdíját. Az is
kolaszék az 1923-as költségvetésbe -  láthatjuk -  be is sorolta azt. Az illető tanerők 
részére 100-100 dinár tiszteletdíjat irányozott elő, a többi költséget nem részletez
te, mert azok benne voltak a költségvetés egyes tételeiben.

Az iskola pénzelését illetően 1937-ben változott a helyzet, mert az 1937/38-as 
tanévtől kezdődően a népiskolákat a báni hivatal pénzelte. A költségvetést a ta
nítók és az igazgató állították össze. Tizennyolc tételében benne voltak az iskola 
anyagi és személyi kiadásai is.

A hegyesi tanítók fizetésének már 1770 óta kiegészítő része volt az iskolai föld 
javadalma. A Közoktatási Minisztérium ON 13 201. sz. 1921. március 21-én kelt, 
a tanítóföldekre vonatkozó rendelete szerint a javadalmi földeket 1921. december 
1-jén az iskolaszék vette át kezelésbe, s a tanítók attól a naptól az állampénztárból 
teljes fizetést kaptak. Ebben a gazdasági évben a javadalmi földeket élvező taní
tóknak a terméséből csak 2/12 rész járt, vagyis az októberi és novemberi, de azt 
csak a gazdasági év végével utalták ki részükre.

A fenti rendelet végrehajtása a hitközség heves ellenállásába ütközött. Az is
kolaszék 1921. december 6-án tartott ülésén Kis Adamov Miksa községi bíró, is
kolaszéki elnök jelentette, hogy az illető tanítók a nevezett földeket az iskolaszék 
rendelkezésére nem bocsáthatják, mert a római katolikus egyházközség, mint tu
lajdonos megvonta.tőlük az élvezeti jogot, miután a tanítók állami alkalmazottak 
lettek, vagyis az 1920/21-es gazdasági év folyamán.

Hárs Aladár plébános kijelentette, hogy az egyháznak ezt a tulajdonát az is
kolaszék rendelkezésére, illetve az állami iskolák fenntartására át nem engedheti 
mindaddig, amíg a felettes egyházi hatóságtól, a kalocsai érsekségtől erre utasítást 
nem kap, de a földet élvező tanítóknak az 1920/21. évre járó földjárandóságot is 
csak az érseki hatóság rendelete után adhatja ki.

Az iskolaszék Hárs Aladár kijelentése után megállapodott abban, hogy a tanítói 
földeket erőszakkal át nem akarja venni, de a római katolikus egyház képviselőjé

Bora Hrusovskij 
Etelka Hrusovskij 
Fodor Juliska 
Tóth Juliska

810 dinár 
150 dinár 
300 dinár 
300 dinár

III. Az iskolaföldek kérdése
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nek kijelentését a felsőbb tanügyi hatósághoz felterjeszti, kérve a döntését ebben 
az ügyben.

1922. január 18-án az iskolaszék elnöke felszólította Hárs Aladár plébánost, te
gyen eleget a közoktatásügyi miniszter 13 021/921. sz. rendeletének, mely szerint 
a tanítói földek 1921. december 1-jétől a helyi iskolaszék kezelésébe mennek át, 
a földek jövedelme az iskolapénztárba folyik be, és iskolafenntartásra fordítandó. 
Az ülésen még egy vitás kérdésre választ kaptak a tagok: a tanfelügyelőség közölte 
a közoktatási miniszter rendeletét, mely szerint egyes volt iskolafenntartók nem 
tarthatnak igényt a tulajdonukat képező iskolai épületek és a tanítói lakások után 
haszonbérre vagy lakbérre.

Hárs plébános kívánatra bemutatta a kalocsai érseki hatóságnak, mint felet
tes hatóságának 1052. számú, 1920. november 8-án és 292. számú, 1921. február 
21-én kelt rendeletét, melyben utasítja a római katolikus iskolaszéket, hogy az 
iskola vagyonát az állami iskola céljaira ne engedje át, továbbá, a tanítóktól, akik 
állami jogállásúvá lettek, a földélvezetet meg kell vonni. Kijelentette, most is, 
akárcsak előző alkalommal, az érseki hatóság kiadott rendeletei szellemében jár
hat el. Erre az iskolaszék elnöke, a községi bíró kijelentette, ő a közoktatásügyi 
miniszteri rendelete szerint követeli, hogy az említett földeket használatba adja át 
az egyház, de azoknak továbbra is a tulajdonosa marad. Hárs Aladár megjegyezte, 
bár az említett érseki rendeletek szerint a földeket ő át nem adhatja, a kényszerítő 
felszólításnak mégis eleget tesz, a földek bérbeadásáról szóló feles szerződéseket 
is átadja azzal a kéréssel, hogy az iskolaszék a kötött szerződéseken ne változtas
son, mert az illető bérlőket ezzel anyagilag sújtaná. A jelen levő tagok elfogadták 
a plébános javaslatát.

Az iskolaföldek sorsáról később, 1922. július 17-én határoztak. Mivel az isko
laföldek búzatermésének értékesítése időszerűvé vált, határozni kellett. Döntöttek, 
a búzatermést a cséplés után azonnal értékesítik azonnali fizetéssel, mert a követ
kező, 1922/23-es tanév fűtőanyaga csak így lesz beszerezhető.

Az elnök előadta, elérkezett az iskolaföldek bérbeadásának az ideje, s meg kell 
állapítani annak módozatait.

Hárs Aladár iskolaszéki tag erre kifejtette, s egyszersmind előterjesztette, leg
jobbnak tartja, ha huzamosabb időre -  trágyázási kötelezettséggel -  termésért bo
csátja árverés alá a földeket az iskolaszék, így a földek nem lesznek kiszipolyozva, 
sőt termőképességük erősödik. Az árverést július 23-ára tűzték ki. A jelzett napon a 
megjelent árverezőknek felolvasták a haszonbéri szerződés feltételeit. Ezek szerint 
három évre veszik bérbe az érdekeltek az iskolaföldeket. A bérlő köteles minden 
gazdasági évben november elsejéig a fele búzajárandóságot, legkésőbb április vé
géig a kukoricát és csépléskor a búzajárandóság felét az iskola által meghatározott 
helyre kereskedelmi minőségben beszállítani. Ezenfelül tartozott évente két lán
cot, lánconként legalább 20 kocsi jó trágyával megtrágyázni. Ellenőrzés végett a 
trágyázás idejét előzőleg az iskolaigazgatóval közli.

Megkezdődött az árverés, de az iskolaszék látva, hogy a megfelelő haszonbért 
ezen árveréssel nem .ztosíthatja, elhalasztotta azt. Augusztus 8-án folytatták az 
árverést. A földeket kilenc parcellára osztották, ebből ötnek a területe öt lánc 724
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négyzetöl, négynek pedig négy lánc 955, illetve 1236 négyzetöl volt. Ehhez kap
csolták még a községi iskolaalap egy lánc 1629 négyzetöl területét. A 41 lánc 915 
négyzetölnyi iskolaföldek egyévi haszonbére 56 431 dinár lett. A következő árve
résre 1925-ben került sor. Akkor a haszonbér összege csak 46 960 dinár lett.

Az iskolaföldek kezelése és felügyelete az igazgató hatáskörébe tartozott. 
Pásthy Ferenc 1922. szeptember 2-án felhívta az iskolaszék figyelmét egy korábbi 
határozatára, mely szerint ezért a munkáért az igazgatót díjazni kell. Hárs Aladár 
úgy vélte, a rendkívüli munkáért az iskolaföldek évi összjövedelmének 6%-a illeti 
meg annak kezelőjét. A plébános ajánlatát szavazattöbbséggel elfogadták.

IV. Az iskolatér

A szűkös anyagiak miatt évtizedek óta hiánnyal küzdött az iskola, a költség- 
vetési tervezetben iskolaépületek emelésére 1921-ben sem irányoztak elő pénzt. 
Az 1921. január 29-i ülésen elhangzottakból kiderült, hogy a község nem akar 
nagyobb eszközökkel hozzájárulni az iskola fenntartásához.

A járási tanfelügyelőség K. 34/921. sz. leiratában felhívással fordult az iskola
székhez, hogy jelentse, milyen összegben, hány tanulóra szükségeltetik új iskola- 
épület emelése, illetőleg a használhatatlanok karbatétele.

Az igazgató-tanító az iskolaépületek növelését feltétlenül szükségesnek tartot
ta, hiszen az akkori 926 tanuló 7 tanteremben (a lebontott két régi iskolaépületben 
négy, a hitközség szövetkezeti épületében kettő és a Pásthy-féle iskolában egy) 
volt elhelyezve.

Az állami népiskola templom mögötti két iskolaépületében 
(a néhai felekezeti iskola épületei) négy tanterem volt
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Az állami népiskola főépületének tervrajza 
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Az állami népiskola 2. számú épületének vázlatos rajza

Az állami népiskola 2. számú épületének tervrajza

A szövetkezeti épületben (ma Ifjúsági Otthon) két tantermet bérelt az iskola



A Pásthy-féle iskolában egy tanterem volt
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A Pásthy-féle iskola tervrajza
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^ zsidó iskola rekonstruált képe

A múlt és a jelen
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Az iskolaszék erre vonatkozólag -  tekintettel a polgári község súlyos anyagi 
helyzetére -  a jelentendőket a közvetkezőképpen fogalmazta meg: új iskolaépület 
emelése nem szükséges, használhatatlan, javításra szoruló iskolaépület nincs, a 
meglevők javítási költségeit a költségvetésbe fe l fogja venni.

A tanítótanács is megtárgyalta a tantermek kérdését, és kérte az igazgatót, te
gyen jelentést a közoktatásügyi felügyelőségnek a nagy vendéglő (templom mellet
ti községi kocsma) átalakításával való bővítésre.

A meglévő hét tanterem kevésnek bizonyult az 1921/22-es iskolaévre, ezért 
az igazgató az iskolaszék 1921. július 13-i ülésén jelentette, hogy a zsidó iskola 
használaton kívüli épületére ősztől kezdve szüksége lesz az állami iskolának, s az 
izraelita hitközségtől bérbe kell venni. Hogy a követelményeknek megfeleljen, át 
kellene alakítani. Az iskolaszék két tagja, valamint Grabinszki Sándor és Franki 
Lipót, az izraelita hitközség képviselői megegyeztek, hogy 1921/22-ben 1000 di
nár lesz az iskola bérlete.

A római katolikus hitközség nehezen tudta elfogadni, hogy bizonyos vagyon
tárgyainak használata után az iskola nem fizet bérletet. 1921 .június 20-án átiratban 
kérte az iskolaszéket, hogy a Gazdasági Iskola haszonbérletében álló templom- 
szolga-föld haszonbérének növelését állapítsa meg, egy másik átiratában pedig 
azt követelte, hogy a három tanítói lakás után -  amelyek római katolikus tanítói 
lakások voltak az iskolák államosítása előtt -  a rendes előírt lakbért utalja ki az 
iskolapénztárból. A kérést elbírálásra felsőbb tanügyi hatósághoz terjesztette fel.

Az 1922. május 3-i iskolaszéki jegyzőkönyvbe foglaltakból érezhető, hogy 
a hatalom mind agresszívabban lép fel, például a zárszámadást hivatalos, szerb 
nyelven kérték, de minden pénztári iratot is így kellett kiállítani. Erre reagált az 
iskolaszék, és határozott állást foglalt az ügyben, megindokolva azt: Miután az 
iskolaszék tagjai, mint színmagyar község lakosai az elnök és előadón kívül egyik 
sem bírja az állam nyelvét, kijelentik, hogy a felelősséget az iskolaszék anyagi 
természetű ügyeiben abban az esetben nem vállalhatják, ha a számadások vezetése 
nem magyarul történik. Olyan pénztári naplót nem írhatnak alá, melyet nem tudna 
egyikük sem vezetni, sem meg nem érti. Elhatározták, engedélyt kérnek a járási 
iskolaszéktől a pénztárkönyveknek továbbra is az anyanyelven való vezetésére 
azzal, hogy az évi zárszámadások jóváhagyásra küldésekor a jegyzőkönyv mellé 
annak hivatalos, államnyelven kiállított kivonatát csatolják.

1922 májusában a járási tanfelügyelő látogatást tett az iskolában, és felszólí
totta az igazgatóságot, tegyen jelentést arról, hogy a négy új tanterem létesítése 
irányában mit tett az iskolaszék. Az iskolaszék június 16-án tárgyalt a kérdésről: a 
polgári község terve volt, hogy a meglévő Dudás-iskola két tantermét átalakítás
sal háromra lehetne növelni, valamint a Kovács-iskola két tantermének meghosz- 
szabbításával ugyancsak három tantermet kapnának. A harmadik tanterem pedig 
a Pásthy-iskolánál a tanítói lakáshoz tartozó fészer megfelelő magasságra eme
lésével épült volna fel. Az építés a tanév lezárása után azonnal megkezdődhetett 
volna, de a tantermek szabályszerűségének feltételei, valamint a polgári község 
rossz anyagi viszonyai meghiúsították a terv végrehajtását.
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Többen indítványozták, hogy a polgári községnek mind anyagi, mind erkölcsi 
szempontból az lenne a legmegfelelőbb megoldás, ha a tulajdonában levő nagy
vendéglőt alakítanák át iskolatermeknek, amit egyszer a képviselő-testület már 
megszavazott.

Az ügyben az iskolaszék átiratban felszólította a polgári községet, miután az 
új négy tanterem építésére vonatkozólag elérkezett az utolsó határidő intézkedni, 
hogy csak a nagyvendéglő iskolává alakítását kéri, tudván, hogy a község ennél 
megfelelőbb iskolahelyiséget sem venni, sem építeni nem tudna. Kérte, véglegesen 
ebben a szellemben döntsön a községi képviselő-testület, hogy a felsőbb tanügyi 
hatóságoknak ilyen értelemben jelentést tehessen.

A zsidó hitközség tulajdonát képező zsidótanítói földről is szó esett ezen a gyű
lésen. A tagosításban három hold 392 négyzetöl ingatlan szerepelt a tulajdonában. 
Mivel ez a föld tehát iskolacélt szolgált, az iskolaszéknek kezelésbe kellett vennie 
a 13 021/921. sz. rendelet alapján. Ezért felkérték az izraelita hitközséget, hogy 
adják át a földterületet.

A topolyai járási tanfelügyelőség 1078/922. sz. rendelete -  nem az első, nem is 
az utolsó -  ismételten felszólította az iskolaszéket, hogy az 1922/23-as iskolaévre 
gondoskodjék négy helyiségről, ahol az eddig félnapos tanításban részesült osztá
lyok tanulóit helyezik el. A jövőben a félnapos oktatást nem engedélyezik.

Az 1922. július 27-i ülésen az elnök előadta, hogy a községben tanteremnek 
megfelelő helyiséget nem találni, hiszen akkora termek, amelyekben 80-90 tanu
lót el lehetne helyezni, nincsenek. Ha lenne is, ezekbe a bérelt termekbe padokat 
kellene készíttetni, amelyeket valószínűleg az új, a nagyvendéglőből létesülő ter
mekben nem lehetne használni. Hárs Aladár iskolaszéki tag kifejtette, a kiterjedt 
községnek csak a központban vannak iskolái, s rossz időjárásban éppen elég, ha a 
gyerekek naponta egyszer teszik meg az utat. Indítványozta, az I. és II. osztályok
ban a félnapos tanítást kérelmezze az iskolaszék arra az időre, amíg az új tanter
mek el nem készülnek.

1923. július 11-étől az iskolaszéki jegyzőkönyvek szerb nyelvűek. Ezen a na
pon Dragomir Aranicki tanfelügyelő a Közoktatásügyi Minisztérium 4635/923. 
sz. rendelete alapján összehívta az iskolaszéket. Megállapította, hogy Kishegyesen 
hat tagozatban van félnapos tanítás, ami nem engedélyezett. Felhívta az elnököt és 
a tagokat, tegyenek meg mindent, hogy mielőbb új tantermeket kapjon az iskola, 
mert a mellékelt terv alapján -  ha az teljesülne -  két tagozatban még továbbra is 
félnapos tanítás lenne. Ugyanakkor a mellékletben feltüntetett termek sem felelnek 
meg az iskolai épületek építésére vonatkozó szabályzatnak, mert a mostani két te
remből létesítendő négy terem sem fogadhatna be 50-50 tanulónál többet. Csak új 
iskola építésével lehet radikálisan megoldani az iskolatér kérdését.

A tagok elmondták, tűrhetetlen a helyzet, de a községnek nincs anyagi fedezete 
új iskola építésére, sőt arra sem, hogy átalakításokat végeztethessen. A megoldást 
abban látják, ha a politikai község a tulajdonát képező Gazdasági Iskolát, amely
hez még 25 katasztrális hold föld is tartozik, átengedné az iskolának. Az ügyben 
felterjesztéssel fordultak a közoktatásügyi miniszterhez és dr. Jovan Radonié kép
viselőhöz. Szűcs János elnök kijelentette, az iskolák államosításakor az iskolaszék
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52 katasztrális hold tanítói földet kapott a római katolikus egyházközségtől, s en
nek jövedelméből tartja el az állami iskolát, de az említett 25 holdat is oda kellene 
csatolni, hiszen azon a helyen 1921-ig községi gazdasági ismétlőiskola működött. 
Az elnök mellékelte a kataszteri birtokívet, amely szerint a 25 hold föld a politikai 
közösség tulajdona.

Az elmondottak alapján a tanfelügyelő belátta, szegény a község, képtelen új 
iskolát építeni, az átalakítás sem lenne megoldás. Ebből a helyzetből az egyetlen 
kiút, ha az iskola visszakapja a Gazdasági Iskola épületét, s ott új tantermeket 
rendez be.

1923. augusztus 2-án ismét a tantermek kérdése volt terítéken. Az iskolaszéki 
elnök szóvá tette az új iskolatermek létesítését, s kérte a tagokat, a Dudás-iskola 
esetleges átalakításának a költségeit hozzávetőleg felbecsülve állapítsák meg, 
hogy a polgári község az összeget pótköltségvetésből kiutalhassa. Több tag an
nak a véleményének adott hangot, hogy miután a járási tanfelügyelő a helyszínre 
kiszáll, utána tegyen előterjesztést a Gazdasági Iskolának elemi iskolává tételére. 
Mindenképpen meg kell várni a felettes hatóság további rendelkezéseit, és a pol
gári községtől csak ezután kell igényelni az átalakítás költségeit.

Az 1923. augusztus 22-i iskolaszéki ülésen az elnök ismertette a Közoktatási 
Minisztérium ON 32 232/923. sz. rendeletét, amellyel felszólította a kishegyesi 
izraelita hitközséget, adja át iskolaépületét és a zsidótanítói földet az állami is
kolaszéknek. Az elnök azonnal javasolta, átalakítást kell végezni a zsidó iskola 
épületén, hogy nagyobb termet kapjanak, ezáltal 40 helyett 65 tanulót lehessen 
elhelyezni.

Augusztus 23-án az iskolaszék ülésén megjelent Kertész Sándor az izraelita hit
község képviseletében, akihez Szűcs János kérdést intézett: a miniszteri rendelet 
alapján a zsidó hitközség hajlandó-e átadni az iskolaszéknek a zsidó iskola épüle
tét. Kertész Sándor kijelentette, engedelmeskedik a minisztériumi rendeletnek, sőt 
abba is beleegyezett, hogy a szükséges módosítást elvégezzék az épületen.

A meglevő nyolc tanterem az 1924/25-ös tanévben kevésnek bizonyult, ezért az 
iskolaszék a római katolikus hitközségtől bérbe vette az utóbbi tulajdonában levő 
két termet, amelyek a szövetkezeti épületben voltak (jelenleg Ifjúsági Otthon). A 
bérlet 1924. július 1-jétől 1926. június 30-áig szólt. Az iskolaszék kötelezte magát, 
hogy évente hat métermázsa kereskedelmi minőségű búzát fizet bérlet fejében, 
fizeti az esetleges adókat, a bérbe vett épületrészt karbantartja, majd a bérlet lejárta 
után jó állapotban szolgáltatja vissza. A felmondási idő fél év, amit mindkét félnek 
írásban kell benyújtania. Ha ezt egyik fél sem teszi meg, akkor a bérleti szerződés 
automatikusan egy évre meghosszabbodik.

Az 1925. január 11-én tartott iskolaszéki ülésen az igazgató a Közoktatási 
Minisztérium 51 694/20. XI. 924. sz. határozatát közölte, mely szerint a körze
ti iskolaszék 619/924. sz. ajánlatára ennek költségvetéséből 20 000 dinár segélyt 
kapnak, éspedig az 1924-es év terhére 10 000 és az 1925-ös költségvetés terhére 
ugyanennyit, az iskolaépületek javítására.

Az iskolaszék tudomásul vette a határozatot azzal a megjegyzéssel, hogy a 
fenti összeg kevés az iskola épületeinek átalakítására, hiszen így sem kapnának
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megfelelő tantermeket -  amit a zombori kerületi építkezési részleg véleménye is 
alátámasztott. Ezért javasolta, vessék el ezt a tervet, juttassanak több segélyt, hogy 
abból a főutcán, az úgynevezett Bódy-féle üres telken új iskolát lehessen építeni. 
Amíg erre nem kerül sor, addig is a népképviselők révén kérje a politikai község, 
hogy a tulajdonában levő Gazdasági Iskolát adja át iskolai célokra.

Az iskolai tér toldozása-foldozása furcsa helyzeteket szült. A bérelt épületek
ben hiányoztak bizonyos mellékhelyiségek. 1925. március 21-én Kelemen Ferenc 
tanító kérte, építtessenek tanítói árnyékszéket. Kellemetlen és nem helyénvaló, 
hogy a szomszédokét használják.

Az iskola állandó helyiséghiánnyal küszködött. Csak a két legrégibb iskolaépü
let négy és a zsidó iskola egyetlen tanterme felelt meg valamelyest a követelmé
nyeknek. Ezt tudva, az ember csak hüledezik, amikor a következő feljegyzéseket 
találja a jegyzőkönyvekben: Pásthy Ferenc igazgató-tanító az iskolaszék 1926. 
március 3-án tartott ülésén felolvasta a járási tanfelügyelő 372/1926. sz. rendele
tét. Ebben sürgős jelentést kért arról, mit tettek a volt Gazdasági Iskolának iskolá
vá történő átalakítására, mivel a Közoktatásügyi Minisztérium 8271/I I I1926. szá
mú határozata elrendelte a kishegyesi községi képviselő-testületnek, ne rombolja 
le a nevezett épületet. Távolítsák el az épületben levő holmikat, majd utána ebbe 
helyezzék el az iskola azon tagozatait, amelyeknek félnapos tanításuk van.

Miután a fentiek elhangzottak, az ülésen jelen levő Isidor Kacanski községi 
jegyző közölte: Mivel az említett Gazdasági Iskola épülete a kishegyesi község 
tulajdona, és csak a közelmúltban kapta vissza az államtól, a községi elöljáróság 
eddig még nem hozott semmiféle határozatot a Gazdasági Iskola épületének továb
bi felhasználásáról.

Az iskolaszék elhatározta, értesíti a járási tanfelügyelőséget a községi jegyző 
kijelentéséről.

A községi képviselő-testület gyorsan reagált a minisztérium határozatára, mert 
Szűcs János iskolaszéki elnök az 1926. június 10-én tartott ülésen jelentette, a köz
ségi elöljáróság elhatározta, hogy a volt Gazdasági Iskola két nagy tantermét és az 
épület többi helyiségét átengedi. Ez utóbbiakat tanítói lakásnak -  bérlet fejében.

Újabb feladatot kellett megoldaniuk a tagoknak, pontosabban gondoskodniuk 
a bútorzatról, hogy az iskolaév kezdetén megkezdődhessen a munka. Az iskola- 
igazgató felsorolta, mi mindenre van szükség a tanítás beindításához: iskolapadok, 
iskolatábla, polcok, székek, asztalok, a király Őfelségének képe, névtábla, zászló, 
szekrény. Ebből tartalékban van hét pad, egy tábla, egy asztal, Őfelsége Sándor' 
király két képe. v

Isidor Kacanski községi jegyző közölte, hogy a község az iskolaszéknek aján- 1 
dékoz két széket, egy asztalt, két szekrényt, az 1 . tanterembe 20 db kétméteres, a
2. tanterembe hét db 2,70 m-es padot. Csak egy névtáblát, egy zászlót, egy táblát 
és polcokat kell beszerezni a 2. tanterembe. Azt is elhatározták, hogy a többi isko
laépületen a névtáblákat át kell festetni.

A munkát árlejtésre bocsátották, aminek átadási időpontja 1926. június 15. déli 
12 óra volt. A legkedvezőbb ajánlatot Tóth János tette: 10 770 dinárért vállalta el 
a munkát.

53



A Gazdasági (gazdászaíi) Iskola

Az 1926. szeptember 28-i jegyzőkönyvből kiderül, a község csak bérbe adta, de 
nem engedte át gazdasági épületét az iskolának, amiért az utóbbi 1500 dinár bérle
tet fizetett az 1926/27-es tanévre. Ebben benne volt a melléképületek használata is. 
Az új iskolaév kezdetén a szövetkezeti épület tantermeinek bérletét is folyósítani 
kellett. Ez továbbra is hat métermázsa búza ára maradt. Mivel az épület tetőzete 
javításra szorult, az iskolaszék kötelezettséget vállalt, hogy megjavíttatja. Igaz, a 
külső javítás a tulajdonos kötelessége, mégis az iskolaszék végeztette el a munkát, 
ezért csak három métermázsa búza bérletet volt hajlandó fizetni.

Pásthy Ferenc igazgató-tanító az október 9-i ülésen beszámolt arról, hogy ér
tesítette a katolikus hitközséget a bérletre vonatkozó határozatukról. A hitközség 
válaszolt, és kijelentette, ha az iskolaszék nem fizeti a bérlet teljes összegét, fel
mondják a szerződést. Erre Kacanski községi jegyző azt javasolta, hogy az iskola
szék küldjön átiratot a katolikus egyháznak, és tárgyalja meg újból a bérlet kérdé
sét, mert a két tanteremre szüksége van az iskolának. Vegyék figyelembe, hogy a 
tanulók mind katolikusok, a hitközség tagjai.

A bérlet fizetése miatt nemcsak az egyházzal, de a körzeti iskolaszékkel is meg
gyűlt a baja az iskolaszéknek, mert annak összegét bevették a folyó évi költségbe. 
A körzeti iskolaszék az 1926/27-es gazdasági évre benyújtott iskolai költségvetés
nek éppen ezt, a XX. tételét nem engedélyezte. Mivel erre a tételre elengedhetet
lenül szüksége volt az iskolának, az 1927. május 20-i ülésen határozat született, 
hogy megmagyarázzák a fent nevezettnek, erre a tételre azért van szükség, mert az
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iskola négy tagozata bérelt tanteremben van. Sajnos, a termek nem iskolai, hanem 
magáncélokra épültek, és a szövetkezeti épületben két tanterem a római katolikus 
egyház tulajdona, a másik kettő a volt Gazdasági Iskolában a politikai községé.

Az 1920/21-es, az 1921/22-es és az 1922/23-as tanévben az iskolaszék a szö
vetkezeti épületben levő tantermekért nem fizetett bérletet, mert a politikai község 
mint iskolafenntartó a maga költségén megjavíttatta az épületnek azt a szárnyát, 
ahol a tantermek voltak.

A háromévi ingyenes használat után a tulajdonosnak (a római katolikus plé
bániának) az 1923/24-es iskolaévre 1200 dinárt, az 1924/25-ös és az 1925/26-os 
iskolaévre bérlet fejében a két teremért hat métermázsa búzát fizetett. A községi 
épületért (Gazdasági Iskola) a jóváhagyott szerződés szerint az 1926/27-es iskola
évre 1500 dinár volt a bérlet. (A szerződést a körzeti iskolaszék engedélyezte.)

Az iskolaszék válasza nem elégítette ki a felettes iskolaszéket, mert 718/927. 
sz. rendeletével együtt visszaküldte a politikai községgel kötött bérleti szerződé
sét azzal, egészítse ki telekkönyvi kivonattal, és adjon magyarázatot arra, hogy a 
politikai község és az iskolaszék ez ügyben miért kötött szerződést. A tagok elha
tározták, a Gazdasági Iskoláról szóló kért kivonatot mellékelik, mert a tulajdonlap 
átvezetésére nem került sor. További magyarázattal is szolgáltak: a szerződés meg
kötésére a politikai község követelésére került sor, hogy ezzel is hangsúlyozzák, a 
jelzett épület nem iskolai, hanem a politikai község földterületén épült, a gazdasá
gi mintaiskola részére. Mivel a tulajdonos a politikai község, az iskolaépületekre 
és azok rendben tartására vonatkozó törvény szerint köteles tataroztatni. A helyi 
iskolaszék azon munkálkodott, hogy a Gazdasági Iskola épületét bizonyos ideig 
bérmentesen használhassa az iskola, mert a termekre szükség volt.

Ez volt a helyzet a szövetkezeti épületben levő tantermek esetében is.
A Közoktatásügyi Minisztérium ON 23 296. számú 1928. március 16-án kelt 

rendelete meghagyta az iskolaszékeknek, hogy az iskolákat mint tulajdonukat táb
lázzák be. 1928. július 5-én tárgyaltak a fenti rendeletről, és úgy határoztak, a 
fentiekről értesítik a tulajdonosokat, hogy a jövőben az iskolaszék kezeli azt a 
vagyont, ami részben a politikai, részben a katolikus, részben pedig az izraelita 
hitközség tulajdonában van. A tulajdonlapon bejegyezték, hogy a birtokok betáb
lázott javak, s csakis iskolai célokra használhatóak.

A dolog kezdett bonyolódni. A névleges tulajdonosok nem voltak hajlandók a 
beleegyezésüket adni, hogy ezeket az ingatlanokat az iskola javára táblázzák be.

Hiába kapta vissza az iskola a Gazdasági Iskola tantermét, az égető helyhiányt 
nem tudták megoldani, a tanulókat bezsúfolták az amúgy is szűk tantermekbe. 
November 23-án az igazgató felolvasta a szabadkai II. tanfelügyelőség 3325-8. XI. 
929. számú rendeletét a 13. tagozat megnyitásával kapcsolatban. Rendelet volt, 
de javaslatot is kértek az iskolaszéktől ezzel kapcsolatban. A javaslatot ki kellett 
egészíteni azzal, hogy adottak-e a megnyitás feltételei: tanterem, szemléltetőesz
közök, bútorzat, tanítói lakás és az anyagi lehetőség a tagozat megnyitásához. A 
vita után a következő döntés született:
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1. A 13. tagozatot egy községi épületben helyeznék el, melynek átalakítása 
könnyen megvalósítható, itt tanítói lakás is kialakítható.

2. A bútorzat és a taneszközök az 1930-as költségvetés terhére biztosíthatók.
3. Kishegyes községnek 6786 lakosa van, 1376 háza és 2367 adófizetője. Az 

egyenes adó (az új törvény által megállapított) összege 1 664 501 dinár.
4. A község hajlandó eltartani a 13. tagozatot és egy épületét átengedni arra az 

időre, amíg fel nem épül az iskola.
5. A 13. tagozat tanterme és a tanítói lakás elkészülhet 1930 folyamán, és az 

1930/31 -es iskolaévben megnyitható.
6. Az iskolaközségnek megvan az anyagi lehetősége arra, hogy még egy tago

zatot eltartson, hiszen 42 lánc földje van.
A báni hivatal 1929 végén elfogadta az iskolaszék javaslatát, majd Közoktatási 

Osztályának 1966/929. sz. rendelete utasította, hogy a költségvetésből biztosítsa 
az új, a 13. tagozat megnyitását, gondoskodjon a berendezésről és a tanítói lakás
ról, majd kérje a tagozat megnyitását.

Azonnal értesítették a helyi illetékeseket, hogy az 1930-as költségvetésben bizto
sítani kell a 13. tagozat megnyitását és az új tanerő faátalányának költségeit. A politi
kai község egy épületét átengedte az iskolának, amit kisebb átalakítással alkalmassá 
tettek a kért célra. Tantermet, lakást létesítettek, még kert is volt a tanító részére.

Egy feladata maradt az iskolaszéknek: a felsőbb tanügyi szerveknél kérelmezni 
a bizottság kiküldését, amely elbírálja az épület alkalmasságát. Ha az épület a cél
nak megfelel, az iskolaszék azonnal intézkedik az átalakításról -  szögezték le.

A politikai változás szele volt az iskolaépületek megnevezése is. Mindenütt, min
denben erősíteni a hazafias nevelést. így kaptak új nevet a kishegyesi iskolaépületek:

Pásthy-iskola Kralj Petar Veliki
Kovács-iskola Vük Stefanovic Karadzic
Dudás-iskola Dositej Obradovic
Szövetkezeti épület Karadorde
Zsidó iskola Jovan Jovanovic Zmaj
Gazdasági Iskola Sveti Sava

A későbbiek során részben változott, cserélődött az iskolaépületek neve. Az 
1934/35-ös iskolaévben a helyzet a következő:

Szent Száva iskola. Ebben lakott az igazgató, itt volt az iroda is (a templom 
mögötti, közelmúltban lebontott épület),

Jovan Jovanovic Zmaj 
Dositej Obradovic 
Péter trónörökös iskola 
Tomislav királyfi iskola 
Strossmayer iskola

Dusán cár iskola
Petar Petrovic Njegos iskola

Zsidó iskola 
Pásthy-féle iskola 
a kézilabdapálya helyén állt iskola
?
szövetkezeti épület (jelenleg könyvtár, 
Ifjúsági Otthon)
Kálvária iskola 
Gazdasági Iskola
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193 5/3 6-ban:
Szent Száva 
Péter trónörökös 
Jovan Jovanovic Zmaj 
Petar Petrovic Njegos 
Dositej Obradovic 
Dusán cár, Kálvária iskola

1936/37:
Szent Száva 
Péter trónörökös 
Jovan Jovanovic Zmaj 
Dusán cár
Petar Petrovic Njegos

1937/38:
Szent Száva 
Dositej Obradovic 
Péter trónörökös 
Jovan Jovanovic Zmaj 
Dusán cár
Petar Petrovic Njegos

Az iskoláknak névtáblákat, a tantermekbe címert vásároltak. Közben a 13. ta
gozat ügye is megoldódott, a felsőbb tanügyi hatóság bizottsága megtekintette a 
kijelölt épületet.

1930. április 15-én újabb jelentős fordulat állt be az iskola életében: Milos 
Dukic községi jegyző felolvasta a közoktatásügyi miniszter leiratát, amellyel 
Pásthy Ferenc helyett Radomir M. Dordevic tanítót nevezte ki igazgatónak, éspe
dig 1930. április 8-i hatállyal, sőt ettől a naptól kezdve ő lett az iskolaszék jegyző- 
könyvvezetője is. Radomir M. Dordevic kijelentette, mivel a törvény szerint tagja 
az iskolaszéknek, lemond korábbi tagságáról, és kéri, helyébe mást válasszanak.

Az iskolaszék május 5-i ülésén a 13. tagozattal kapcsolatban konkrét lépéseket tet
tek: az igazgató a községtől kapott Kúlai úti épületet kérte, ami addig járványkórház
ként szolgált, hogy alakítsák át tanteremmé. Ezt a nyugati temetőben levő kálváriáról 
Kálvária iskolának nevezték el. Kiírták a berendezés elkészítésére az árlejtést. Június 
15-én egy lépéssel tovább mentek. A Kálvária iskola átalakítását egybekapcsolták az 
iskolaépületek meszelésével, így az árlejtést az összes munkára írhatták ki.

Az árlejtéssel kapcsolatos pályázatot már korábban kihirdették a faluban, és
1930. július 22-én tartották meg. Horváth Ferenc kőműves a kikiáltott 8345 di
nár kezdőárért vállalta el az iskolák meszelését és a Kálvária iskola átalakítását. 
A szükséges épületanyagot, meszet az iskolaszék adta. Árlejtést írtak ki a padok 
elkészítésére is, az egyéb szükséges holmit pedig Halász Ferenc kishegyesi keres
kedő révén szerezték be.
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Kálvária iskola

Az iskolatér bővítése a két háború között a Kálvária iskola átépítésével be is 
fejeződött.

Fennmaradt két kimutatás az iskolatérről. Az egyik a tantermek nagyságát, a 
másik azok belső terének köbméterét adja meg. Ez utóbbi arról is tájékoztat, hogy 
mivel fütötték a tantermeket.

A kézilabdapálya helyén épült és az 1950-es évek végén lebontott régi iskola- 
épületben két tanterem volt, ezek nagysága: az első terem 71 m2, térfogata 250 m3, 
a második 68 m2, 239 m3.

A közelmúltban a kézilabdapálya melletti lebontott iskolaépületben is két terem 
volt, az első nagysága 83 m2, térfogata 344 m3, a másodiké 82 m2, térfogata 341 
m3. 1930 őszén az épületben levő cselédszobát igazgatói irodának alakították át, és 
bevezették a telefont. A helyiségeket szénnel fűtötték.

A jelenlegi II. Rákóczi Ferenc és a Dr. Babcsányi Sándor utca sarkán levő la
kóház, mielőtt átalakították, iskolaépület volt. Egy tanítólakás és egy tanterem volt 
itt, ez utóbbi nagysága 72 m2, térfogata 273 m3.

A Kúlai úton álló egykori Kálvária iskola (lebontották, helyén egy ideig fatelep 
volt) nagysága 48 m2, térfogata 152 m3.

Az egykori zsidó iskola (a Szövetkezeti Otthon előtti park helyén állt az épület) 
területe 48 m2, térfogata 176 m3.

A valamikori Gazdasági Iskolában szintén két terem volt, az egyik nagysága 63 
m2, térfogata 233 m3, másiké 62 m2, térfogata 229 m3. Minden tantermet szénnel 
fűtöttek.
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A jelenlegi könyvtárban, a római katolikus hitközség egykori ún. szövetkezeti 
épületében is két terem volt, ezeket 1920 és 1935 között bérelte az iskola, hogy 
megoldja az égető iskolatér hiányát. Ezek nagysága: az első terem 71 m2, térfogata 
250 m3, a másodiké 68 m2, térfogata 239 m3. Mindkettőt pozdorjával, a helyi kender
gyárban tilolt kender hulladékával fűtötték. Évente 150 m3 fogyott belőle.

Az óvoda épületében egy tanterem volt, nagysága 65 m2, térfogata 207 m3. Ezt 
is szénnel fűtötték.

1930. július 30-án, a kérdés fontossága miatt, a községháza tanácstermében 
ülésezett az iskolaszék. Az iskolaigazgató -  tekintettel a nagyszámú diákra -  kö
zölte, hogy még két tagozatot kell nyitni, egy szerb nyelvűt és egy másikat, mert 
sok tanuló jelentkezett. Ezért azokból az osztályokból, amelyekből eddig egy volt, 
kettőt hoznak létre. Ennek következménye, hogy az új osztályokat vezető tanítók
nak ki kellett utalni a lakbért. A kérdésben úgy határoztak, hogy kérik az illetéke
seket, nyissanak még két tagozatot, egy előkészítő osztályt a hétéveseknek és egy 
szerb nyelvű tagozatot.

A római katolikus hitközség, mint a szövetkezeti épület tantermeinek tulajdo
nosa, 1930 decemberében kérte az iskolaszéket, rendezzék a bérlet kérdését. Az 
iskolaszék erről december 13-án tárgyalt. Mivel a szóban forgó két tantermet 1918 
óta iskolai célokra használták, úgy döntöttek, közlik a katolikus hitközséggel, 
hogy a szövetkezeti épületben levő két tanterem, valamint a korábbi felekezeti is
kola használatára a Közoktatásügyi Minisztérium rendelete érvényes. Ezek szerint 
minden olyan objektum, amely korábban iskolai célokat szolgált, a továbbiakban 
is ezt a célt szolgálja, és az iskolaszék köteles ezekről gondoskodni. A rendelet 
tehát az említett napig hatályos, ezért az iskolaszék úgy vélte, nem illetékes a fenti 
kérdésről tárgyalni, de elismeri a katolikus hitközség tulajdonjogát erre az épület
re. A hitközséget ebben a kérdésben a Közoktatásügyi Minisztériumhoz, mint a 
kérdésben legfőbb illetékeshez utasította.

A tanulók létszáma 1931-ben tovább emelkedett, ezért az iskolaszék december
12-én a 15. tagozat megnyitását kérte a báni hivataltól. Ez a tagozat valójában az 
államnyelvű VII—VIII. vegyes osztály, de külön tantermet nem biztosítottak volna, 
hanem az alsó osztályokban félnapos tanítást akartak bevezetni. Az iskolai ad
minisztráció felduzzadása és az ügyintézés meggyorsítása érdekében az igazgató 
kérte, hogy az irodába vezessék be a telefont. Az iskolaszék ehhez beleegyezését 
adta, azzal, hogy a költség 400, legfeljebb 1000 dinár lehet, amit az 1932-es költ
ségvetés terhére írtak.

A törvénnyel szentesített Sokol hazafias ifjúsági mozgalom jeladás volt a kato
likus egyház számára, hogy fokozza támadásait az antiklerikal izmus és a délszláv 
ideológia legfőbb szorgalmazója ellen. Történt ez annak ellenére, hogy a király 
megtiltott minden törzsi és vallási alapon való szerveződést. A katolikus egyház 
1930 januárjában támadásba lendült. Létrehozták az első Keresztes Egyletet.

Ez a kis kitérő azért érdekes, mert az iskolatérre nézve ennek következményei 
lettek.

A kishegyesi Keresztes Egyletet Vondra Gyula káplán alapította 1934 szeptem
berében. Két hónapi működés után már több mint 250 tagja volt. 1935. február

59



2-án zászlót szenteltek. A hitközség még ebben az évben visszakapta szövetkezeti 
épületét, ahol megkezdte széles körű kultúrmunkáját.

Az 1935/36-os iskolaévben tehát merőben új helyzet állt elő, miután a római 
katolikus egyházközség visszavette a szövetkezeti épületben bérbe adott két tan
termét. Az iskolatér csökkenését az iskola úgy oldotta meg, hogy az alsó osztá
lyokban is csak félnapos tanítás folyt.

V A tanítói lakások

Atanítónak szolgálati lakás, illetve lakbértérítmény járt. Már a felekezeti iskola 
sem tudott minden tanítójának lakást biztosítani, mert csak három szolgálati lakás 
volt az iskola épületeiben. Az iskolák államosításával valamelyest javult a helyzet. 
1924-ben a kishegyesi iskolaközségben 11 tanerő volt, közülük hétnek volt lakása, 
négyen lepusztult magánlakásokban laktak, s ezért térítményt kaptak.

A körzeti iskolaszék tudott a lakáshiányról, ezért 42/924. számú rendeletével 
kötelezte az iskolaszéket, hogy találjon megoldást a tanítói lakások építésére. 
Egyrészt erre semmi kilátás nem volt, mivel szegény volt a község is, az iskolaszék 
is, másrészt a felettes szervek elrendelték egy új iskola építését.

Nem célunk, de lehetőségünk sincs végigkísérni a tanítói lakások sorsát, ezért 
csak a legjellemzőbb esetekre térünk ki.

A meglevő lakáson osztoztak a tanítók. A legrosszabb körülmények között élő 
tanerő kapta az üresedéskor felszabadult lakást. 1921-ben Greiner Endre tanító 
elfogadta a helybeli katolikus kántori állást, és a kántori lakásba költözött. így egy 
tanítólakás került rendelkezési állományba. Miután a lakbért élvező tanítók közül 
leginkább Linzné Pisarevic Vukosavának volt lakásra szüksége, a nevezett lakást 
neki ítélték.

Tokos József a község tulajdonát képező községi kórházban, a későbbi Kálvária 
iskolában lakott. Az iskolaszék 1924. június 10-én tudtára adta a tanítónak, hogy 
ki kell költöznie, mert a tulajdonos köteles a kórházat berendezni. A község végül 
az ottani lakást 1925. április 24-éig átengedte, azzal, hogy a lakó köteles kórházi 
és felügyelői szolgálatot teljesíteni. Tokos József tehát a fenti ideig használhatta 
a lakást azzal a feltétellel, hogy a határidő leteltéig más lakást keres magának.
1926-ban a faluszéli iskolában (Gazdasági Iskola) kapott szolgálati lakást. A má
sikat a Kelemen tanítóházaspárnak osztotta ki az iskolaszék. Ebből keletkezett a 
bonyodalom, mert az épületben két osztály volt, ami azt jelentette, hármuk közül 
egyiküknek a központba kellett tanítania. Kelemen Ferenc és Emma véleménye az 
volt, hogy évente váltakozva mindig más dolgozzon a központban. Tokos József 
ezzel nem értett egyet, véleménye szerint, ha a lakása mellett van a tanterem, akkor 
nem köteles másik iskolában dolgozni.

Weiss Jenőt 1927-ben a Közoktatásügyi Minisztérium Közoktatási Osztálya 
17 739/927. sz. határozata alapján áthelyezték Topolyára. Lakása felszabadult, amit 
Tokos József kérelme t, majd megkapott, de mivel Weiss családos volt, a lakha
tásijoga 1927. május 1-jén járt le.
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Radomir Dordevic újonnan kinevezett igazgató még meg sem melegítette igaz
gatói székét, máris erélyes hangú rendeletet bocsátott ki.

1931. augusztus 31-én parancsba adta a következőket: Új tagozatok megnyi
tásával szükség mutatkozik a tanítói lakások elosztásának megváltoztatására. 
Mégpedig úgy; hogy lehetőleg mindegyik tanító kaphasson lakást. Ezek szerint 
Dudás Szilveszter jelenlegi lakásából azonnal átköltözik az igazgató (mármint 
Dordevic) Gazdasági Iskola-i lakásába, amelyet az igazgató csak akkor ad át, 
miután Dudás eddigi lakásában befejezik az átalakításokat és a meszelést. Hogy 
ez megtörténhessen és a költözködésre sor kerülhessen, amíg szép az idő, egyelőre 
ürítse ki az éléskamrát meg a mellette levő kisszobát és a téli konyhát (a nyárit 
továbbra is használhatja), így, hogy ha már holnap jönnek a mesterek, azok zavar
talanul dolgozhassanak.

Aznapi 2. számú parancsa:
Mivel szükség mutatkozott arra, hogy az igazgató a központba költözzék, no 

meg minden tanítónak legyen szolgálati lakása, ne pedig magánházakban, egész
ségtelen helyen lakj ónak, és ezért lakbértérítményt fizessenek, az iskolaszék tagjai
val egyetértve a következő lakásbeosztást rendelem el:

1. Mivel az iskolaszék elismerte Kovács Józsefnek a lakbérilletményt, akinek 
van háza a faluban, ezennel közlöm, a legrövidebb időn belül költözzön ki iskola
lakásából.

2. Dudás Szilveszter és Dudás Gizella, valamint Jelena Topalski tanítókis
asszony kiköltöznek a Gazdásági Iskolába, Dordevic igazgató eddigi lakásába. 
Jelena Topalski Mátyus Viktória lakását kapja meg.

3. Az igazgató a Dudás-iskolai szolgálati lakást foglalja el, nem pedig a volt 
igazgatóit a Pásthy-iskolában, mivel az előbbi épületben két tanterem van, egyik
ben ő, a másikban felesége fog tanítani.

4. Ivana Acanski és Danica Mutic a Kálvária iskolában kap lakást, elosztják a 
szobákat, de a konyha közös lesz. Tokos József és Pásthy Ferenc eddigi szolgálati 
lakásában marad, Mátyus Viktória pedig lakbértérítményt kap.

Az iskolaszék csak a szeptember 14-i ülésén tárgyalt az igazgatói lakás kér
déséről. Az igazgató kijelentette, lakáscserére van szükség, s mivel igazgatónak 
nevezték ki, nem lakhat 2,5 km-re az iskoláktól. A szolgálat megkívánja, és kérte, 
hogy a központban biztosítsanak számára lakást.

Milos Dukic községi jegyző kijelentette, hogy az igazgató szabadon beköltöz
het a nekijáró igazgatói lakásba, amiben jelenleg Pásthy Ferenc lakik. Dordevic 
igazgató tiltakozott ez ellen, és kijelentette, ne a volt igazgatói lakást utalják ki 
számára, mert az igen nedves. Három gyereke van, ezek egyike még csecsemő, 
és a nedves lakás károsan hatna a gyerekei egészségére, ezért szorgalmazza, utal
ják ki neki Dudás Szilveszter tanító jelenlegi lakását, Dudás pedig az ő mostani, 
Gazdasági Iskolában levőbe költözzön.

Az iskolaszék elfogadta az igazgató érvelését, és határozott: Dudás Szilveszter és 
felesége, mindketten tanítók, cseréljenek lakást az igazgatóval, és költözzenek át.

Egy hét múlva, szeptember 22-én az igazgató beszámolt, hogy sor került a la
káscserére, s kérte a lakás renoválását, ami a következőkből állna: vágjanak három
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új ablakot a Kovács-iskola udvarára, mert csak egy szoba néz az utcára, a többi 
három szobának nincs ablaka. A fészert alakítsák át konyhának, a volt konyhát 
pedig szobának. A három ajtó egyikét állítsák be a kisszobára, ami iroda lesz, a 
másik kettővel pedig válasszák el a folyosót a tanítói lakástól, hiszen elég vályog 
maradt ki a Kálvária iskolában. Az iskolaszék elfogadta a javaslatot, azzal, hogy a 
költségeket az 1931-es költségvetésből fedezik.

Konyha

Igazgatói
iroda

Szoba

Az 1930-ban kialakított igazgatói iroda (a 8. kép részlete)
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Dudás Szilveszter kérte a lakáscsere miatti költözködés költségeinek a megté
rítését az iskolaszéktől, de nem kapta meg. Ugyanakkor igényelte a volt szolgálati 
lakásába bevezettetett villany kiadásait is, de az iskolaszék azzal a megindoklással 
utasította el, hogy nem tudja igazolni a szerelés költségeit.

Kishegyes vázlattérképe a legfontosabb épületekkel 

Kishegyes vázlattérképének jelmagyarázata

1. Római katolikus templom
2. Kovács-iskola
3. Dudás-iskola
4. Pásthy-iskola
5. A római katolikus papiak
6. Gyógyszertár és a szövetkezeti épületi iskola
7. Községháza
8. Iskolakert
9. Zsidó iskola

10. Zsinagóga
1 1 . Óvoda
12. Gazdasági Iskola
13. Vasútállomás
14. Községi vendéglő és a Posta
15. Községi kórház
16. Tanítói kert
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A TANULÓK

A gyerekeket 8. életévükben a tanév három első napján írták be a falusi elemi 
iskola I. osztályába. A fiúgyerekeket, ha betöltötték a 1 1 a lányokat a 10. életévük 
után már nem vették fel az I. osztályba.

A beírást az iskolaszék végezte egy jegyzék alapján, amit a lelkész május 1-jétől 
május 16-áig készített el és terjesztett elő. Ebben felsorolták azokat a fiú- és lány
gyerekeket, akik 8. (7.) életévükbe léptek, de nem múltak el 11 (10) évesek. Az 
iskolaszék először a legidősebb gyerekeket vette számba, majd a fiatalabbakat, 
amíg nem telt be az előírt létszám.

A tanulók kötelesek voltak az iskolát rendszeresen látogatni. Csak azok, akik a
IV. osztályt elvégezték, valamint szerb közép- vagy szakiskolába léptek át, men
tesültek az elemi V. és VI. osztályába járni. Az iskolaszék év közben más iskolába 
átlépett, más helységbe költözött tanulókról jegyzéket vezetett, gondoskodott róla, 
hogy minden gyerek hat évet járjon iskolába. A tanító bírálta el az elmaradást és 
ő is igazolta, az igazolatlan mulasztást pedig jelentette a helyi iskolaszéknek. Az 
igazolatlan mulasztásokért az iskolaszék megbüntette a szülőket vagy azokat, akik 
a gyerekeket szolgálatba vették. Az első három napért intés járt, minden további 
nap után 0,20 dinárt kellett befizetni az iskolai pénztárba. Akik évi 15 dinárnál 
kevesebb adót fizettek, a pénzbüntetést elzárásra, vagy közmunka végzésére vál
toztathatták. Egynapi elzárás közmunka teljesítése esetén 5 dinárnak számított. Az 
iskolaszék elnöke vagy helyettese a kiszabott büntetést 30 napon belül köteles volt 
behajtani. Ha ez idő alatt nem tette meg, neki kellett kifizetnie. Ezt a büntetést a 
tanfelügyelő mondhatta ki, és a rendőrség hajtotta végre.

A tanuló csak akkor iratkozhatott ki az iskolából, ha gyógyíthatatlan betegség
ben szenvedett, vagy betegsége a többi tanulóra nézve veszélyesnek bizonyult, 
továbbá, ha árva és teljesen vagyontalan, valamint sok osztályismétlés miatt idős 
lett, vagy a fiú betöltötte 15., a lány pedig 14. életévét.

Az iskolai munka egyik legfőbb akadálya a sok mulasztás volt. 1921. április
13-án az igazgató a tanulók mulasztására vonatkozólag megjegyezte: minden ta
nuló, akik elállnak szolgálni, mint mulasztók vezetendők Azon tanulók, akik pedig 
szüleikkel együtt szállásra költöznek, a naplóból törlendők A szolgálatba elálltak 
jelentendők

A hiányzások a nagy mezőgazdasági munkák idején aggasztó méreteket öltöt
tek. Az iskolaszék 1923. május 3-án megtartott ülésén elhangzott, hogy az igazo
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latlan mulasztások száma eléri a 40-50%-ot, ezért kénytelenek a törvény szigorá
val fellépni a hanyag szülőkkel szemben, alkalmazni a népiskolai törvény 24. pa
ragrafusának végrehajtását, azaz, megbüntetni a szülőket. A büntetésnek volt egy 
akadálya: a szegénység. Az iskolaszék ezért a következőket mondta ki: azoknak a 
mulasztóknak a szüleit nem bünteti, akik gyerekeiket szegénység miatt kénytele
nek otthon munkára fogni, vagy máshoz elszegődtetni, mert az ilyenek büntetése 
csak újabb nehézségeket támasztana, mert anyagilag a község könyöradományára 
szorulnának. Azokat a szülőket, akik haszontalan vagy csekély ok miatt több na
pon át nem engedik gyerekeiket iskolába, először szigorú figyelmeztetésben része
sítik, további hiányzások esetén a törvény rendelkezései szerint járnak el.

Az igazolatlan hiányzásokról az iskola a járási iskolai tanfelügyelőnek jelentést 
küldött, aki 1924-ben kelt 802/924. sz. rendeletével megerősítette, hogy az iskola
szék megbüntetheti az igazolatlanul hiányzó tanulók szüleit.

A hiányzások mégsem csökkentek. Az iskolaszék 1924. április 7-i ülésén az 
igazgató felolvasta azoknak a szülőknek a névsorát, akiknek a gyerekei igazolat
lanul hiányoztak. Az 1904. évi népiskolai törvény 24 szakasza alapján 20 dinárral 
büntettek nyolc szülőt.

A törvény rendelkezett azokról az esetekről is, amikor a gyereket felmenthették 
az iskolába járás kötelezettségétől. Az iskolaszék a tanfelügyelőség 974/924. sz. 
rendelete alapján a szülők nélküli gyerekeket mentesíthette az iskolába járástól.

1924. május 21-én Dragutin Aranicki járási tanfelügyelő meglátogatta az is
kolát. Jövetelének célja a hiányzások ellenőrzése volt. Az iskolaszék ülésén ki
jelentette, hogy elégedetlen, mert az ellenőrzés napján a beiratkozott 755 tanuló 
közül csak 394 volt az iskolában. Az igazgató közölte, hogy mindent megtettek a 
tanulók rendszeres iskolába járása érdekében, büntetik is a szülőket, akik azonban 
mégsem küldik a gyerekeket iskolába. Erinek oka a lakosság nagy szegénysége. 
Addig, míg a mezei munkák nem kezdődnek meg. rendszeres az iskolába járás. 
Szent György-nap után azonban szaporodnak a hiányzások. A tanfelügyelői láto
gatás után a hiányzás ügyében az iskolaszék több mint száz szülőt büntetett meg. 
Erre az elnök javasolta, tekintettel a kukorica kapálásának idejére, 7 nap szünetet 
kellene elrendelni, ami enyhítené az igazolatlan hiányzásokat, de a szünet után 
meg kell szigorítani az ellenőrzést. 1925. május 5-én újabb 31, május 19-én továb
bi 58 szülőt büntettek meg 20 dinárral, illetve ilyen értékben kellett okmánybélye
get vinniük az iskolába.

Ellenkező esetre is van példa. A tanítótanács 1925. március 6-i ülésének jegy
zőkönyvéből: ...kielégítő az iskola látogatása, kivétel a felsőiskolában. itt sokan 
kimaradnak. mert arra hivatkoznak, elmúltak 12  évesek.

A felmentésre is akad példa. Az 1925. december 15-i iskolaszéki ülésen Szűcs 
János iskolaszéki elnök javasolta, hogy Szabó Mária V. osztályos tanuló kiiratkoz
hasson az iskolából, mert meghalt az apja, és van még három húga, akik iskolába 
járnak. Házuk hat hónappal korábban leégett, s annyira szegények, hogy sem az 
orvost, sem a gyógyszerészt nem fizethették ki. Nincstelenségük miatt anyjuk még 
ruhát sem vehet neki, amiben iskolába járjon. Ez az oka, amiért nem járt iskolába,
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bár a IV. osztályt kitűnő eredménnyel végezte el. A javaslatot megküldték a járási 
tanfelügyelőnek, hogy engedélyezze Szabó Mária kiiratkozását.

1931. szeptember 2-án ismeretlen rendeletre hivatkozva az igazgató azt közölte 
a tanítótanács ülésén, hogy az iskolától több mint 4 km-re távol lakó tanyasi gye
rekek nem kötelesek iskolába járni.

Radomir Dordevic keményvonalas igazgató szokásos heti ellenőrzése után,
1932. december 14-én kelt 15-ös számú körözvényében az alábbiakat közölte a 
kishegyesi iskola tanítóival:

Az osztályok körbejárásakor azt tapasztaltam, hogy a beírt tanulók 15-20%-a 
nem já r  iskolába, ez a jelenség különösen a felső osztályokban a szembeötlő. Azt 
csak a tanítók tudják, mennyire ártalmasak ezek az igazolatlan hiányzások. A tan- 
felügyelő ellenőrző körútja során megállapította, sok tanító azzal magyarázta ki 
magát, a gyerekek azért nem járnak iskolába, mert az iskolaszék nem bünteti a 
szüleiket. Hogyan büntethet az iskolaszék, ha nincsenek adatok egyes tanulók hi
ányzásáról. A jelentést csak egyes tanítók adják meg rendszeresen az iskolaigaz
gatónak, aki egyben az iskolaszék ügyvezetője is, csak ily módon szerezhetnek a 
tagok tudomást az igazolatlan mulasztásokról. Ha megtörtént a figyelmeztetés, 
csak utána kerülnek meghallgatásra a hiányzók szülei, és következhet a büntetés. 
Az eljárás, míg egyes szülőket megbüntethetnek, két hónapig is eltarthat.

Parancsba adtam, minden szombaton tegyenek jelentést a tanítók, sajnos, az 
utóbbi másfél hónapban egyetlen tanítótól sem kaptam jelentést.

Ha az iskolaév folyamán 45 alá csökken egyes osztályokban a tanulók száma, 
összevonom azokat az osztályokat, az illető tanítót pedig áthelyezési állományba 
sorolom.

1936. szeptember 15-én tett látogatásakor Dimitrije Rasic járási tanfelügye
lő ismételten megállapította, hogy nem járnak a gyerekek rendszeresen iskolába, 
egy-egy osztályban alig lézengnek néhányan. íme a tényállás 1936. szeptember 
15-én:

-  az I. a osztályban 6 tanuló volt,
-  az I. b osztályban 1 ,
-  az I. c osztályban 8,
-  a II. a osztályban 8,
-  a II. b osztályban 7,
-  a II. c osztályban 3
-  a III. a osztályban 6,
-  a III. b osztályban 2,
-  a III. c osztályban 1,
-  a IV. a osztályban 3,
-  a IV. b osztályban 1,
-  a felső elemi I. a és b osztályban 4,
-  a felső elemi II. a és b osztályban 2 tanuló volt jelen.
A tanítók ezúttal is azzal védekeztek, hogy minden tanév kezdetén ez a helyzet.
Az iskolaév kezdeti igazolatlan távollétet, kimaradást a népiskolai törvény 61. 

paragrafusa és a járási iskolai hatóság 1936. szeptember 7-én kelt 8394. sz. leirata
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szabályozza és kimondja, ezután szeptemberben és októberben minden 15 napban 
jelentést kell tenni a kimaradásokról.

A kérdést zárjuk le a közoktatásügyi miniszter küldöttjének, Ljubomir Cosiénak 
1936. november 9-én tett látogatásakor készült jelentésének erre vonatkozó megál
lapításával: A naplók alapján megállapítottam, rendkívül sok a hiányzás, sok diák 
nem jár iskolába. Ezt erélyesen meg kell akadályozni, a szülőket törvényes szigor
ral kényszeríteni kell hogy küldjék gyerekeiket az iskolába, amellett rendszeres 
szülői értekezletekre van szükség.

1921 -ben 311 -es szám alatt rendelet jelent meg a tanulók osztályzásáról. Eszerint 
az osztályzatot az értesítőkönyvecskébe az állam nyelvén kell beírni, a nemzetiségi 
vidékeken pedig anyanyelven is. Ezt a rendeletet már az 1921. évi osztályzásnál 
figyelembe kellett venni. Az igazgató arra is felhívta a tanítók figyelmét, miként 
azt a tanfelügyelő látogatásakor mondta, hogy 10—15%-nál többet ne buktassanak 
meg. Az igazgató különösen a szerb nyelv előadójának a jígyelmét hívja fe l erre a 
körülményre. A tanulók osztályzásánál legyen egy kis elnézéssel. Miután az idei 
év alatt sokáig szünetelt a tanítás a járvány miatt, másrészt a szerb nyelv teljesen 
idegen előttük, s az oktatása is most veszi kezdetét, ne követeljen tehát sokat tőlük. 
Egyébként az osztályozásnál vegye tekintetbe azt is, hogy a többi tárgyból mily ered
ményt mutat fe l a gyerek. Az osztályzást tehát az osztályvezetőkkel együtt végezze.

1924. június 18-án a vizsgára készülődve az igazgató tanácsolta, minden tanu
lót -  aki iskolába jár -  át kell engedni.

A tanulók magaviseletéről és az egyes tantárgyakban elért előmenetelének ér
demjegyét évente kétszer jegyezték be az osztályzati könyvbe, január első felében 
és június 1-jétől június 29-éig. A tudásra kapott érdemjegy: 5 (kitűnő), 4 (jeles)> 
3 (jó), 2 (gyenge) és 1 (rossz). A magaviseletre: példás (5), jó (3) és silány (2). 
Szorgalomra', dicséretes (5), szorgalmas (3) és hanyag (2).

A tanév végén nyilvános, ünnepélyes vizsgákat tartottak a tanfelügyelő vagy 
miniszteri kiküldött és az iskolaszék tagjainak jelenlétében. A vizsgán minden osz
tályban két tanító volt a bizottság tagja. Ha az igazgató tanította osztályban volt 
vizsga, akkor az egyik bizottsági tag a miniszteri kiküldött volt.

Az 1927/28-as iskolaév vizsgabeosztása:

Nap A vizsga kezdete Osztály Bizottsági tagok

06. 18. Délelőtt 8-11 óra 11. fiúosztály Ljubimir Cosic iskolaigazgató, 
Kelemen Ferenc és Dudás Gizella

06.21. Délelőtt 8-11 óra 
Délután 2-5

Óvoda 
I. fiúosztály

Pásthy Ferenc igazgató,
mindegyik óvónő
Tokos József, Kelemen Emma

06. 22. Délelőtt 8-11 
Délután 2-5

I. leány osztály
II. leányosztály

Kovács József és Mátyus Viktória 
Dudás Szilveszter és Jankovics 
Piroska

06. 23. Délelőtt 8-11 
Délután 2-5

III. fiúosztály 
III. leányosztály

Kiric Nikola és Kelemen Ferenc 
Mátyus Viktória és Tokos József
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06. 25. Délelőtt 8-11 
Délután 2-5

IV. vegyes osztály 
V-VI. fiúosztály

D. Ljubeljska és Kovács József 
D. Ljubeljska és Dudás Szilveszter

06. 26. Délelőtt 8-11 
Délután 2-5

V-VI. leányosztály 
I—II. vegyes osztály

Kiric Nikola és Kelemen Emma 
Jankovics Piroska és Dudás 
Szilveszter

06. 27. Délelőtt 8-11 III—IV. vegyes oszt. Mátyus Viktória és Kiric Nikola

A sikeres vizsga után a derék tanulók ajándékot kaptak. 1926-ban például, mivel 
nem volt megfelelő a könyv, a kiváló diákok pénzjutalmat vehettek át, 1928-ban 
ismét könyvjutalom járt. Ebben az évben két adományozó is volt. A tanfelügyelő 
révén 15 darab Képes népmesék című könyvet kapott az iskola (15 dinár volt az 
ára darabonként). Ebből az év végén, Vid-napján öt könyvet osztottak ki. A má
sik adományozó az amerikai Vöröskereszt volt: könyvet, képet, albumot küldött a 
hegyesi diákoknak.
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OKTATÁS ÉS NEVELÉS

Az I. világháború végén Vajdaság a Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz ke
rült. Az új állam kormánya kezdte irányítani a tartomány tanügyét, de nem sietett 
Vajdaság iskoláinak végleges rendezésével. Kivárta a Versailles-ban tartott béke
tárgyalások befejezését. A békeszerződés 9. pontja biztosította a nemzeti kisebbsé
gek számára az anyanyelvi oktatást.

A háború után Kishegyesen, ahol a hadműveletek nem zavarták az iskola mű
ködését, a tanítás nem szünetelt sokáig. Az oktatás már az 1918/19-es tanév első 
felében megkezdődött, bár voltak nehézségek, a tanterem- és a tanítóhiány. A ta
nítók többsége a községben volt, és 1918. december 1-jén valamennyien az új 
államra tettek hüségesküt.

Az új jugoszláv állam elemi iskolákra vonatkozó első, nagyobb horderejű 
rendelete tanítási nyelvként meghagyta az iskolába járó gyerekek anyanyelvét, a 
kisebbségi iskolákba még nem vezette be a szerb nyelv kötelező tanítását, de a 
történelem tananyagának teljes megváltoztatásával megfosztotta a kisebbségi gye
rekeket nemzeti történelmük fontosabb állomásainak megismerésétől.

A szerb iskolatörvény kiterjesztése és az iskola államosítása magával hozta a 
tantervek megváltoztatását. Az addig használt tanterveket hatályon kívül helyez
ték, újabbakat még nem dolgoztak ki, hanem a régi szerb tanterveket módosították. 
1920. szeptember 20-án keltezett köriratában a közoktatásügyi miniszter közzé
tette, hogy minden népiskolában az 1889. december 9-én kiadott szerbiai tanterv 
szerint kell tanítani, de a földrajz és történelem tanítása esetében az 1920. június 
26-án elfogadott változásokkal, az V. és VI. osztályban pedig az 1874. augusztus 
23-án kiadott tantervek érvényesek.

A miniszteri körirat szabályozta a kisebbségi párhuzamos tagozatok tantervét is, 
melynek mindenben azonosnak kellett lennie az államnyelvű iskolák tantervével. 
A szerb nyelv mellett a szerb történelem és földrajz tanítása államnyelven folyt. 
Amíg az új tanterv nem készült el, a kisebbségi anyanyelvet az addig alkalmazott 
tanterv szerint tanították, a szükséges tankönyvet pedig az oktatási főbizottság jó
váhagyásával lehetett használni. Meghatározta a körirat a szerb nyelv kötelező ta
nítását is a kisebbségi iskolákban. Amíg a körülmények nem tették lehetővé, csak 
a III. osztálytól kezdve tanították.
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Mariska Gróf Szerb tankönyve, 1921/22-es tanév

Fölmerült azonban a kérdés, hogy a kisebbségi tagozatokon, ahol a tanítók több
sége nem beszélte az államnyelvet, miként kell eljárni a nemzeti tantárgyak tanítása 
esetében. A föltett kérdésre külön körirattal válaszolt a közoktatásügyi miniszter. 
Eszerint ezekben a tagozatokban a szerb nyelvet, a történelmet, a földrajzot és az 
éneket a tanulók anyanyelvének segítségével kell oktatni. A kisebbségi tagozatok 
számára készült és módosított tantervet az újvidéki, szabadkai és nagybecskereki 
tanügyi tanfelügyelőségnek 1920. november 1 1 -én küldték meg.

A tanterv első része csak a szerb nyelvre, történelemre és földrajzra vonatkozó 
óratervet adta meg az osztatlan, részben osztott és osztott tagozatok számára.
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A szerb nyelv tanítási óráinak száma a 
hegyesi iskolában

Az
 

ös
sz

es
 

ór
as

zá
m

I. II. III. IV. V. VI.
4 4 4 4 16

Mivel a kishegyesi iskola teljesen osztott volt, így minden osztálynak megvolt 
a heti 4 szerbórája.

Az óraterv második része részletesen taglalta a tanterv szerint előírt tantárgyak 
óraszámát:

A magyar nyelvű népiskolák órabeosztása

So
rs

zá
m

Tantárgyak
Osztály

I. II. III. IV. V. VI.

1. Vallástan 2 2 2 2 2 2
2. Szerb nyelv - - 4 4 4 4
3. A gyermek anyanyelve* 8 8 4 4 4 4
4. Földrajz szerb történelemmel - - 3 4 2+2 2+3
5. Számolás geometriával 4 4 4 4 4 3

6.
Természetrajz mezőgazdasági 
ismeretekkel a fiú- és háztartástannal 
a leányosztályban - - 3 3 3 3

7. Rajz és szépírás 2 2 2 2 2 2
8. Kézimunka 2 2 2 2 2 2
9. Ének 2 2 2 2 2 2

10. Testgyakorlás, játék 2 2 2 2 2 2
Összesen 22 22 28 29 29 29

* A szerb nyelv szláv olvasással tantárgy helyett a magyar tannyelvű iskolákban 
az 1920. szeptember 30-án 31 691. sz. alatt kelt közoktatásügyi miniszteri rendelet 
és Bács megye tanfelügyelőjének 6375/1920. sz. alatt kelt rendeletének 7. pont
ja értelmében magyar nyelv és olvasás volt a jóváhagyott tanterv, és tankönyvek 
alapján heti 8 óra. A nem államnyelvű kishegyesi iskolában ezek után a szerb nyelv 
óráinak beosztása a következőképpen módosult:

A megadott program egyelőre az 1920/21-es iskolaévre volt érvényes, de ha
tályos maradt az új népiskolai törvény meghozataláig. A tanterv az osztott hatosz
tályos kisebbségi iskolák heti 159 órájából 32-t az anyanyelv oktatására írt elő,
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ebből 24 órával tanították az anyanyelvet az alsó osztályokban, ami az anyanyelv 
központi szerepét jelentette.

Néhány évig a kisebbségi iskolákban nem szolgáltatott okot jelentősebb pa
naszra az anyanyelv tanítása, mert volt elég kisebbségi tanító. Az anyanyelvtanítás 
körüli gondok a húszas évek második felében jelentkeztek, amikor a nyelvvizs
gák és egyéb megkötések következtében a kisebbségi tanítók száma, legalábbis 
a magyar tagozatokon, nagyobb arányban csökkent, mint a tagozatok száma, és a 
tanító nélkül maradt tagozatokba kisebbségi nyelvet nem beszélő szerb tanítókat 
neveztek ki. Egy eset fordult elő, mégpedig az 1934/35-ös iskolaévben, amikor 
egy szerb nemzetiségű tanítónő, Danica Petrov tiltakozott a beosztása ellen. Azzal 
érvelt, hogy nem tud jól magyarul, ezért a kijelölt magyar tannyelvű harmadik 
osztályban nem taníthat. Az előző tanévben viszont szó nélkül elfogadta a magyar 
második osztályban a tanítást. Az 1935/36-ös iskolaévben Danica Mutic tanított a 
második osztályban.

A kisebbségi iskolák számának csökkentésével mind kevesebb gyerek tanult 
anyanyelvén. Külön kérdést jelentettek az V. és VI. osztályok. Vizsgáljuk meg ezt 
közelebbről:

1921/22-es iskolaév V-VI. osztály: Kovács József,
1922/23-as iskolaév V-VI. osztály: Kovács József,
1923/24-es iskolaév V-VI. osztály: Kovács József,
1925/26-os iskolaév, V-VI. fiúosztály: Dudás Szilveszter; V-VI. lányosztály: 

Dudásné Rózsa Gizella.
A hegyesi iskola -  miként a fenti kimutatásból látható -  hatosztályos volt. Az

V. és VI. osztályokban -  a tanítók beosztásaiból is kitűnik -  anyanyelven folyt a 
tanítás, kivéve a szerb nyelvet, történelmet és földrajzot. Egy ideig ezt a rendeletet 
a szerbül nem tudó tanítók nélkül nem lehetett betartani. Mivel ezekben az osz
tályokban központi helyet kapott a történelem tanítása, gondoskodtak róla, hogy 
maradéktalanul meg is valósítsák. Az 1926/27-es iskolaévben két szerb tanítót, 
Desanka Ljubeljskát és Nikola Kiricet Kishegyesre helyezte a miniszter. Az V-VI. 
fiúosztályt Kiric, a párhuzamos lányosztályt Ljubeljska tanította.

Az V. és VI. osztályt, a kötelező nyolcosztályos népiskola bevezetését tervező 
és körvonalaiban már kialakuló új népiskolai törvény előjelzéseként felső népis
kolának minősítették. Az új, egységes népiskolai törvény hatályba lépése után a 
hegyesi iskola is négyosztályosra zsugorodott. Az anyanyelvű tanítás csak az alsó 
négy osztályra korlátozódott.

Az ideiglenes tantervnek fontos kérdése volt az államnyelv tanítása. Az 1920/21 - 
ben kiadott ideiglenes tanterv az államnyelv tanítását a III. osztálytól írta elő, heti 
4-4 órával, azzal a céllal, hogy a gyerekek a tanultak alapján a VI. osztályban már 
önállóan beszéljenek. Többször kísérleteztek az államnyelvnek az I. és II. osztály
ba való bevezetésével, a várt eredmény azonban, főképpen a megfelelő módszer 
hiányában, elmaradt. Ezért az 1926-ban elfogadott egységes tanterv is csak a III. 
osztálytól kezdődően írta elő az államnyelv oktatását. Az ideiglenes tanterv az ál
lamnyelv tanításába még nem iktatta be ugyan a beszéd- és értelemgyakorlatot 
külön tantárgyként, de az olvasás-írás mellett súlyt fektetett a beszélgetésre.
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A szerb nyelv anyaga a nem szerb tannyelvű iskolákban

III. osztály

A) Iskola, iskolai élet, tanító, tanuló keresztneve szerb nyelven, tanterem, bútor, 
taneszköz, iskolai foglalkozás, a felsorolt tárgyak tulajdonságai (színük, alakjuk, 
méretük, helyük), a tárgyak szabályos számlálása. Az iskolai munkával kapcsola
tos kérdések és feleletek.

B) Család és családi élet: szülők, fivérek és nővérek, legközelebbi rokonok.
Mesék a családban uralkodó szeretetről.
C) A gyerek testrészei.
Testrészek, számuk és mozgatásuk, felkelés, öltözködés, a ruha fajtái.
Táplálkozás (étel és ital).
A házi munkában való segítés já ték , fekvés, ima, alvás.

IV. osztály

D) Épület, lakás, konyha, szoba, pince, padlás, bútorok, házi eszközök, helyük, 
alakjuk, színük, anyaguk, kidolgozásuk, használatuk.

E) Udvar, kerítés, kapu, melléképületek, kút.
Háziállatok, tulajdonságuk és hasznuk.
F) Kert, zöldség, virágok, fák, gyümölcsök.
G) Templom. A templom részei és berendezése.
Istentisztelet, viselkedés a templomban. Lelkész, kántor, harangozó, ünnepek.
H) Az alapszámok megnevezése 1-től 1000-ig (a III. osztályban), 1000-től 

10 000-ig a IV. osztályban, 1-től 100 000-ig az V. és VI. osztályban, szerb nyelven 
folyó beszélgetéssel, pénz, mértékek.

I) Gyerekjátékok szerb kifejezésekkel, szerb dalocskákkal, 1-2 gyerekdal. 
Testgyakorlásnál és játékok használatos legszükségesebb vezényszók.

V-VI. osztály

J) Község, ház, utca, út, tér, temető.
K) A község lakosai, kor, foglalkozás, a lakosság nyelve és vallása. Községi 

bíró,jegyző, orvos, búcsú, vásár, lakodalom.
L) Községhatár, szántóföld, rét, legelő, szőlő, erdő, szántás, vetés, aratás, csép- 

lés, szüret (szőlőszüret, kukoricatörés).
M) A nap és a hét részei: hónapok és évszakok. Munka a kertben és mezőn 

évszakok szerint. Az idő felosztása, óra, idő (időjárás).
N) A földrajz alapelemei. Hegy, domb, völgy, síkság (magas, mély), forrás, 

patak, folyó, tó.
Környék Járás, megye, szomszédos járások és megyék.
Ny) Mezei és erdei állatok, hasznosak, károsak.
Mezőgazdasági növények a határban. Kő, anyag, homok, só, kőszén, vas, réz.
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Megjegyzés: A tanító köteles volt a tárgyakat szemléltetve körülírni oly mérték
ben és oly eredménnyel, hogy a tanuló egyszerű kérdéseket képes legyen megér
teni és válaszolni rájuk, hasonló kérdéseket tudjon feltenni, továbbá, szabályosan 
ejtse ki a számára új szerb hangokat; különösen a magyaroknál a szerb a, e, a né
meteknél sz, gy, g, ly, ny és z, s a szavakat szabályosan hangsúlyozza (a hangsúly 
helye és fajtái), ismerje a főnevek főalakjait (nem és eset), valamint ige, igeidő és 
személy, névelő, kötőszó, kijelentő és kérdő mondat egyszerű szórendjét.

A III. osztályban a tárgyi oktatás csak olyan mértékben vehető igénybe, ami
lyen mértékben már feldolgozták anyanyelven.

Olvasás és írás

A kis- és nagybetűk olvasása és írása, különös tekintettel arra, hogy a tanuló 
helyesen ejtse ki és írja le azokat a hangokat, amelyek az anyanyelvében nem 
fordulnak elő. Olvasmányok folyékony olvasása helyes, szerb hangsúlyozással. 
Rövid olvasmányok. Néhány népmese. Állatmesék. Kis versek a családi életből, 
vallásos versek.

írásbeli feladatok, másolás, ismert szavak írása, rövid mondatok leírása diktá- 
lás után és emlékezetből, a szavak szép és helyes leírásának gyakorlása, a szavak 
elválasztása.

Földrajz

A III. és IV. osztályban

Hazánk határai. A Duna, Száva, Dráva, Morava, Drina, Timok, Ibar, Vardár, 
Drim, Zeta és Morava vízkörnyékének leírása.

Legnevezetesebb hegységek, folyók, tavak; termelések, lakosok, foglalkozás, 
fontos helyek, utak; állam, címer és zászló tanítása.

Az V-VI. osztályban

Hazánk többi részének ismertetése. Általános áttekintés.
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BAHAT.
3 e M J l* M U lT € .

B a n a T  ae>KH Metjy ¡XynaHOM, T h c o m , PyjnyH M jo* 
u M ayapcK O M . T « c a  je  n a  á a n a a y ,  / l y n a a  n a  jy ry .

3eM.nbwiüTe je  p a B H o ; « a  jyroHCTOKy je óperoBHTO. 
H a  jy ry  HMa » necKa. WHane je c a y ra e  rmo&HO, y  B a- 
HaTy poan MHOro WMTa, ay x a u a , KpoMtiupa m a p y ro r  
noB pha. Ha jyroHCTOKy poan  Miioro «mua.

Boj*e.
TaaB w e pene c y  j\ y a a n  h T « c a .  A yuaB  T eu e  Ha 

jy r  h  n a  jyroHCTOK. /JyHaBOM n . io e e  b c jik k c  :ia h e  
y  H>ej»y «na mhofo p«6e. Va AynaB HMa pHToi»a. Ay«a& 
HHHH BHIiie OCTpBa.

T w ca  Tese Ha jy r .  Kor í l e p a e a a  yTH ne y  fty m s .  
M Thcom n/ioue a a t je .  H y  Thch «ma mhoto p u ö e .

M a t té  B oae c y :  B e re j ,  TaM HUi, K a p a m  «  H e p a  
B e r e j  yT H ue y T « c y .  HMa h KaHaji B e r e j .  T a ju m i  y r a n e  
y /jy n a B  k o r  f la im e B a . y  TaM H iu y T « n e  B p a a s a .  j o u i  
« a» b e  p e s H p e  c y : n a  c e a e p y  A p a « K a , n a  j y r o a a n a a y  
U JeŐ e iu . HyBeHo je  „aeKOBMTo K ynaTH .ao P y c a n a a  n a  
3 a n a a y .

C t h h o b h h u h .

CraHOBHHUH B a n a r a  c y  sefcHHOM C pÖ n. Mma h 
H cM au a  h hcuito M a y a p a ,  P y M y n a  h C ao B aK a. ö o  
BepH c y :  npaBocjiaBHH, KaToanüK, npoTCCTaHTM m «3- 
paHJT>ha«H.

CraHOBHHUH p aa e  aensby n r a je  CTOKy. flo p ea  
peK a HMa pufiapa h BoaeHunapa. y  rpaaoB H *a HMa 
T proB aua h 3aHaTRHja.

III. H3 aeMJboriHca.
A BANAT

Talaja.

A Bánát a Duna, a Tisza, Magyarország és Ro
mánia közt fekszik. A Tisza nyugaton, a Duna délen van.

A talaj sík; délkeleten hegyes. Délen homok is van. 
Különben mindenütt termékeny. A Bánátban terem sok 
gabona, dohány, burgonya és más vetemény. Délke
leten sok bor terem.

Vizel.

Föíolyói a Duna és a Tisza.
A D u n a  d é l és d é lk e le t  felé foly. A Dunán sok 

hajó jár. S o k  h a l v a n  benne. A Duna mentén vannak mo
csarak. A Duna több szigetet képez.

A Tisza dél felé foly. Perleznét ómltk a Dunaba. 
A Tiszán is sok hajó jár. A Tiszában is sok hal van.

Kisebb vizei: a Begej, a Tamis, a Karas és a Néra. 
A Begej a Tiszába ömlik. Van Begej csatorna is. A 
Tamis Páncsevónál a Dunába ömlik. A Tanúsba a 
Brzava ömlik. Még kisebb folyók: az Aranka északon 
és a Sebes délnyugaton. Hfres a Ruazánda gyógy
fürdő nyugaton.

Lakosai.
A Bánát lakosai nagyobbrészt szerbek. Van né

met és kevés magyar, román és szlovák. Vallásra 
nézve: görög-keletiek, katolikusok, protestánsok és

ZraCAlakosok főidet müveinek és állatokat tenyésztenek. 
A folyók mentén vannak halászok és molnárok. Váro
sokban vannak kereskedők és iparosok.

III. F ö ld ra jz b ó l .

A szerb tankönyv földrajz tantárgyának párhuzamos oldala

Történelem

AIV., V. és VI. osztályban

Őshaza. Vándorlás. A megyékről röviden. A kereszténység felvétele. Nemanja. 
Dusán. Lazar. Kraljevié Marko. Bukás. Török hódoltság. A szerbek vándorlása 
Magyarországba. Felszabadulás Karadorde alatt. Szerb állam létrejötte Milos alatt. 
Az új Szerbia életéről röviden. A felszabadulásért és egyesülésért vívott harcok. 
Péter király.

Számtanra és mértanra a tanterv 23 órát írt elő a hat osztályra, a VI. osztályban 
csak három órával tanították ezeket a tantárgyakat.

A természettudományok szegényes tananyagát 3-3 órában tanították a III. osz
tálytól kezdve, de a fizikát, a vegytant még csak meg sem említette a tanterv.

A testnevelést két órában írta elő a tanterv minden osztályban. Tornatermek hiá
nyában és megfelelő fölszerelés nélkül komoly munkáról még a szokol-mozgalom 
fokozottabb erősítésével sem lehetett szó.

A hitoktatás a kisebbségi tagozatokon és az államnyelvüekben is anyanyel
ven folyt.
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j«a ian . Osaj je yjean«HO aanaa«e Í*M»e. fberoB y«yK 
BoaHH cnojHo je 3ery , TpeÖHK»e h HepeTBy. flocae 
H,era HacTaxa je nec.iora «efjy >K-ynaHB*a 3aTo cpncKé 
aevt/he nOTtiaaouie oneT non PpKe. T bko őeuie cbc 
po Henatt>e.

ü e n a H t a .

HeMatfca öem e bcjihkh w ynaH  PauiK e. PauiK a je 
ÖH.ia ie *a » a  o ko  M Ő pa h T o itn iip e . C s o i y  3e *jb >  je 
npoujHpHO ao  Co4>nje, CKon/ba h C n aap a . T hsi je  am ore 
cpn cKe  3e«n>e yjegHHHO. B hö je ja«  B.iaaaaatt. Mmbo 
ie  ypet)eny BojcKy. y T B p a n o  je npaBOcnaBHy aepy. 
ilo a M ra o  je M Hore upxBC  h MaHacTHpe.

K aa je  o c ra p e ó , n p e c ro  je  n p eaao  CHHy C re*aH y. 
n o K a a v ^ e p u o  ce noa hmchom CH*eyH. M<B»eo je y 
CryaeHHUH, P locae  je  y Cb. T op«  rtoaH rao MauacTHp 
X naeH aap . OHae je  h y ap o .

I J a p  H y i i i a «  C h j i h m .

CTCBaH je 6 h o  npBH KpyHHcaHH Kpajfc cpncKM. 3 a  
n,HM cy íjoui.ih : P a a o c a a e /  B^iaatic/iaB, y p o u i,  Apa* 
ryTHH, MnayTHH u CTeBaH AenaHCKH.

Ayuian je 6 ho chh CtesaHa AesaHCKora. Kao Kpa- 
a .ew ih  oaa«KOBao ce jyHaaiTBOM. K ao  Kpa;b yjeaHH«o 
je cKO po  c se  cpncKe  a e M A *. O a  T p n a  je t>Teo M axe- 
aoHMjy O a  M ayapa  je yae o  M a n a y ,  B a r u *  je ocaojito 
Aaő aH H jy  m MeKe rp«nte aeMine.

T aaa ce KpyHHcao papem. ApwaBy je ypeano. M3aao
je (IHCaX 33KOHHK.

H a n o c a e T K y  Hay»M  aa ocBojH UapHrpajt. A , ™  ycpea  
cnpeM aiba  HanpacHO y«p e .

Bm o je jyMaMa« Biiaaaiiap. C T B o p u o  je BeaMKy cp n c n y  
ap w au y . C n o p o  cbc aen ibe  oa CaBe h AyHasa Ha jy r  
Ö exy n o a  « .eroB on Bnauifey.

M ap K O  K p a^ b eB H fc .

f l o c a e  flyuiaHa je  a o m a o  HejaKH pap ypom . Joui 
3a n .eroea *c«BOTa npornacH ce ByKaiuHH MpibaBseeHh 
KpajbCM, Baaaao je  y n p H .n e n y . í lo rH H y o  je  o a  Typaxa
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eg y es íte tte  a nyugati o rszág o k a t. U nokája , B odin , egye
síte tte  Z e tá t, T reb in y é t és N ere tvá t. U tán a  viszály  tő rt 
ki a z supánok  között. A zért a s z e rb  o rszág o k  ism ét 
a  görögök  a lá  kerü ltek . így v o lt ez  egészen  N em anyáig .

Nemanya

j  N em anya  R aska n ag yzsupán ja  volt. R ask a  az  Ibar
| é s  a T o p lica  körüli o rszág  volt. O rsz á g á t Szofija.
j S zk o p ly e  és  S zk aü a r váro so k ig  te r je sz te tte  ki. Ezzel
! so k  sz é rb  o rszág o t egyesíte tt. E rő s  u ra lk o d ó  volt. Ren-
* d e z e tt h ad se reg e  volt. A g ö rög -ke le ti vallást m egsz ilá rd í

to tta . Sok  tem p lom ot é s  k o losto rt ép ítte te tt.
M ikor m egöregede tt, a trón t á ta d ta  fiának . István

nak . Szim eun névvel sze rze te s  lett. S z tu d en icáb an  élt. 
K éső b b  az A thoszon H ilendár k o lo sto rt a lap íto tta . O tt 
is  ha lt m eg.

N agy D usán  c á r

István  volt az  első  k o ronázo tt sze rb  k irá ly . U tána  
k ö v e tk e z te k : R adoszlav , V ladíszlav, U ros, D ragutin . M i- 
lutin  é s  D ecsán szk í István.

D u sán  D ecsánszk i István íia volt. M int királyfi k i
tűn t vitézségével. M int k irály csak n em  az ö s sz e s  sze rb  
o rsz á g o k a t egyesíte tte . A gö rö g ö k tő l e lra g a d ta  M akedó
n é t .  A m ag yarok tó l elvette  M ácsvá t. A zután  elfog lalta  
A lb án iá t é s  ném ely  g ö rö g  ta rto m án y o k a t.

E zu tán  cá rrá  ko ro n áz ta tta  m agát. Az á llam ot ren 
d e z te . ír t  tö rv énykönyvet ad ó n  ki.

Végül fe ltette m agában , hogy  K onstan tinápo ly i e l
fog lalja . A zonban  készü lődés közep e tte  h irte lenöl m eghalt.

V itéz u ra lk o d ó  volt. N agy sz e rb  állam o t terem tett. 
M ajdnem  az ö sszes  o rszág o k ' a  S záv á tó l é s  a  D unátó l 
dé lre  az  ő ha ta lm a a la tt voltak

Kráfyevity Márko

D usán  u tán a gyenge U ro s  cá r  köve tkeze tt. M ég 
a z  ő  é le téb en  k irá llyá k iálto tta  ki m agát M rnyávcsevity  
V ukasin . E z P rü ep b en  u ra lkodo tt. A m aricai c sa táb an
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A szerb tankönyv történelem tantárgyának párhuzamos oldala

A hitoktatás szabályozása

A közoktatásügyi miniszter 1920. november 27-én OB 792. sz. alatt elrendelte, 
hogy azokban az iskolákban, ahol a tanító és a tanulók egyazon vallásúak, a hittant 
az illető osztálynak a tanítója adja elő. Ha a tanerők más vallásúak, mint tanulóik, 
de velük azonos vallású tanítói is vannak az iskolának, a hittant közülük az tanít
sa, akit a közoktatásügyi miniszter a tanfelügyelő javaslatára kirendelt. Az iskola 
igazgatója, illetve a tanfelügyelő az órabeosztást úgy intézte, hogy az a tanerő, 
akinek osztályában más vallású hittanóra volt, helyettesítse kollégáját annak osz
tályában, s vele egyetértőén megállapított más tárgyat tanítson.

A hittant előadó tanerők díjazását az elemi és a felső elemi iskolában is a kö
zép- és szakiskolákban fizetendő tiszteletdíjakról szóló szabályrendelet alapján 
végezték.

Az olyan iskolákban, ahol a tanerők más vallásúak, mint a gyerekek, s helyben 
nincs a gyerekekkel azonos vallású tanerő, a vallástant az illető felekezeti lelkésze 
tanította, akit a tanfelügyelő előterjesztése alapján erre a közoktatásügyi miniszter 
rendelt ki. Díjazásukra az elmondottak alapján került sor.

A hittantanár kinevezésének egy példája: az 1930. október 9-én tartott tantes
tületi ülésen az igazg: . közölte a tantestülettel, hogy az 1930/31 -es iskolaévben a 
katolikus diákoknak Gajdos István tanítja a hittant. Megkérte a tanítókat, iktassák
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be órarendjükbe a vallástanórát a lelkész úrral való megbeszélés szerint. Gajdos 
tanításából azonban nem lett semmi, mert papírjai nem voltak rendben, így a má
sodik hittanóra megtartása is a tanítókra hárult. Hamarosan megoldás született.
1931. január 11-én az igazgató azt jelentette, hogy az alsó és felső elemi iskolába 
a plébánost és a káplánt nevezték ki a vallástan tanítására.

Az ortodox vallású diákok hittantanítása gondot jelentett Kishegyesen, ezért 
például 1930. november 4-én Milos Dukic községi jegyző javasolta, kérjék fel a 
közoktatásügyi minisztert, hogy nevezzen ki egy jugoszláv tanítót, aki a hittant 
taníthatná. Az iskolaszék elfogadta a javaslatot, s megbízta a jegyzőt, terjessze fel 
a kérelmet a minisztériumba.

A vallástan tanítása -  bár a tantervben kötelező tantárgy volt -  nem az osztá
lyokban folyt. A kérdést 1934 februárjában Radosav Sukovic igazgató megpróbálta 
úgy rendezni, hogy elrendelte: a katolikus osztályokban a hittant a katolikus tanító 
tanítsa, az ortodox osztályokban -  miként azt a tanév kezdetén meghatározták -  
Ivana Acanski, aki később meggondolta magát, és nem vállalta a megbízatást.

Az igazgató személy szerint is kijelölte Kovács Józsefet, aki az állam- és ma
gyar nyelvű I. és II. osztályba járó katolikus diákoknak tanította a hittant, mégpe
dig keddi napokon 9-től 10-ig, péntekenként 10-től 11 óráig. A III. és IV. osztály
ban ez a feladat Dudás Szilveszternek jutott, ő kedden és pénteken 10-től 11 óráig 
oktatta a hittant.

A görögkeleti vallástan előadására Milán Petrovot jelölte ki az igazgató. Az 
államnyelvű V. és VI. osztályban kedden 3-tól 4-ig, pénteken pedig 10-től 11 óráig 
kellett volna tanítania, de nem vállalta. Sukovic igazgató ezért úgy döntött, hogy a 
pravoszláv vallású tanító feladata lesz vallástant tanítani az osztályában.

Az 1935. szeptember 4-én megtartott tanítótanácsi ülésen az igazgató az iránt 
érdeklődött, hogy az államnyelvű iskolában államnyelven folyik-e a hitoktatás. 
Mivel senki sem tudott erre választ adni, kijelentette, írásban figyelmezteti a hit
tantanítót, hogy államnyelven tartsa.

Az ortodox vallás tanítása, mint látni, szeszélyesen alakult, mert a pravoszláv 
tanítók vonakodtak elvállalásától, ezért mindig az igazgatónak kellett interveniál
nia. Az 1935/36-os tanévben az államnyelvű osztályokban a hittan tanításával (I.,
II. és III.) Danica Muticot és Milica Mojsejevet (IV., V. és VI.) bízták meg, akik 
óráikat csütörtökönként 11-től 12 óráig tartották.

Ma már híre-hamva sincs Kishegyesen az ókatolikusoknak. Azt is keve
sen tudják, hogy imaházuk valamikor a jelenlegi Dr. Babcsányi Sándor és a II. 
Rákóczi Ferenc utca sarkán volt. Úgy látszik, a harmincas években még nagy volt 
a populációjuk, mert 1933. november 29-én értesítette az igazgató a tanítókat: Az 
ókatolikus hittan tanítására Mirko Kasteli hittantanítót nevezték ki, ez okból ezen 
vallású tanulókat szíveskedjenek 1933. december 6-ától minden szerdán 10-11 
órára a zsidó iskolába küldeni.

A két háború közötti állami népiskolában a zsidó gyerekeket mostohán kezel
ték, csak államnyelvű osztályokba iratkozhattak. Ezért meglepő a tantestületi jegy
zőkönyvnek az 1935. március 14-én kelt bejegyzése, miszerint a Mózes vallású 
gyermekek szombaton 10 és 11 óra között mentesülnek a tanítástól.
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Templomlátogatás, egyházi ének

A Közoktatásügyi Minisztérium 1920. október 24-én ON 38792/1 920. sz. alatt 
leiratot intézett a zombori körzet tanfelügyelőjének, hogy több oldalról hallatszott 
panasz, hogy némely tanítók nem hajlandók a gyerekekkel egyházi énekeket ta
nítani, templomba vezetni őket, felügyelni rájuk, de azt sem szorgalmazzák, hogy 
tanulóik a templomban énekeljenek. Mivel a tanerőknek ez az eljárása nem fért 
össze az 1904. április 19-én kiadott népiskolai törvény 45. cikkelye 3. pontjá
nak rendelkezésével, továbbá, ugyanezen törvény 20. cikkelyével, mely szerint 
az egyházi ének az elemi iskolában kötelező tantárgy, felhívta a közoktatásügyi 
felügyelőt, minden tanítót és tanítónőt utasítson a fenti törvényes rendelkezések 
betartására.

Az 1927. szeptember 6-i jegyzőkönyvből arról értesülünk, hogy a tantervben 
előirányzott két hittanórából az egyiket az alsó osztályokban a plébános tartja, a 
másikat a lelkész utasításai alapján az ott dolgozó tanító. Ismételten hangsúlyozta 
az igazgató, hogy a tanítók vasárnap és ünnepnapokon 7.30-kor kötelesek temp
lomba vezetni a tanulókat.

Elkészült a hitoktatás órarendje is:
I. fiúosztály: szerda 9-10 és péntek 2-3 órakor,
I. lányosztály: hétfő 2-3 és csütörtök 9-10,
II. fiúosztály: hétfő 10-11 és péntek 10-11,
II. lányosztály: hétfő 3-4 és péntek 3—4,
III. fiú- és lány osztály együtt: szerda 10-11 és szombat 10-11,
IV. vegyes: csütörtök 10-11 és szombat 9-10,
V-VI. fiú- és lányosztály együtt: kedd 3-4, péntek 10-11,
A Gazdasági Iskolában:
I—II. vegyes szerda 2-3,
III—IV. vegyes szerda 3-4.
A templomba járás néhány alkalommal volt terítéken, többször adott ki erre vo

natkozóan utasítást az iskolaigazgató, sőt a tanulók gyülekezőhelyét is elrendelte. 
Az 1926. október 23-án kelt jegyzőkönyvben olvasható: A diákok és diáklányok 
minden vasárnap templomba mennek. A faluszéliek a Kovács- és Dudás-iskolában 
gyülekeznek.

A felhívásnak nem sok értelme volt, mert fél év múlva újra szóba került a prob
léma. A gyűlésen az igazgató megjegyezte, a tanítók nem fordítanak kellő figyel
met arra, járnak-e a gyerekek templomba, ezért vasárnaponként egy-egy tanító 
fogja őket vezetni.

A templom látogatás kérdését az igazgató külön rendelettel és beosztással oldot
ta meg. íme egy ilyen utasítás lényege:

1929. február 24-étől a katolikus vallású tanulókat minden vasárnap és ünnep
nap reggel fél nyolckor az iskolaépületből templomba kellett vezetni. Alkalomként 
legalább egy tanító s a beosztás szerint minden alkalommal másik. Az összegyűlt 
tanulók útra indítása nem volt ötletszerű, hanem az igazgató által meghatározott 
szigorú sorrend szerint:
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1. Kovács-iskola: I. fiú-, I. lányosztály; I—II. vegyes (Gazdasági Iskola).
2. Dudás-iskola: II. lány-, III. fiúosztály; III—IV. vegyes osztály (Gazdasági 

Iskola),
3. Szövetkezeti épület: III. lányosztály, IV. vegyes és V-VI. vegyes,
4. Pásthy-iskola: I. vegyes és II. fiúosztály.

*

Az általunk megismert, fentebb korábban ismertetett ideiglenes tanterv szolgált 
alapul az 1926. augusztus 10-én közoktatásügyi miniszteri rendelettel közzétett, 
az egész országra szóló egységes népiskolai tanterv kidolgozásához. Az egységes 
tantervet a népiskolák számára hozták meg. A beszéd- és értelemgyakorlat külön 
tantárgyként szerepelt.

Mivel a népiskolai törvény a négyosztályos elemi iskolát írta elő, az oly régen 
várt egységes tantervet is ennek megfelelően hozta meg a kormányzat. Az V. és
VI. osztályok főleg Vajdaság területén működtek, de részükre külön tantervet nem 
dolgoztak ki, számukra továbbra is a továbbképző iskoláé volt a követendő.

Tankönyvek

A normális munka, a tanítás eredményességének elengedhetetlen feltétele a 
megfelelő tankönyv, a jó taneszköz. Sok hegyesi kisdiáknak a szüleik szegénysége 
miatt azonban nem volt tankönyve, illetve megfelelő tankönyve, mert részben a 
régi kiadású tankönyveket, részben a különböző magánkiadók által forgalomba 
bocsátottakat használták.

Nyilvánvaló volt, hogy az iskolában csak azokat a tankönyveket használhatták, 
amelyeket az Oktatásügyi Főbizottság javaslatára a Közoktatásügyi Minisztérium 
jóváhagyott.

A kisebbségi iskolák, legalábbis a magyar tannyelvűek számára a tanköny
vek aránylag hamar elkészültek. Elsőként adták ki 1920 októberében dr. Veselin 
Disalov a magyar I. osztály számára engedélyezett Magyar ABC-]ét.

Alig egy évvel később, 1921-ben, a Közoktatásügyi Minisztérium engedélyé
vel a magyar tagozatok számára majdnem minden tankönyv megjelent. Többek 
között: Havas Antal -  Székely Salamon: Magyar ABC’, Stevan Kvas: Olvasókönyv; 
Dusán Milutinovic: Olvasókönyv a magyar tannyelvű elemi népiskolák III. osztá
lya számára (ez az olvasókönyv több kiadást is megért); Dejan Mihajlovic: Magyar 
ABC; D. Milutinov -  Havas A. -  Csernei K.: Általános olvasókönyv; Lj. Ljotic: 
Olvasókönyv; Dura Terzin: Képes magyar olvasókönyv a III osztály számára; Havas 
Antal -  Csernei Károly: Nyelvgyakorló I  és II. rész a II. és III. osztály számára.

A tankönyvkiadás jó üzletnek bizonyult, mert egyre-másra jelentek meg -  főleg 
magánkiadásban -  a tankönyvek. Újabbnál újabb ajánlatok érkeztek az igazgató
hoz. Az 1923/24-es tanévre például ez a kínálat érkezett:
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I. osztály: V. Disalovic: ABC; II. osztály: St. Cuturilo és D. Terzin: Bu/cvar; III. 
osztály: Uros Blagojevic: Citancica za II. r.\ S. Milutinovic: Magyar Olvasókönyv 
a III. o. részére.

Továbbá I. (V.) osztály: U. Blagojevic: Citanka za IV. r.\ V. Disalovic -  Terzin 
-  Radojcic: Magyar Olvasókönyv a IV. o. részére; M. Stanojevic: Zemljopis za IV. 
razr. és V. Disalovic: Istorija za IV, V i VI. r.

Az ajánlatok szinte évenként ismétlődtek, hiába tiltotta be a magánkiadású tan
könyvek iskolai használatát a miniszter.

Érdemes megemlíteni, hogy már 1922 januárjában az illetékesek betiltották az 
alig két éve használatos Disalovic-féle tankönyveket. A hegyesi tanítók kérték, ve
gyék figyelembe a körülményt, hogy a gyerekek szegénységüknél fogva az amúgy 
is drága könyveket alig képesek megvenni. Most, ha a tanév közepén elrendelik 
egy másik könyvnek a megvételét, azt érik el, hogy kevés tanuló vásárolja meg, és 
semmilyen eredményt nem érnek el.

1924. május 21 -én az igazgató javasolta az iskolaszéknek, hogy minden szegény 
diák kaphasson ingyen tankönyvet, s erre a pénzt a községi költségvetés biztosítsa. 
Ez égető kérdés volt, hiszen sok diáknak még novemberben sem volt tankönyve. 
Áthidaló javaslatként az iskolaszék kérte az igazgatót, hogy a gondok megoldá
sára terjesszen be konkrét tervet. Szeptember harmadikán újra napirendre került 
a kérdés. Az igazgató ismét a szülők szegénységével érvelt. Sok családban 3-4 
iskolaköteles gyerek volt, akiknek tankönyveit a szülők képtelenek megvásárolni. 
Időközben a községi költségvetés is kimerült, semmiféle forrás nem volt, habár 
1000 dinárt irányoztak elő, amiből fedezhető lenne a szegény tanulók tankönyvel
látása. Úgy lehetne segíteni ezen -  jelentette ki - , ha az iskolaszék felkérné a köz
ség módosabb lakosait, adakozzanak tankönyvvásárlás céljaira. A tankönyvsegély
re jogosultakat a községi elöljáróság jelölné ki. A javaslatot elfogadták. Maksim 
Kisadamov szerint a politikai községnek kellene erre a célra a költségvetésében 
pénzt előirányozni, majd ezt az összeget adó formájában beszedhetné.

Az 1930-as költségvetésben 18 000 dinárt irányzott elő erre a célra a község, 
végül csak 5000 dinár jutott segélyre.

A modern idők szele néha megcsapta a tanügyi hatóságokat. 1931 decemberé
ben a báni hivatal korábbi rendeletének értelmében egy rádiókészüléket -  legfel
jebb négyezer dinár értékben -  vásárolt a tantestület. Árát az 1932-es költségvetés 
terhére előlegezték.

A tanítás

Szinte minden évben történt változtatás a tantervben, emiatt a tanítóknak újra és 
újra módosítaniuk kellett tanmenetüket. A módosításokat az illetékesek soha nem 
dolgozták ki a tanév kezdetére, év közben érkeztek meg. Egy példa: 1926. október 
23-án az igazgató utasította a tanítókat, a tananyagot a régi program szerint kell 
feldolgozni, ígéret van arra, hogy a napokban megérkezik mindegyik, egységes 
tanterv, akkor majd mindenki kidolgozza a maga speciális tanmenetét.
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Szeptember első napjaiban az iskola meghatározta a nevelő-oktató munka prog
ramját. A programtervezetet, annak téziseit a járási tanfelügyelő előzőleg mindig 
kidolgozta. Ezt követte a járási iskolaigazgatók megbeszélése, amelyen egyeztet
ték a tantestületek véleményeit, megjegyzéseit, és csak azután véglegesítették a 
munkaprogramot.

A munkaprogram három részből állt: nevelés, oktatás és iskolán kívüli munka.
Az első rész mindig a nemzeti nevelés fontosságát domborította ki: a nevelés és 

oktatás célja az állami, a népi egység, valamint a vallási türelmesség szellemének 
megfelelően felkészíteni a tanulókat, hogy azok az államnak, a népnek és a társa
dalomnak tevékeny, erkölcsös és hűséges polgárai legyenek.

A program második eleme kimondta, hogy a népiskolában az oktatás a kon
centráció elve szerint és a tanuló tevékeny részvételével folyjon.

A harmadik elem a tanító iskolán kívüli munkáját részletezte. Itt szó volt a 
szülői értekezletekről, a Vöröskereszt ifjúsági szakosztályáról, az iskolakonyhák 
működéséről, a tanítóknak a népegyetemekkel, tanítói zeneegyesületekkel, zene
karral, énekkarral való együttműködéséről, a -  diák és tantestületi -  kirándulások
ról, kiállítások szervezéséről stb.

*

A világháború a hegyesi iskolában is megtette a hatását: az igazgató figyelmeztet
te a tanerőket, hogy a gyerekeket nagyobb utcai és templomi rendre szoktassák.

Említettem, hogy az 1920/21 -es tanévben a több mint két hónapos járvány meg
zavarta a tanítás rendes menetét. Az alsó osztályokban számtanból és a tantervben 
előírt olvasmányokból sok pótolnivaló maradt. A felső osztályokban számtanból, 
földrajzból, természetrajzból és gazdaságtanból volt lemaradás. Ezért az osztály- 
vezetők szükségesnek látták, és javasolták, hogy a megállapított heti tanórákon kí
vül naponta még egy, esetleg két órával többet kellene foglalkozni osztályaikkal. 
Reggel korábban kezdődjön a tanítás, és délután tartsák tovább ott a tanulókat.

Az igazgató azt indítványozta, hogy a három első osztálynak legyen egész na
pos a tanítás. Meg is indokolta javaslatát: a járvány miatti mulasztás, sőt a sok 
gyerek miatt nem tud a tanító fél nap alatt olyan eredményt elérni, hogy elegendő 
számú növendéket tudjon továbbjuttatni felsőbb osztályba. A tantestület mindezt 
megjegyzés nélkül elfogadta.

A két II. osztálynak délután, a két III.-nak délelőtt félnapos, a vegyes IV.-nek és 
összevont V-VI. osztálynak egész napos tanítása volt.

Az igazgató kérte a tanítókart, igyekezzenek befejezni a tananyagot. Megje
gyezte azt is, hogy az alsó osztályokban fordítsanak nagyobb gondot a beszéd- és 
értelemgyakorlatokra.

A tanítók egyik rossz szokása is szemet szúrt neki. Figyelmeztette a tantestület 
tagjait, hogy a gyerekeknek ne adjanak csúfneveket, mert egymást csúfolják, a 
szülők pedig neheztelnek érte.

Az 1921/22-es iskolaévre normalizálódott a helyzet, amennyiben normálisnak 
fogadjuk el a tanteremhiányt. Az 1921. szeptember 21-i jegyzőkönyv tájékoztat 
bennünket a beiratkozott tanulók számáról:
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Osztály Neve Létszám
1. fiúosztály 102
1. leányosztály 130

II. fiúosztály 109
II. leányosztály 114

III. fiúosztály 110
III. leányosztály 86
IV. fiúosztály 66
IV. leányosztály 64

V-VI. fiú 42
leány 20

Pásthy Ferenc igazgató javasolta, hogy ebben a tanévben a szerb nyelv tanítását 
már a II. osztályban kezdjék meg, a három I. osztály vezetését pedig olyan tanerők 
vállalják, akik a szerb nyelvben csak kevésbé jártasak. Az indítványt mellőzni kel
lett, ezért így alakult az osztályok felosztása:

1921/22-es iskolaév

Osztály Neve Tanító

I. fiúosztály Dudás Szilveszter
I. leányosztály Köröskényi Ilona

I. vegyes osztály Dudásné Rózsa Gizella
II. fiúosztály Greiner Endre
II. leányosztály Walter Emma
II. vegyes osztály Pásthy Ferenc

III. fiúosztály Weiss Jenő
III. leányosztály Bene Róza
III. vegyes osztály Linzné Pisarevic Vukosava
IV. fiúosztály Tokos József
IV. leányosztály Mátyus Viktória

V-VI. vegyes osztály Kovács József

A beosztás után a munka a következőképpen folyt: a három I. osztályban félna
pos tanítás volt délelőtt, a három II.-bán is félnapos délután, ugyanazokban a tan
termekben. A két III. osztály felváltva, fél-félnapos tanítással dolgozott egyazon 
tanteremben. AIV. és V-VI. osztályosok részére egész napos volt az oktatás.
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Mivel megkezdődött, a szerb nyelv tanítása az alsó osztályokban direkt mód
szerrel alkalmazandó.

Az ének és torna tanításával kapcsolatban az igazgató megjegyezte: a felsőbb 
osztályokban énekórákon az egyházi és a világi énekeket két szólamban lehet
ne tanítani úgy, hogy mindegyik tanító betanítaná külön-külön a szólamot, utána 
együttes próbát tartanának Kovács József tantermében. Az iskolatér hiánya miatt a 
tornaórákat hasonlóképpen tarthatnák. Amíg az egyik tanerő az egyes gyakorlato
kat tanítaná, addig a másik segítene a fegyelmezésben, és viszont.

Alig kezdődött meg az 1921/22-es tanév, máris nehézségbe ütközött a tanítás, 
ugyanis Linzné Pisarevic Vukosavát a Közoktatásügyi M inisztérium Máli hegyes- 
rö 1 Hódságra helyezte át, így a III. vegyes osztályt megosztották Bene Róza és 
Weiss Jenő között. Ezek után Weiss Jenő osztályvezető kérte az igazgató urat, te
gyen lépéseket, hogy ő más tanteremben tanítson, amennyiben 113 növendékével a 
kis tantermű zsidó iskolában nem tud elhelyezkedni. A kérést sikerült megoldani. 
Mátyus Viktória a IV. lányosztály egy részével helyet cserélt. A zsidó iskolában el 
nem helyezhető lánytanulókat Tokos József, a IV. fiúosztály vezetője vette át.

A hegyesi iskola legkorábbi osztályképe, 1920/21-es tanév.
Tokos József II. leányosztálya
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1924/25-ös tanév. Kelemen (Walter) Emma II. leányosztálya

1924/25-ös tanév. Kelemen Ferenc III. leányosztálya
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1924/25-ös tanév. Tokos József III. fiúosztálya

1924/25-ös tanév Weiss Jenő IV. fiúosztálya
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1924/25-ös tanév. Dudás Szilveszter V fiúosztálya

1927/28-as tanév. Desanka Ljubeljska és Nikola Kiric V-Vl. leány-, illetve fiúosztálya. 
A kép bal szélén Pásthy Ferenc igazgató
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1928/29-es tanév. Pásthy Ferenc II. fiúosztálya 
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1928/29-es tanév. Mátyus Viktória IV vegyes osztálya

1930/31-es tanév. Jelena Topalski / - / / .  vegyes szerb osztálya
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1930/31-es tanév. Dudás Rózsa Gizella /-//. vegyes osztálya

1930/31-es tanév. Dudás Szilveszter III-IV vegyes osztálya
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1938/39-es tanév. Dudás Szilveszter III-IV vegyes osztálya. 
Az X-szel megjelölt Németh István, az író

1938/39-es tanév. Milivoj Ninkovic V-VI. vegyes szerb osztálya
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1939/40-es tanév. 1940. május 21. Előkészítő osztály

1939/40-es tanév. Dudás Rózsa Gizella 1-11. vegyes osztálya
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1939/40-es tanév. Krémer Gizella II. vegyes osztálya

A jegyzőkönyv néha utal az iskolában alkalmazott fegyelmezési módszerek
re. 1922. január 7-én Pásthy Ferenc igazgató figyelmeztette a tanítókat, hogy a 
tanulókkal szemben csak a törvényesen megengedett fegyelmezési módszereket 
alkalmazzák.

A vizsgált húszéves időszakban egy említésre méltó incidens történt az isko
lában, az sem tanító-diák konfliktus volt. Egy elégedetlen szülő tett panaszt, és 
próbált elégtételt venni magának.

íme, az eset!
Kovács József tanító úr 1924. március 20-án megbüntette és bezárta Pataki 

Matildot, Pataki Gergely leányát, mert a házi feladatot nem odahaza készítette el. 
Emiatt bejött az említett tanuló édesapja Kovács József osztályába, nem kérdezve 
a tanítót megparancsolta lányának, hogy azonnal menjen haza. Ezek után felelős
ségre vonta a tanítót a lánya büntetése miatt. Azt is kijelentette, ő parancsolta meg 
a lányának, hogy ne írja meg a házi feladatot. A tanító úr -  mivel a tanuló másnap 
sem tudta a földrajzleckét -  azzal büntette, hogy egy időre, míg nem mutat elő
rehaladást a tanulásban, az utolsó padban kell ülnie. A 10 órai szünetben a lány 
hazaszökött. A tanító az igazgatónak erről azonnal beszámolt.

Ezek után a tanuló apja bement az igazgatóhoz, és kijelentette, addig a lánya 
nem jön iskolába, amíg vissza nem ültetik eredeti helyére.

Az apa mindenáron be akart avatkozni a tanító munkájába, és a gyerekek előtt 
veszekedni kezdett az ’¡azgatóval, sőt két napig nem is engedte a gyerekét iskolá
ba. 24-én reggel beküldte az iskolába a feleségét, hogy írassa ki a lányt.
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Az igazgató a fentiek miatt arra kérte az iskolaszéket, tegyen lépéseket az ilyen 
fellépések elhárítására, mert a hasonló szülői kirohanások rombolják a tanítók te
kintélyét, de a fegyelemnek is ártanak. Ennek súlyos következményei lehetnek, 
mert ha a diákok észreveszik, hogy nem a tanító az úr az iskolában, hanem a szü
leik, előadóik többé nem tudnak rendet tartani, nem tudják kellőképpen végezni 
munkájukat.

Az ügyben az iskolaszék határozott: Pataki Gergely ellen panaszt tettek a 
járási tanfelügyelőségen, és azt kérték, a legszigorúbban büntessék meg a lány 
édesapját.

Visszatérve a tanítás problémájához, az év kezdetén a tanítók -  főleg a felső 
osztályokban dolgozók -  állandóan arra panaszkodtak, hogy október második fe
léig a diákok nemigen jönnek iskolába, a sok hiányzás akadályozza a munkát, nem 
haladhatnak a tanmenet szerint, minek következtében nagy a lemaradás. Az alsóbb 
osztályokban viszont a sok diák miatt nem lehetett a program szerint haladni.

Rendszeres gyakorlat volt a tantestület -  vagy ahogyan akkor nevezték, a taní
tótanács -  ülésein beszámolni a feldolgozott tananyagról, a tanítás közben adódó 
nehézségekről. Ezt követték az igazgató észrevételei. Pásthy Ferenc tanító-igaz
gató rendszeresen látogatta kollégái óráit, így teljes betekintése volt az iskolában 
folyó oktató-nevelő munkába. 1923. március 12-én például a következőket kifogá
solta a tanítók munkájában: a második vegyes osztályban megfigyeltem, a gyerekek 
kevésbé járatosak a számtani műveletekben, több gyakorlati példákkal kell jártas
sá tenni őket a számtanban; a negyedik leányosztályban a tanulók a történelem 
anyagát nem tudják anyanyelvükön. Ennek ellenére a tanfelügyelő 1923. június 
9-én kijelentette, általánosságban elégedett az elért eredménnyel, de a tantervi le
maradásokat év végéig be kell pótolni.

Az 1923/24-es iskolaévben folytatódtak Pásthy igazgató óralátogatásai. 
Felfigyelt egy helytelen és eredménytelen módszerre: a III. osztályban, ahol már 
kötelező volt a szerb nyelv tanítása, a feldolgozott anyag csak fordításból állt, de 
akkor sem mondatokat, hanem szavakat fordítottak, ennek az lett a következmé
nye, hogy a gyerekek alig értettek valamit szerbül.

Az igazgatói látogatásokon kívül általános gyakorlat volt a tanítók kölcsönös 
óralátogatása. Tapasztalatszerzést, véleményformálást eredményezett a másik, ta
pasztaltabb vagy kevésbé tapasztalt kolléga órájának a végighallgatása. Jók voltak 
ezek az értékelések a hiányosságok feltárására is. Bírálat is elhangzott a megláto
gatott órák értékelésekor. 1923. december 20-án is volt ilyen értékelés. Dudásné 
Rózsa Gizella a IV. osztályban volt óralátogatáson. Értékeléskor kifogásolta kollé
gájának terjedelmes kérdéseit. Kovács József a III. osztályban megfigyelte, hogy 
egyes földrajzi neveket rosszul ejtenek a tanulók, például Tisza helyett Tiszavot. 
(Ez azzal magyarázható, hogy a harmadik osztályban már szerbül adták elő a 
nemzeti tantárgyakat, tehát a földrajzot is.) Mátyus Viktória a IV. fiúosztályban az 
énektanítást kifogásolta, a szebb és pontosabb éneklést kérte számon kollégájától. 
Weiss Jenő a III. vegyes osztályban magyarórán volt. A használt szakkifejezést 
tartotta helytelennek, mégpedig azt, hogy a tanító a közös főnév helyett a köznév 
megnevezést használta. Másik észrevétele az volt, hogy ugyanazon az órán nem
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kellett volna a határozott névelő fogalmát is feldolgozni, mert ez zavart okoz a 
tanulók tudatában. A hibák ellenére a gyerekek jól tudták az anyagot.

A tanítói értékelések után az igazgató szólt a tanításban észleltekről. 
Hangsúlyozta, sokkal eredményesebben lehetne dolgozni, ha mindenki egyazon 
módon tanítana. Különösen vonatkozott ez a nemzeti tantárgyak, valamint a ma
gyar nyelv és a számtan tanítására. Egymás kisegítésével, megbeszélésekkel, 
hospitálással egységessé lehet tenni az iskola oktatási-nevelési folyamatát. Kérte 
a tanítókat, mondják el azokat a nehézségeket, amelyek akadályozzák őket a ta
nításban. Az egyik ok például az volt, hogy még december közepén is sok tanuló 
hiányzott az iskolából, ennek ellenére a tanítás mégis a normális mederben folyt. 
A szegénység is kihatással volt a munkára, a szépírás programját akadályozta a 
kellő írószerek hiánya, amit a szülők nem vehettek meg gyerekeiknek. A panasz
kodó Weiss Jenő ki is jelentette, ő a saját pénzén nem hajlandó megvenni a hiány
zó tanszereket. A maga kárán tanult, korábban megvásárolta, amit azután tanulói 
nem fizettek ki neki. A tanítás másik kerékkötője a tankönyvhiány volt. Ha volt is, 
egyes diákok -  például földrajzból -  a régi kiadású, lejárt könyveket használták, 
mások pedig már az újat, de a kétféle tankönyv között óriási eltérések voltak. Az 
új kiadású földrajzkönyvnek volt egy nagy hibája, ezt Kelemen Ferenc tette szóvá. 
A könyv bal oldalán volt a szerb nyelvű, a jobb oldalon a magyar nyelvű szöveg. 
Az általa használt harmadikos földrajzkönyvben a szerb nyelvű szöveg egy része 
hiányzott, de a magyar szöveg megvolt. Az igazgató utasította Kelement -  aki ki
tűnően beszélt szerbül - , hogy fordítsa le a hiányzó részt.

A IV. osztályban a Citancica olvasókönyv okozott zavart. Azt javasolták, jó 
lenne, ha az egyik osztályban a régit, a másikban az újat használnák. Ily módon 
könnyen áthidalható lenne az ebből adódó nehézség.

A nagy létszámú osztályoknak -  ezt minden tanító tudta -  volt egy buktatója: 
kevés idő jutott a gyakorlásra. Különösen az írásbeli kifejezésmódon látszott ennek 
hatása. A tanítók folyton hangoztatták, hogy több időt kellene szentelni az iskolai 
munkában a szépírás és a helyesírás gyakorlására, különösen a felső osztályokban, 
ahol a tanulók magyar és szerb nyelvből már írásbeli dolgozatokat írnak.

Az énektanítás is akadozott. 1929. szeptember 10-én az V. osztály tanítója pa
naszkodott, hogy az alsó osztályokban nem egészen szabályosan tanítják az éne
ket, ennek következménye, hogy a gyerekek nem elég ügyesek az éneklésben. 
A kollégák tiltakoztak a megállapítás ellen. A gyengébb éneklésnek a gyerekek 
fejletlenebb hallása az oka -  védekeztek. Azt javasolták, hogy a kevésbé jó hallású 
tanítót az énektanításban jobb hallású kollégája helyettesítse.

Az 1926/27-es iskolaévben a hegyesi iskolában az V. és VI. osztály már szerb 
tannyelvű. Mivel akkor még nem voltak alsó, szerb nyelvű tagozatok, a magyarba 
jártak a faluban élő néhány szerb család gyerekei is. Az 1927/28-as iskolaévben a 
magyar II. osztályok szerb tanulói hetente háromszor mentek szerbórára. Ezeken 
az órákon a tanító -  aki jól beszélte az államnyelvet -  készítette fel őket a vizsgára. 
A felső osztályosok az V-VI. osztályba mentek e célból. Az ügy érdekessége, hogy 
abban az osztályban a magyar nyelvet Nikola Kiric tanította, Ljubeljska tanítónő 
pedig a rendre felügyelt.
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Az 1927/28-as iskolaévtől az államnyelv oktatását illetően érezhetően nőtt a 
nyomás. A szerb nyelv sikeresebb tanulása érdekében a Miroljub című gyereklapra 
a következő számú előfizetőt jegyeztette elő Pásthy igazgató:

III—IV. vegyes osztály 15,
IV. vegyes 35,
V-VI. fiúosztály 25,
V-VI. Iányosztály 25.
Az 1928. szeptember 15-i tantestületi ülésen az igazgató ismertette a szabad

kai tanfelügyelőség 1962/1928. számú rendeletét. Ebben az állt, hogy a hivatalos 
ügyeket a tantestületeken kizárólag államnyelven intézzék. Még két velejébe vágó 
rendelet hangzott el.

A bácskai körzet tanügyi osztályának PO 9208/928. számú rendelete kimond
ta, az ismétlőiskolákban a tanítási nyelv a szerb. A topolyai járási tanfelügyelő 
1994/928. számú rendelete pedig azt parancsolta meg, hogy a szerb tagozatok ta
nulói (anyanyelvűktől függetlenül -  V. G.) az iskola épületében és udvarában kizá
rólag államnyelven beszéljenek.

1932-ben a szerb nyelvű lapok választékát a járási tanfelügyelő tovább bőví
tette. Elrendelte, az V. és VI. osztályban a tanulók több mint 50, a IV. osztályosok 
25, a III. osztályosok 10%-ának kötelező vásárolnia a Jugosloven című lapot. A 
rendelet egész évre szólt.

1936-ban Andrija Tepavcevic a Jugoslovence, Kovács József pedig a Sokolski 
vjesnik lapokat terjesztették az iskolában igazgatói rendeletre. Ez utóbbi lap szá
mára a felső osztályok tanítóinak munkatársakat kellett toborozniuk. Mire az igaz
gató ezt parancsba adta, addigra már Milica Mojsejev verbuvált diákmunkatársa
kat a Sokolski vjesniknok.

Iskolai rendezvények

Az elemi iskolai nevelésben fontos szerepe volt az iskolai rendezvényeknek, 
évfordulóknak, ünnepségeknek. Az egyik legjelentősebb ünnep Szent Száva, az 
iskolák védszentjének a napja.

A tantestületi jegyzőkönyvek szerint az első jelentősebb Szent Száva-napi ün
nepséget 1927-ben tartották Hegyesen.

A műsor:
Kiric Nikola előadása Szent Száváról 
Szent Száva-himnusz, V-VI. fiúosztály,
Szent Száva, vers, V osztályos tanuló szavalata
Cvorak, hatodikos tanuló szavalata
Szerb nemzeti himnusz, V-VI. lányosztály
Biljanaplatno... és Oj Sloveni, V-VI. lányosztály énekesei
Dudás Szilveszter Szent Száváról beszél magyarul
Smrt Sv. Savé és Dete o módi, V-VI. osztályos tanulók szavalatai
Legenda o Sv. Savi, harmadik osztályos tanuló meséli.
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A műsor érdekessége, hogy az egyetlen III.-os tanuló kivételével a műsorban 
szereplő gyerekek mindannyian felsősök. Ez azt jelenti, hogy a szerb tannyelvű 
osztályba járó magyar gyerekek a fellépők.

Az 1929. évi Szent Száva-napnak sokkal ünnepélyesebb keretet szabtak. 
Meghívták az iskolaszék tagjait, a helyi elöljáróságot, a községi és állami közhi
vatalnokokat.

Ennek műsora:
1. Szent Száva-himnusz. IV-VI. osztály; vezényel Mátyus Viktória és D. Lju- 

beljska
2. Szavalatok: Olgica Dukic II. o., S. Ristic, II. o., betanította D. Ljubeljska
3. Magyar nyelvű szavalat, IV. vegyes osztály tanulója, betanította Mátyus Vik

tória
4. Kelemen Ferenc tanító ünnepi beszéde
5. V-VI. osztályos tanuló szavalata, betanította D. Ljubeljska
6. Himnusz: Boze pravde, éneklik a IV-VI osztályok tanulói, vezényel D. 

Ljubeljska és Mátyus Viktória.

A közoktatásügyi miniszter 1930. április 8-i hatállyal Pásthy Ferenc helyett 
Radomir M. Dordevic tanítót nevezte ki igazgatónak. Egy keménykezű vezető ke
rült az iskola élére. Ez érezhető az elkövetkező időszak iskolai rendezvényein is. 
Mindenbe beleavatkozott, szigorú rendeletekkel igyekezett irányítani az iskolai 
életet. Az 1931-es Száva-napi ünnepség műsorán már nyomon kísérhető a válto
zás. A rendezvényeket kiszélesítette, az iskola falain kívülre vitte, igyekezett hatni 
a polgárságra. Ez is része az iskolai munkaprogramnak, ilyen rendezvényekkel is 
hatni akartak a falu lakosságára, hogy azok az államnak, a népnek és a társadalom
nak tevékeny, erkölcsös és hűséges polgárai legyenek, vallotta.

Az 1931. január 11-i tanítótanácsi ülésen elvben meghatározták a Szent Száva- 
napi programot, kiosztották a feladatokat: január 27-én a szövetkezeti épületben 
délelőtt lesz az ünnepség, erre minden tanító egy szavaló diákot készít fel, Dudás 
Gizella és Danica Mutic pedig énekszámokról gondoskodik.

Aznap estére a polgárság számára mulatságot szerveztek. Ennek műsora: 
Nemzeti himnusz, énekkar, vezényel Dudás Gizella 
Az igazgató ünnepi beszéde
Szent Száva-himnusz, énekkar, vezényel Danica Mutic 
Vers Szent Száváról, felkészítő Zora Dordevic 
Tanító vagyok, Pásthy Ferenc a felkészítő 
Biljana platno beljase, énekkar, vezényel Danica Mutic
A tej győzelme, egyfelvonásos, előadják a vöröskeresztes diákok, betanította 

Zora Dordevic
Magyar énekszám, vezényel Dudás Gizella 
Piljarica -  dialógus, felkészítő Zora Dordevic 
Az Egység dala, vezényel Dudás Gizella
Az ünnepségre meghívókat nyomtattak, amit az összeállított névsorral meg

küldték a polgárságnak.
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A jegyek árusításával, annak elosztásával vigyáztak, nehogy valaki is megsér
tődjön.

Pénztárosok Dudás Gizella és Pásthy Ferenc voltak.
A vendégeket Petric Viktória, Danica Mutic, Ivana Acanski, Tokos József és 

Kovács József fogadták.
A fellépők öltöztetésében Greiner Emília és Mátyus Viktória segített.
1932-ben gazdag és látványos a műsor: a délelőtti a tanulóknak készült, ennek 

fellépői a diákok voltak, míg az esti műsorban a tanítók működtek közre.
A Szent Száva-napi délelőtti program:
Himnusz, I. osztály
Sukovic Radosav ünnepi beszéde
Szent Száva-himnusz
Dudás Gizella ünnepi beszéde magyar nyelven 
Magyar ének
Szent Száva képének feldíszítése -  szavalat 
Jöttek a gyerekek vers 
Szent Száva
Szent Száva kibékíti testvéreit, szavalat 
Menjünk iskolába! Szavalat 
Emlékezés a szülőföldre, szavalat 
Jugoszlávia, szavalat 
Szavalat magyarul 
Mese Szent Száváról magyarul 
Három magyar jelenet 
Hej, Sloveni!
Esti műsor:
Az igazgató üdvözlő beszéde
Himnusz, énekli a VI. osztály kórusa
Ruzica Sarcevic ünnepi beszéde
Szent Száva-himnusz, VI. osztály énekkara
Tokos József ünnepi beszéde
Énekszám
Szokol-tornagyakorlatok, a fiúk bemutatója 
Szokol-gyakorlatok, lányok gyakorlata 
Hej, Sloveni, V osztályosok énekkara 
Záróbeszéd

Az ünnepség a szövetkezeti épületben zajlott.
Február 15-én az igazgató elégedetten értékelte az ünnepséget. A bevétel teljes 

egészében fedezte a rendezvény kiadásait.
Az 1934/35-ös tanév Szent Száva-napját beárnyékolta az 1934 októberében 

meggyilkolt Sándor király halála, a gyász 1935. április 9-éig tartott. Ezzel kap
csolatban a miniszteri rendelet utasította az iskolákat, hogy abban az iskolaévben
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tartandó Szent Száva-napi műsor összeállításakor mellőzni kell a vidám dalokat, a 
szavalatok lehetőleg alkalmi jellegűek legyenek.

1938-ban is eltért az ünnepség a szokványostól. A vallásos rész elmaradt (ka
lács megtörése) a pravoszláv lelkész elfoglaltsága miatt.

Korábban rámutattunk, hogy a népiskolai törvény szerint a nevelés és oktatás 
célja az állami és népi egység, valamint a vallási türelmesség szellemének meg
felelően felkészíteni a tanulókat. Ennek a célnak a szolgálatába állította a nevelés 
a különböző történelmi eseményeket, vallási ünnepeket vagy egyéb jeles napokat.

A nemzeti érzést hivatott erősíteni a másik jeles nap, a Vidovdan. Ezt az év
záró ünnepséggel kötötték egybe. Az első Vid-napi ünnepséget 1921 júniusában 
tartották. Szervezését Kovács József vállalta, aki az énekszámokért volt felelős, de 
a szavalatok betanítása is reá várt. A szerb versek betanítását a felső osztályokban 
Linczné Pisarevic Vukosava vállalta.

Mielőtt az énekkar felkészítéséhez hozzákezdett volna Kovács József, arra kér
te a kollégákat, hogy jobb énekeseket -  osztályonként tízet -  válasszanak ki, és 
küldjék délutánonként az ő iskolájába, akikkel négy magyar és három szerb éneket 
gyakoroltat be.

A rigómezei súlyos vereség ünneplése, az iskolai Vidovdan idők folyamán pe
dagógiai minősítést nyert. Érdemes végigkísérni az átváltozás folyamatát.

Az 1923. június 6-i tantestületi ülés jegyzőkönyve szerint a Vidovdan iskolai 
ünnep, a népi felvilágosodás ünneplése, ezért a hagyományok szerint járjanak el. 
1924-ben már a népművelés napja Vidovdan. 1927-ig meglehetősen egysíkú az 
ünnep: köszöntők, énekszámok, szavalatok.

1927-ben az MP ON 31012/927. számú miniszteri rendelet újólag megpa
rancsolta Vidovdan megünneplését. A rendelet értelmében a tantestület az alábbi 
programot állította össze:

Himnusz, előadta az iskola énekkara, kísérte az amatőr zenészek együttese
V-VI. osztályos tanuló köszöntője
Tokos József előadása
Szokol-tornagyakorlatok zenei aláfestéssel,
Szavalatok
Ének

1928-ban változott az évzáró program: ezen a napon hálaadó istentisztelet volt, 
azt követően minden diák részt vett az ünnepségen a szövetkezeti iskolában. A 
műsor: állami himnusz, szerb, magyar dalok, szavalatok (minden osztályból egy- 
egy tanuló), a Gazdasági Iskola diákjainak színházi előadása, amit Dudás Gizella 
rendezett, végül a jutalmak kiosztása. Az igazgató igen elégedett volt az ünnepség 
műsorával, ugyanis a tantestületi ülésen megállapította, hogy a vidovdáni ünnep
ség anyagi és erkölcsi szempontból sikeres volt, amiért köszönetét mondott a szer
vezőknek.

1931-ben egész naposra bővült az ünnepség műsora. Délelőtt a diákok részére 
előadás volt az óvodában az alábbi menetrend szerint:
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a) Himnusz
b) Vidovdan, színjáték. Felléptek: Iván Kacanski III. o., Tosa Kojic IV. o., Franki 

Imre IV. o., Pásthy Ferenc III. o., Kocsis Gizella V. o., Nagy Erzsébet V. o. és 
Sípos Géza V. o.

c) Az óvodások és az előkészítő osztály tanulóinak fellépése
d) Szavalatok
e) Jutalmak kiosztása

Ehhez hozzá kell fűzni, hogy a tantestület a tanév befejezése alkalmából a jó 
magaviseletű és jó tanulók között 50 darab Karadordevic-család albumot és hat 
darab, a királyi családot ábrázoló képet osztott ki.

Az esti előadást a felnőtteknek készítették. A tiszta hasznot a népművelődési 
alap javára fordították. Az est műsora:

1. A harcias nő. Felléptek Viktorija Petric, Desanka Mutic, Ivana Acanski, 
Tokos József Radomir Dordevic, Zora Dordevic, Greiner Emília

2. Viktorija Petric szólóéneke
3. Magyar nyelvű színjáték
Záróbeszéd: Radomir Dordevic

A bemutatott színjátékot a tantestület tagjai adták elő.
1933-ban a diákok hálaadó istentiszteleten vettek részt, majd mindannyian át

vonultak az óvodában tartandó hálaünnepre. A felnőtteknek tartott esti ünnepség 
valójában mulatság volt.

1934-ben a közoktatásügyi miniszter ismételten rendeletben utasítja az iskolát a 
Vid-nap megünneplésére. A május 15-én kelt 15762. számú miniszteri rendelet ki
hangsúlyozta, nemcsak nemzeti ünnep, hanem a közművelődés napja is, ezért az ün
nepségen minden tanító egy-egy diákjának valamilyen műsorszámmal kell fellépnie.

Az ünnepséget az igazgató nyitotta meg szerb nyelvű üdvözlőbeszédével, ezt 
követte Dudás Szilveszter magyar nyelvű köszöntője. A délelőtti műsor: szerb és 
magyar szavalatok, énekszámok, színházi jelenetek. Ez utóbbit Dudás Gizella ta
nította be, de voltak szokol-tornagyakorlatok is. Az ünnepség végén az igazgató 
könyvjutalmat osztott ki a kitűnő és jeles tanulóknak.

Az esti műsor felelőse Milán Petrov. Megfelelő szerb nyelvű színdarabot kel
lett találnia, majd a kollégák közül kiválasztani a szerepre alkalmasakat. Utána az 
igazgató, Radosav Sukovic és Dudás Szilveszter beszélt a tanítói munka fontossá
gáról és jelentőségéről.

Milán Petrov a Ciganin című darabot választotta, ebben fellépett Danica Petrov, 
Petric Viktória, Bosiljka Popovic, Ruzica Sarcevic, Ivana Acanski tanítónők, idős 
Kovács József tanító és ifjú Kovács József (kisfiú). A műsort Szilágyi Gergely 
vendéglőjében tartották meg kedvezményes jegyárakkal, hogy a szegényebbek is 
elmehessenek Vid-napon a pedagógusok ünnepségére.

Az 1928. november 19-i tantestületi ülésen Pásthy Ferenc igazgató beszámolt 
a Topolyán megtartott igazgatói konferenciáról, amelyet a tanfelügyelő hívott ösz- 
sze, és az iskolai munkára vonatkozó utasításokat adott. Többek között elrendelte,
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hogy a SZHSZ Királyság egyesülésének 10 éves jubileumát iskolai kirándulással 
kell megünnepelni. Ajánlatos lenne ellátogatni az Ismeretlen Katona sírjához, s azt 
a szabadkai és topolyai járás elemi iskolák tanulóinak nevében megkoszorúzni.

1930. november 25-én nagy vita folyt a tantestületben, miként kellene megün
nepelni ezt a jeles dátumot. Végül úgy határoztak: az iskola vegyen részt a község 
által rendezett ünnepségen, itt az igazgató mondjon beszédet, néhány tanuló pedig 
szavaljon.

A topolyai járás tanítói -  kevés kivétellel -  igyekeztek alkalmazkodni az adott 
körülményekhez, ennek ellenére sem nyerték meg mindig a tanügyi hatóságok 
tetszését.

Érdemes idézni a járási hatóságok 1930-as helyzetjelentéséből: A tanügyi viszo
nyok nem a legrózsásabbak, mert a mi népünk (a délszlávok -  V. G.) elmaradott a 
hazai magyar lakossághoz viszonyítva.

A magyarokkal az értelmiségük sokat törődik, nagy anyagi áldozatokat is hoz 
érte. Népünknek nincs elég értelmiségije, aki van, az olyan mértékben apatikus 
és tehetetlen, hogy szinte kártékonyaknak mondható. Elsőrendű feladat tanítókat 
hívni ide, akik az iskolai munka mellett népműveléssel is foglalkoznak. A tanítók 
-  kevés kivétellel -  nem tesznek eleget hivatásuk ebbéli feladatának, ezért népünk 
(mármint a szerb népé!) kulturális haladása a nullával egyenlő. Elengedhetetlen 
szükség van agilis és nemzeti tanügyi káderra, amely megfelelően hathat népünk
re. Vidékünkön ez elsőrendű feladat. Rendkívül fontos, hogy a magyar osztályokba 
is magyarul tudó jugoszláv pedagógusokat nevezzenek ki, mert erős értelmiségi 
rétegre van szükség, ami nélkül nincs haladás.

Vannak Szokol- és népvédelmi szervezeteink, de nincsenek értelmiségeink, akik 
ezeket irányítanák, éppen ezért nem tudjuk a tőlünk elvárt eredményeket felmutatni.

1931 -ben látványos műsoros estet rendeztek az iskola tanítói a kishegyesieknek, 
amit a rendezvény programja is bizonyít:

Nemzeti himnusz, Danica Mutic tanulói és a tanítók énekkara adta elő 
Ivana Acanski szerb nyelvű ünnepi beszéde 
Dudás Szilveszter magyar nyelvű ünnepi beszéde 
A fiúk és lányok szokol-tornagyakorlatai, betanította Radosav Sukovic 
A gyakorlatok szünetében szavalatok hangzottak el szerb és magyar nyelven.

A termet az alkalomhoz illően Mátyus Viktória és Ruza Popovic tanítónők dí
szítették fel.

Pénztár: Kovács József és Dudás Gizella 
Ruhatár: Tokos József 
Kezdés: 7 óra 30 perc.
Belépődíj: I. hely 10, II. hely 5, állóhely 3, a tanulók kísérőinek 2 dinár. Radosav 

Sukovic javasolta, legyen egy főpróba a tanulók számára, ennek belépődíja 1 dinár.
1933-ban az iskola nem rendezett egyesülési ünnepséget, mert a Narodna 

odbrana helyi szervezete december elsején mulatságot tartott. A tantestület úgy 
döntött, december 17-én, Sándor király születésnapján lesz iskolai mulatság,
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Szilágyi Gergely vendéglőjében. November 29-én Radosav Dordevié igazgató 
körlevélben rendelte el: minden tanító és tanítónő köteles az egyesülés napja elő
estéjén részt venni a fáklyás felvonuláson; másnap, december elsején megjelenni 
a hálaadó istentiszteleten, amire délelőtt 8.15 órakor kerül sor a katolikus temp
lomban, este pedig ott lenni Szilágyi Gergely vendéglőjében a Népvédelem által 
rendezett díszülésen.

Az 1935. november 30-án rendezett mulatság tiszta bevétele 470 dinár volt, eb
ből 300 dinárt átutaltak az Újvidéken építendő diákotthon javára, 170 dinárt pedig 
az iskolai Vöröskereszt ifjú aktivistáinak.

A két háború közötti igazgatók személyiségének jegyei lemérhetők a rendez
vények jellegén is. A Pásthy Ferencet követő két igazgató, Radomir Dordevic és 
Radosav Sukovic idején szerb nacionalizmussal áthatottak a műsorok. Az őket kö
vető Svetislav Simic igazgató idejében igazi, iskolás jellegű verseket, gyakorlato
kat, jeleneteket adtak elő a diákok. 1937-ben az egyesülés napján délelőtt hálaadó 
istentisztelet volt a katolikus templomban és az izraelita ¡maházban.

Az esti műsor 8 órakor kezdődött a Zöldkert vendéglőben. Kötelező volt a ta
nítók megjelenése.

1937-ben a következőkből állt össze az egyesülés napi műsor:
1. December 1-jének jelentőségéről az igazgató beszélt
2. Himnusz
3. Hazánk -  szavalat
4. Nyuszikák -  ritmikai gyakorlat
5. Vidám barátnők -  jelenet
6. Téren -  jelenet
7. Kozmetika -  magyar nyelvű monológ
8. A fonó -  Jankó Veselinovic Didó színpadi művének egy részlete

December 17-ét, Sándor király születésnapját a tanítótanácsi jegyzőkönyv tanú
sága szerint 1930-ban ünnepelte meg először az iskola. A műsorról Ivana Acanski 
és Tokos József gondoskodott. Pásthy Ferenc és Petrié Viktória az énekszámokat 
gyakoroltatták be diákjaikkal. Pásthy jelölt ki két diákot, akik közül az egyik ál
lam-, míg a másik magyar nyelven szavalt egy-egy verset. Ugyanezt a feladatot 
kapta Dudás Szilveszter és Ivana Acanski is.

1933. december 17-én Szilágyi Gergely vendéglőjében volt az iskolai mulat
ság, ott ünnepelték a király születésnapját. Erre az alkalomra Tokos József egy 
magyar nyelvű jelenetet készített, Danica Petrov diákjai szerb, Kovács József ta
nulói magyar nyelvű alkalmi verseket szavaltak. Radosav Sukovic vállalta magára 
a szokol-tornagyakorlatok betanítását, Dudás Gizella és Szilveszter magyar nyelvű 
jelenetet rendezett, Tokos József, Milán Petrov, Ruzica Sarcevié és Petric Viktória 
pedig a termet díszítette.

Sándor király születésnapját 1933. december 17-én ünnepelték utoljára. Az elő
készület feladatait Zora Dordevié megbízott ügyvezető igazgató osztotta ki.
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A műsor 19.30-kor kezdődött az ünnepi beszéddel, ezt követte a:
Himnusz, a vegyes kar előadásában
Szokol-tornagyakorlatok, IV  osztályos fiúk mutatták be
A légy, szerb nyelvű jelenet
Őfelsége, a király születésnapja, előadták a magyar diákok
Analfabéta, színpadi jelenet, a szerepeket az iskola tanítói és tanítónői alakították

1934. október 9-én merénylet áldozatta lett Sándor király. Ennek kapcsán no
vember elején a Királyi Báni Hivatal rendelete ideiglenesen megszüntette az ének
órákat az általános nemzeti gyász miatt. Énekóra november 21 -éig nem volt, azután 
is csak nemzeti, vallásos énekeket, himnuszokat lehetett énekelni, minden vidám 
jellegű dalt ki kellett hagyni a tanmenetből. November 11-én az elhunyt Egyesítő 
Király emlékére engesztelő szertartás volt a hegyesi zsinagógában. Másnap 15 
órakor a moziban nemzeti témájú filmet vetítettek a diákoknak, a belépődíj 0,50 
dinár volt.

November 21 -én minden középületről levették a fekete zászlót. A nemzeti gyász
1935. április 9-éig tartott. E naptól kezdve a munka a megszokott mederben folyt.

Decemberben a topolyai járás népiskoláinak igazgatói (valószínűleg felső utasí
tásra) elhatározták, tavaszra a tanítóság képviselői ellátogatnak Istenben boldogult 
Vitéz /. Sándor Egyesítő Királyunk oplenaci sírjához. A sírhoz a járásból legalább 
1000 diákot kellett volna vezetni. A zarándokláshoz pénzre volt szükség, ezért 
szorgalmazták a tanulók takarékoskodását, amit minden tanító a maga osztályában 
intéz és könyvel. A terv szerint zarándoklatkor megkoszorúzzák majd a sírt, hogy 
méltóképpen adózzanak Istenben boldogult Vitéz I. Sándor Egyesítő Királyunk 
emlékének.

1935. január 3 1-én a hegyesi tanítók beszámoltak az előkészületekről, amelye
ket a király sírjának látogatása kapcsán addig tettek. Átadták az igazgatónak az 
osztályonkénti jelentkezők létszámát:

III—IV. szerb osztály Mojsejev Milica 3+6=9
III—IV. magyar osztály Dudás Szilveszter 1
III. magyar osztály Kovács József 2
IV. szerb osztály Popovic Bosiljka 1 + 1=2
I. o. államnyelvü osztály (V.) Ninkovic Milivoj 6+4=10
II. o. államnyelvű osztály (VI.) Tepavőevic Andrija 6+6=12

A tanítók közül Ruzica Stantic óvónő, Petric Viktória, Danica Mutic, Radosav 
Sukovic, MilicaMojsejev,BosiljkaPopovic,MilivojNinkovic,AndrijaTepavcevic, 
Dudás Gizella, Dudás Szilveszter és Kovács József jelentkezett, Zora Dordevic vi
szont nem. Kifogása az volt, hogy a gyerekeire kell vigyáznia.

Az igazgató elégedetlen volt a jelentkezők számával, ezért ismételten felszólí
totta a tanítókat, beszéljenek a szülőkkel, mondják meg nekik, nincs mitől tartaniuk, 
mert a gyerekek állandó felügyelet alatt lesznek, sőt ők is mehetnek Oplenacra.
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A terv szerint a kishegyesi tanulók nevében megkoszorúzzák a királyi sírt. A 
koszorúra a gyerekektől gyűjtötték össze a pénzt. Ennek osztályonkénti összege:

Előkészítő osztály Petric Viktória 45 diáktól 10 Din
I. osztály Dudás Gizella 50 18
I. osztály Dordevic Zora 45 10
II. és III. osztály Kovács József 82 65
III. és IV. osztály Mojsijev Milica 42 42
II. osztály Sukovic Radosav 43 43
I. osztály Petrov Danica 60 15
V. osztály Ninkovic Nikola 40 8
IV. osztály Popovic Bosiljka 43 8
III. és IV. osztály Dudás Szilveszter 40 20
VI. osztály Tepavcevic Andrija 20 10
Óvoda Stantic Ruzica 85 9
Összesen 595 258

Radosav Sukovic, az ugyancsak keményvonalas igazgató elégedetlen volt mind 
a jelentkezett diákok, mind a koszorúra gyűjtött pénz összegével, ezért további to
borzást és gyűjtést parancsolt meg.

Az újabb gyűjtés 245,50 dinárt hozott a koszorúra, a korábbi adakozással együtt 
összesen 840,50 dinárt. Megjegyezendő, hogy Kovács József tanító egymaga az 
összegnek több mint egynegyedét gyűjtötte össze.

Az oplenaci koszorúra a diákoktól gyűjtött újabb pénz összege:

Előkészítő osztály Petric Viktória 13 dinár

I. és II. osztály Dudás Gizella 25
I. osztály Dordevic Zora 10
II. és III. osztály Kovács József 65,25
III. és IV. osztály Mojsejev Milica 42
II. osztály Sukovic Radosav 43
V. osztály Ninkovic Nikola 8,75
IV. osztály Popovic Bosiljka 8
III. és IV. osztály Dudás Szilveszter 20
VI. osztály Tepavőevic Andrija 10,50
Összesen 245,50
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Az első jelentkezéskor a létszám így alakult:

Szerb tagozaton:
III. és IV. osztály 4+6=10
IV. osztály: 3+3=6
V. osztály: 4+5=9
VI. osztály 1+2=3

Magyar tagozaton:
III. és VI. osztály 5+2=7
III. osztály 1 + 1=2

Mivel 65 diáknak kellett volna utaznia, és a fentiek szerint csak 37 volt a jelent
kező, az igazgató osztályokra lebontva megparancsolta, hogy a tanítók még hány 
gyereket szervezzenek be:

Dudás Szilveszter ad még 5+2=7,
Andrija Tepavcevic 3+2=5
Milica Mojsejev 2+2=4
Milivoj Ninkovic 2+2=4
Kovács József 1 tanulót

A kishegyesi község 2000 dinár segélyt hagyott jóvá az iskolának, ebből 1000 di
nárt az oplenaci kirándulásra, 1000-et pedig a Szokol-tornabemutatókra költhettek.

Andrija Tepavcevic javasolta, hogy gyakorolják be a nemzeti himnuszt és egy 
alkalmi szavalatot a koszorúzásra. Petric Viktória azt ajánlotta, a diákok vigyenek 
magukkal bazsalikomágacskát.

Az igazgató elrendelte, milyen ennivalót vigyen a tanuló az útra: kenyeret, süte
ményt, tojást, vizespoharat, de vihettek vizespalackot is, hogy amikor Arandelovacon 
lesznek, megízlelhessék az ásványvizet, és gyakorlatban próbálják ki azt, amiről ta
nultak. Minden tanulónak legyen utazótáskája. A kíséretbe orvos és iskolaszolga is 
kellene. A kirándulás során a tanítók feladata felügyelni a tanulókra. Azt is javasolta, 
jelöljenek ki egy diákot, aki beszédet mond a király sírjánál.

A kirándulás költségei: vonatjegy 30 dinár a tanítók, 20 dinár a diákok részére, 
32 dinár az ebéd és 8 dinár az alvás. A diákok 60 dinárt fizetnek. Indulás 18-án, 
visszatérés 20-án.

Az igazgató május 26-ára berendelte a kirándulásra jelentkezett diákok szüleit, 
és közölte velük a részleteket.

A beharangozott oplenaci zarándoklatból egyelőre nem lett semmi. Június 21-én 
az igazgató közölte, a kirándulást és a koszorúzást bizonytalan időre elhalasztották. 
A tanítóknak elrendelte, a koszorúkra összegyűlt pénzt adják vissza a diákoknak. A 
szeptember 4-i tantestületi ülésen újra napirendre került az elhalasztott zarándoklás. 
Úgy döntöttek, szeptember 15-én lesz az indulás. Andrija Tepavcevic ajánlotta, hív
ják össze az elmúlt tanévben jelentkezett tanulók szüleit, és meg kell kérdezni tőlük, 
hajlandók-e elengedni Oplenacra a gyerekeiket. A tanító javaslatát elfogadták.
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Voltak-e a hegyesi diákok a király sírjánál, a későbbi tantestületi ülések jegy
zőkönyvéből nem derül ki. Viszont van egy fénykép, ami a mauzóleum előtt akkor 
készült, amikor a topolyai járási tanítóság zarándokolt el Oplenacra. Ezen több 
hegyesi tanító is látható.

Az egyesítő király meggyilkolása után folytatódott a hagyomány, csak most a 
trónörökös, a jövendő II. Péter király születésnapját ünnepelték. Ezen a napon szü
netelt a tanítás. Megjegyzendő, hogy korábban is jeles napnak számított szeptember
9-e. 1932-ben Radomir Dordevic igazgató elrendelte, hogy a tanítók kötelesek di
ákjaikat a templomba vezetni, és velük együtt az istentiszteleten részt venni. A taní
tó, aki nem tartotta magát a rendelethez, nehezen tudta igazolni távolmaradását.

1935. szeptember 9-én, II. Péter születésnapján délelőtt nyolc órakor istentisz
teletet tartottak. Tanítónak, diáknak kötelező volt a részvétel. Az 1936-os évi ün
nepség műsora fennmaradt:

A Király Őfelsége tiszteletére az énekkar elénekelte a himnuszt
Alkalmi vers, Milica Mojsejev
Első nap az iskolában, valamint Ima a királyhoz, bemutatták Dudás Gizella 

diákjai
Tengerészek, ének, felkészítő Búzás Mária
Népi táncok, betanította Ruzica Stantic
A tanulók részére délutáni előadás volt, este fáklyás felvonulás, vasárnap hála

adó istentisztelet a katolikus templomban. Utána díszülés a községházán. A tanítók 
a mise előtt vagy utána diákjaiknak kötelezően előadást tartottak a nap jelentősé
géről.

A programot este Szilágyi Gergely vendéglőjében is bemutatták, a belépődíj 
önkéntes adomány volt.

*

A tantervben előírtak mellett a nevelés egyéb formái is helyet kaptak az iskolá
ban, így például 1924. május 24-én, Szent Cirill és Metód napján, az alkoholellenes 
napon dr. Tóth Árvái Márk községi orvos tartott előadást a tanulóknak. Ugyanazon 
a napon volt a fák és madarak napja kirándulással egybekötve. A költségvetésből 
erre a célra 100 dinárt vettek fel, de azt csak az évzáró ünnepélyen a jó tanulók 
között osztották ki.

A madarak és fák napja másfél évtizedes hagyomány folytatása volt. 1906-ban 
a Magyar Országos Állatvédő Egyesület kérelmére az akkori vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter körrendeletét bocsátott ki, miszerint a magyarországi népoktatási 
tanintézetekben is meg kelt honosítani két olyan intézményt, amely az Amerikai 
Egyesült Államokban már évek óta kiváló eredménnyel működött.

Ezek egyike a madarak napja (Birds-day), a másik a fák napja (Arbor-day).
Ennek kapcsán hangsúlyozni kell, hogy a népiskolák már akkor fontos szerepet 

játszottak a környezetvédelemben.
Az Egyesült Államok minden iskolájában évenként egy napot kizárólag a ma

daraknak szentelnek. A tanító azon a napon a diákoknak előadást tartott a madarak
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életéről és jelentőségéről. Felhívta a gyerekek figyelmét, hogy nemcsak a termé
szetben hasznosak ezek az élőlények, hanem az ember gazdaságában, sőt lelküle- 
tében is.

Ugyanígy az év bizonyos napját minden iskolában a fáknak szentelik. A tanító 
a fák jelentőségét fejtegeti, de ami ennél is fontosabb, hogy alkalmas kopár helyen 
minden tanuló elültet néhány facsemetét, mely azután magával a gyermekkel nö
vekszik, így a gyermek lényéhez fűződik.

Az egyházmegyei főhatóság örömmel fogadta a kezdeményezést, átérezte an
nak fontosságát: Alkalmas lesz ezen intézmény arra, hogy az ifjúság az állatok 
kínzására, pusztítására és a csemeték irtására irányuló szokásának kártékony és 
bűvös volta felől kioktattassék, Isten teremtményeinek megbecsülése s ezeknek az 
ember földi boldogulása végett való lelkileg is üdvös felhasználására taníttassék.

A miniszter felkérte az érseket, hogy a kormányzása alatt levő katolikus isko
lákban már 1906 májusában vagy júniusában tartsák meg a madarak és a fák nap
ját, és ettől fogva a tanítók évenként szenteljenek egy-egy napot ennek a célnak.

A kalocsai érseki hatóság 1906. december 4-én rendelte el, hogy a hatósága alá 
tartozó iskolákban tartsák meg a madarak és fák napját. A hegyesi iskolában 1907- 
ben került sor az első ilyen nap megtartására.

Szent György napja április 24-e, a délszlávoknál, a Julianus-naptár szerint má
jus 6. Ezt a napot Európa nagy részében a tavasz kezdeteként tartották számon. 
Nálunk és a szomszédos népeknél e napon volt az állatok első kihajtása. Különösen 
a szerbeknél volt nagy hagyománya a Szent György-nap megünneplésének. Ez az 
iskolai nevelésben is megnyilvánult. A kishegyesi iskola jegyzőkönyvei 1933-ban 
emlékeztek meg először e jeles napról, de a megfogalmazása utal rá, hogy már ko
rábban is szokás volt: Már hosszú ideje hagyomány hogy Szent György napján ki
rándulnak a tanulók egy közeli településre, ami nekik koránkelést jelent (uranak), 
most is a kirándulás mellett döntöttek

A Durdevdanski uranak a következő: kora hajnalban, még virradat előtt cso
portosan durdevdanski uranakra (György-napi virradat) kivonultak a természetbe, 
valamilyen alkalmas helyre, erdőbe, lankás tájra vagy folyó mellé. Erre az alka
lomra ételt-italt készítenek. Kötelező volt a báránysütés. A szakácsok korábban 
kimentek, s mire a társaság megérkezett, forgott a nyárson a bárány. Dallal, tánccal 
múlatták a napot, gyakran késő délutánig.

Radosav Sukovic igazgató 1936. május 2-án kelt 43-as számú utasításában hi
vatkozik a járási tanfelügyelőség 183/36. sz. alatt kiadott rendeletére, amelyben a 
tanfelügyelő megparancsolta, hogy május 6-án az állami népiskola minden tanu
lója vegyen részt a György-napi virradaton, amit a Welker-tanyán tartanak. A gyü
lekező a Szent Száva iskolánál lesz, onnan közösen vonulnak ki, reggel 6 órakor. 
A tanulóknak egész napra való élelmet és a szokol-zászlócskákat kellett vinniük. 
A tanítóknak megparancsolta, tanítsanak be néhány alkalmi szavalatot a hajdúk- 
vagy más népdalciklusból.

A helyszínen Andrih Tepavcevic beszédet tartott népünk György-napi korán
kelésének jelentőségéiül. Magyar nyelven Dudás Szilveszter méltatta a napot. A 
kirándulásra a szülők is mehettek.
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A nevelés egyik formája a tanulmányi kirándulás. 1925 novemberében az 
igazgató javaslatára a IV-VI. osztály tanulói az újverbászi cukorgyárba kirándul
tak. 1928. május 5-én a felsős tanítók beszámoltak a határban tett kirándulásról, 
amelynek célja a mértanból, mezőgazdaságtanból, természetrajzból és földrajzból 
tanult anyag gyakorlati alkalmazása volt. 1932. május 27-én Szekicsre szerveztek 
kirándulást.

A két háború közötti időszakban a kishegyesi tantestület tagjainak jól meg 
kellett gondolniuk, hogy szervezzenek-e és hova kirándulásokat. A nagy szegény
ség miatt nem számíthattak arra, hogy a szülők lelkesednek érte. Távolabbra alig 
szerveztek nagyobb kirándulásokat. Az igazgató döntése alapján 1928. június 19-én 
Belgrádba mentek a gyerekek. A kishegyesi vasútállomásról reggel 6 órakor, 
Belgrádból este 6 órakor indultak vissza. A IV-VI. osztályosokat az igazgató és 
az osztálytanító vezette. Az iskolaszék a belgrádi kiránduláson részt vevő szegény 
gyerekeket 500 dinárral támogatta. Az összeget a tanszerbeszerzési alapból biz
tosították.

1929-ben a járási tanfelügyelőség nagyszabású kirándulást tervezett a Belgrád 
melletti Avalára. Valami miatt azonban meghiúsult a terv, ezért 1810/29-es számú 
rendeletével utasította az igazgatót, minden iskola maga szervezze meg, hiszen 
a pénzt már begyűjtötték. A sikeres kirándulás június 15-én volt. Pásthy Ferenc 
igazgató ezt jegyzőkönyvileg köszönte meg.

Érdekes kezdeményezésről értesülünk az 1931. szeptember 18-án kelt igazga
tói körözvényből. A Belgrádi Rádió aznap 15-16 óra között rádióórát sugárzott 
az elemi iskolák tanulói részére. Dordevic igazgató elrendelte, hogy a tanulók az 
általános szakiskola tantermébe (a közelmúltban lebontott épület, a kézilabdapálya 
mellett) menjenek. A naplóba a következőket kellett a tanítóknak beírniuk: rádiós 
óra diákoknak.

Ezer más apró mozzanat volt, amivel nevelni, erősíteni lehetett a hegyesi ma
gyar gyerekekben a délszláv nemzeti érzést.

1928-ban a Közoktatásügyi Minisztérium 11 278/928. számú határozatában ren
delkezett a nemzeti himnusz énekléséről, amit a tantestület tagjai tudomásul vettek.

Még a kézimunkát is a nemzeti nevelés szolgálatába állították. 1931. szeptem
ber 2-án az igazgató parancsba adta, hogy a kézimunkaórán a nemzeti hímzést kell 
tanítani.

Mi köze van a francia tanítók sztrájkjának a hegyesi iskolához? A járási túl
buzgó tanfelügyelő -  valószínűleg a franciák iránti hálájából -  elrendelte, hogy 
minden tanító köteles minél több adományt gyűjteni a francia tanítók részére, és 
április 14-én előadást tartani osztályában ezzel kapcsolatban.

Érdekes kezdeményezés érkezett 1931. február 9-én a szekicsi iskolából. 
Mandic szekicsi tanító kéréssel fordult az iskola igazgatójához: diákjai hangver
senyt adnának Hegyesen, de kéri a zenekar erősítéséhez az itteni diákzenészek 
közreműködését. Javaslatát elfogadta a tantestület azzal, hogy csak szekicsi diá
kok hangversenyezzenek -  mivel nem tudni, miként lehetne a zenekarukat kiegé
szíteni. Fellépésüket viszonozzák majd Szekicsen. A rendezvény lebonyolítására 
bizottság alakult, amely a műsort is összeállította.
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1930 májusában a báni hivatal rendeletben utasította az igazgatót, hogy tartsa
nak anyák napját. Mivel a rendelet megkésve érkezett, ezért minden tanító saját 
osztályában egy órát szentelt a témának, beszélt az anyákról. Szeptember 17-e 
Dura Jaksic születésnapja. A tanítók feladatul kapták, hogy aznap az első órán 
emlékezzenek meg a költőről.

1931-ben a Közoktatásügyi Minisztérium ON 9735. számú rendelete intézke
dett, hogy március 5-én tartsanak előadást Misic vajdáról. Egy másik, a P 348 346. 
számú 1930. szeptember 16-án kelt rendelet kötelezte az iskolát, hogy a tanulók 
körében szervezzenek gyűjtést, és az önkéntes adományt utalják át a vajda készü
lő emlékművére. Becsületére váljék a keményvonalas Dordevic igazgatónak, aki 
helyesen mérte fel a helyzetet és visszautasította a gyűjtést azzal, hogy az amúgy 
is szegény sorsú diákokat nem kell még ezzel is terhelni. 1932 áprilisában viszont 
már adakozniuk kellett az árvízkárosultak javára.

Az állami kiadású füzeteknek -  úgy látszik -  az anyagi haszon mellett volt 
egy másik rendeltetése is: a nemzeti érzés erősítése, mert tanfelügyelői parancsra 
1932-től az iskolában csakis ezeket a füzeteket lehetett használni.

1934. február 3-án volt az első szerb felkelés 130. évfordulója. A járási tanfel
ügyelő 1304-es és 1383/34-es számú rendelete alapján az igazgató tanítónak, di
áknak egyaránt kötelezővé tette, hogy február 15-én jelenjen meg a Zora Dordevic 
tanítónő lakása melletti tanteremben 8.30 órakor, ahol ünnepséget tartanak. Erre 
a gyerekek szülei is jöhettek. Milán Petrov tanító beszélt Karadorde felkelésé
ről. Méltatta jelentőségét a jugoszlávság eszméjére, a jugoszláv állam kialakulá
sára gyakorolt hatásáról. Danica Petrov a felső osztályok tanulóival betanította 
az állami himnuszt. Két szavalat is elhangzott: Szerbia atyjának hamvaihoz és 
az Ébredés. Az egyiket Milán Petrov, a másikat Ivana Acanski diákja adta elő. 
Délután fél kettőkor a tanítók az igazgatói iroda előtt gyülekeztek, innen községi 
kocsikon Szekicsre utaztak a szokol-tanfolyamra.

1934-ben november 11 -ét a báni hivatal a béke napjává nyilvánította. Az isko
láknak elrendelte, hogy méltassák e nap jelentőségét. Mivel 11-e vasárnapra esett, 
a kishegyesi iskolában 10-én, szombaton volt a megemlékezés.

1935 szeptemberében a moravai bánság tanítói emlékiskola építtetésébe fogtak. 
Az iskolát a Boldogemlékű Vitéz /. Sándor Egyesítő Királyunk emlékének emeltet
ték. Erre a célra jegyeket küldtek, aminek árát át kellett utalni a kezdeményezők
nek. Ajegyek árusítását az újonnan érkezett tanerő, Búzás Mária vállalta el.

1936. február 24-én a hadiárvák egyesületének leirata volt napirenden: az egyesü
let Őfelsége 11. Péter király képeket küldött, hogy a tanítók adják el a gyerekeknek.

A szerb irodalom nagy alakjai kultuszának ápolására határozat született, hogy 
meg kell ünnepelni Jovan Jovanovic Zmaj, Filip Visnjic és Jovan Udicki emlék
napját. Március 25-én volt a Zmaj-ünnepség. Államnyelven Andrija Tepavcevic, 
magyarul Búzás Mária tartott előadást a költőről. Mindkét nyelven voltak szava
latok, dramatizálások, énekek, néhány versét magyar fordításban is elmondták. A 
műsort este a felnőttel részére megismételték, a bevétel 184,50 dinár volt. A pénzt 
iskolazászló vásárlá a szánták.
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A takarékosság sem kerülte el az illetékesek figyelmét. A tanfelügyelő 1930- 
ban utasította az iskolát, honosítsák meg a diákok körében a takarékosságot. Ha le
het, minden tanulónak legyen takarékbetétkönyve. 1932. november 2-án a tanítók 
meggyőző érvelésű előadást tartottak osztályukban a takarékosság fontosságáról. 
Felhívták a tanulók figyelmét Őfelségének takarékosságra buzdító röplapjára.

Az utcai viselkedés, az erkölcsi nevelés, az iskolán belüli és kívüli köszönés 
több alkalommal szerepelt a tantestület ülésén. 1930. október 9-én szabályozták az 
utcai köszönést. Az egységesítés érdekében elhatározták, hogy a tanulók az utcán 
a járókelőket szerbül Ljubim ruke!-\a\, magyarul Dicsértessék a Jézus Krisztus!- 
sál köszöntsék. Ugyanakkor megtiltották, hogy a diákok a tanítók magánjellegű 
ügyeit intézzék.

1933. május 30-án a tantestületen az igazgató elmondta, tudomására jutott, 
hogy sok diák a tanítóik tudta nélkül részt vett a Jó gyerek elnevezésű magán
rendezvényen, mulatságon. Ezek után megtiltotta a tanulóknak, hogy bármilyen 
hasonló jellegű rendezvényeken megjelenjenek. Ha ez még egyszer előfordul, a 
tanítóikat vonja felelősségre.

A szokol-mozgalom

A tárgyalt korszakban megkülönböztetett figyelmet szenteltek a szokol- 
mozgalomnak. Sok iskolában a testnevelési órákon a tanulókat kizárólag szokol- 
tornagyakorlatokra, tornászszemlére, tornaünnepélyre készítették fel. Diáknak a 
fellépés, a tanítóknak a megjelenés volt kötelező.

A sokol szó 1926-ban jelent meg először a tantestület jegyzőkönyvében. 1927- 
ben már azt olvashatjuk, hogy az MP ON 31012/927. számú miniszteri rendelet 
újólag megparancsolta a Vidovdan megünneplését. A rendelet utasította az iskolá
kat, hogy az évzáró ünnepség műsorába iktassanak be szokol-tornagyakorlatokat.

A sokolstvo, a soko mozgalom Csehországban keletkezett. Eszmei megterem
tője a liberális beállítottságú Miroslav Tirsa volt. A közép-európai szláv népek mű
velődési, népfelszabadítói mozgalmának tüntette fel magát. Azzal a céllal indult, 
hogy a szlávságot egyesítse. Képviselői a francia forradalom liberális jelszavaival 
léptek fel (szabadság, testvériség, egység), híveket toboroztak, nem számított a 
társadalmi helyzet, a nemzetiség és a vallás.

Az Osztrák-Magyar Monarchiában a szlávok nem szervezhettek katonai alaku
latokat. A mozgalom vezetői feladatául tűzték ki, hogy a pánszláv szokol-eszmével 
teremtik meg az ott élő szláv népek egységét, amelynek célja felkészíteni őket a 
területi és eszmei szabadságért vívandó harcra. A pánszláv szokol-mozgalomnak 
rejtett katonai céljai is voltak, azon munkálkodott, hogy a szlávságot elszigeteljék 
a Monarchia klérusának feudális jellegű ideológiájától, ugyanakkor igyekeztek 
megnyerni őket a polgári liberalizmus eszméinek, és elszakadni a birodalomtól. 
Csehországból a sokolstvo gyorsan elterjedt a Monarchia szláv népeinek körében.

A mozgalom nevét a szerb hősdalokban megénekelt sólyomról kapta. A hős
énekekben a soko, sokol, a sólyom a vitézség, az emberség, a függetlenségi harc
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szimbóluma. A szokol voltaképpen pánszláv testnevelési mozgalom volt, kemény 
nemzeti alapon szerveződött, és a szláv fiatalok tömegeit fogta egybe.

A Monarchia területén működő mozgalomtól függetlenül fejlődött a Szerb 
Királyságban a szokol. Különösen vonatkozik ez az 1903. évi májusi fordulatra, 
amikor az Obrenovicokat megfosztották trónjuktól, és a Karadordevicek kerültek a 
királyi székbe. Az első össz-szerb szokol-összejövetelt 1910. november 7-én tartot
ták Belgrádban azzal a céllal, hogy egyesítsék a Monarchián belül és az azon kívül 
működő szervezeteket. Ezen az ülésen hozták létre az Egyesült Szerb Szokolt.

A pánszláv beállítottságú és liberális eszméket valló szervezet elfogadta a fi
atal jugoszláv állam ideológiáját, és az új jugoszláv nacionalista államkoncepció 
legfőbb úttörője lett. A jugoszlávság, a jugoszláv nacionalista tudat áthatotta az 
első világháború előtti szokol-szervezetek politikai ténykedését. Nem csoda, ha 
az SZHSZ Királyságban a szokol lett a jugoszláv nacionalista eszme legfőbb hor
dozója, ezért hívei központi helyet kaptak az új állam testnevelési szervezeteiben. 
1919-ben, Zágrábban egyesültek a szokol-szervezetek SZHSZ Szokol Szövetsége 
néven. Az egyesüléskor elfogadták a kozmopolita szellemű Szokol-nyilatkozatot, 
amely kimondta: a szerb, a horvát és a szlovén nép egy nép, ezért a szerb, a horvát 
és szlovén szokol népi szervezet. Mivel egy a nép, egy a szervezet is.

Az egyesüléskor táviratot intéztek Sándor trónörökösnek, ebben a SZHSZ 
Királyság Szokolja az iránta való hűségről tett tanúbizonyságot: A megújult szokol 
hadsereged része, országunk alapköve, védőpajzsa és boldogsága lesz.

1919-ben -  mert Belgrád romokban állt -  Újvidéken tartották meg a Vid-napi 
szokol-országgyűlést (szábort), ahol kifejezésre jutott a jugoszláv egység eszméje. 
Hitet tettek az egység mellett, és elfogadták a szervezet alapszabályát. Eszerint 
az SZHSZ Királyságban a szokol feladata és szerepe: fizikailag, erkölcsileg és 
intellektuálisan fejlett, egészséges, a nemzeti öntudattól fűtött, a pánszlávizmus 
eszméjével áthatott ideológiával, a nagy és az általános emberi ideálok példáival 
nevelni az ifjúságot, hogy megőrizhesse az elődeik által kivívott függetlenséget és 
egyesülést.

Az 1929. január hatodikai diktatúra bevezetése után a jugoszláv szokol kulcs- 
fontosságú szerephez jutott a jugoszláv nacionalizmus eszméjének megvalósításá
ban. 1929. december 5-én törvényt hoztak a szokolról, s megalakították az ország 
első testnevelési szervezetét, a Jugoszláv Királyság Szokolját. A törvény szabad 
kezet adott Sándor királynak, hogy a szokolt az előállt politikai, állami és ideoló
giai helyzettel összhangba hozza.

Térjünk vissza az iskolai élethez, neveléshez. Pásthy igazgató 1926. március 
25-én javaslatot tett a vidovdani ünnepségre: a tanulók szokol-tornagyakorlatokat 
tanuljanak, mert az ünnepségen minden osztálynak egyet-egyet be kell mutatnia.

1930 decemberében felső szervek utasítására az igazgató (ekkor már Radomir 
Dordevic) elrendelte a tanítóknak, hogy működjenek közre a Jugoszláv Szokol he
lyi szervezetének létrehozásában. A tantestület örömmel vette ezt tudomásul. A 
magyar tanítók az I—III. osztályokban szervezték a tanulókat, a felső elemi iskolá
ban pedig Radomir M. Dordevic, Danica Mutic és Petric Viktória. Hogy a tanítók 
mielőbb járatosak legyenek a szervezet alapszabályaiban, és bekapcsolódhassanak
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a szervezésbe, az igazgató megígérte, beszerzi az alapszabályokat. Tokos József 
azt javasolta, hogy vásárolják meg a Zágrábban kapható szokol-tornagyakor latokat 
tartalmazó könyveket.

1932. május 22-én, vasárnap a topolyai Szokol Társaság tornaünnepélyt tar
tott Kishegyesen. A tanítóknak, mivel fontos nemzeti intézményről volt szó, igye
kezniük kellett minél több belépőjegyet eladni. A rendezvényen Radosav Sukovic 
képviselte a hegyesi tanítóságot, mert aktív tagja volt a szervezetnek. 1934-ben a 
tanfelügyelőség elrendelte, hogy minden tanító iktassa be tanmenetébe azokat a 
tornagyakorlatokat, amelyeket az iskolának megküldték.

A szokol-fellépéseken, tornaünnepélyeken kötelező volt az egyenruha viselete. 
Újabb teher a szegény sorsú tanulók szüleinek! A tantestület megpróbált segíteni: a 
szegény gyerekek egyenruhájának árát a mulatságok, adományok, mozielőadások 
bevételeinek tiszta jövedelméből fedezték, a gazdagabb szülőknek viszont meg 
kellett vásárolniuk az öltözetet.

1934. május 5-én a járási szokol-tornaünnepélyre készített gyakorlatokat be
mutatták a faluban. 7-én Kovács József beszámolt az egyenruhák beszerzésének 
céljaira rendezett előadás bevételéről:

Mozielőadás 32,50 dinár
Főpróba 26
Az előadás 126
Önkéntes adomány 217
A helyi Vöröskereszttől 100
Összesen 501,50 dinár

Kiadás 80

Az igazgató figyelmeztette a tanítókat, hogy kötelesek összeírni és átadni a járási 
szokol-tornaünnepélyen fellépő tanulók névsorát, a nevük mellett pedig feltüntetni, 
fizeti vagy fizetni fogja az egyenruhát. A szegény gyerekeknek az alkalomra kapott 
egyenruhát vissza kellett szolgáltatniuk, mert az az osztály tulajdona volt.

Május 30-án az igazgató ismertette a Vid-nap megünneplésére vonatkozó 1934. 
május 15-én kelt 15 762. számú közoktatásügyi miniszteri rendeletet. Felhívta a ta
nítók figyelmét, hogy a Vidovdan nemcsak nemzeti ünnep, hanem a közművelődés 
napja is. Véleménye szerint a szokol-tornagyakorlatokon kívül magyar nyelven 
egy színházi jelenetet is be kell mutatni. Ennek rendezését Dudás Gizella vállalta.

Június 4-én az igazgató közölte: a járási iskolaigazgatók gyűlésén lelkendezve 
mondták el, mennyire tetszett a polgárságnak a szokol-tomaünnepség. A szülők, 
akik féltek elengedni gyerekeiket, belátták, mekkorát tévedtek. Ez azonban nem 
róható fel nekik, mert ez ideig ehhez hasonlót soha nem láttak. A bemutatón részt 
vett tanítóknak megköszönte munkájukat.

1935-ben Szabadkán volt tartományi tornaünnepély, amit megelőzött a járási. 
A szabadkai rendezvény költségeinek részbeni fedezésére a község 1000 dinárt 
hagyott jóvá.
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A szokol-mozgalmat, -eszmét minden módon erőltették. 1936-ban a IV. 62 184. 
számú leirat kötelezte a tanítókat, hogy szokol-naplókat vásároljanak.

1936. február 29-én ismertette az igazgató a járási tanfelügyelő 2085. számú 
leiratát: a tanító igyekezzen osztályában sólyom rajzolásával, a lányok babáinak 
szokol-egyenruhákba öltöztetésével, sőt a gyerekek szokol megszólításával erősí-

A topolyai járás tanítóinak szokol-tanfolyama 1934-ben

A zászlóbontás (X) színhelye: /. Péter király szobra Topolyán

1 1 2



teni a mozgalom szellemiségét. E célból szokol-zászlókra is szükség van. A gye
rekektől március 15-éig össze kell gyűjteni a pénzt. Fúvószenekart kell felállítani, 
amelyben van dob és trombita. Ninkovic tanító vállalta, hogy a gyerekeket megta
nítja trombitán játszani.

A két háború közötti időszakban divatos volt a zászlószentelés. Minden va
lamirevaló egyesületnek, intézménynek -  a hegyesi iskolának is -  volt zászlaja. 
A zászlószentelésre mindenütt látványos ünnepség keretében került sor. A jegy
zőkönyvből nem derül ki, milyen zászlóról van szó, de egy későbbi eseményből 
rájöhetünk, a szokol egyesületi zászlóról.

A tantestület 1936. április 3-án tartott ülésén beszélték meg a zászlószentelés 
menetrendjét. Az iskolazászló vasárnap délelőtt érkezik Topolyáról. Mivel az isko
lazászlót illett jeles helyen kibontani, erre legalkalmasabbnak I. Péternek, a Nagy 
Felszabadító királynak Topolya központjában felállított szobra volt.

A kibontott iskolazászlót Topolyáról vonaton hozták. Ötödikén, vasárnap dél
után két órakor a Szent Száva iskola udvarában gyülekeztek a diákok és szüle
ik. Innen vonultak ki a vasútra, a zászló fogadására. A gyerekeknek megparan
csolták, hogy erre a jeles eseményre hozzanak virágot. Meghívták az Önkéntes 
Tűzoltótestület zenekarát is. Az érkező iskolazászló tiszteletére az énekkar, ame
lyet Kovács József vezényelt, elénekelte a himnuszt. Andrija Tepavcevic diákjai 
államnyelven, Dudás Szilveszteréi pedig magyarul mondtak verset.

Bár korábban dr. Tóth Árvái Márkot kérték fel, hogy legyen a zászlóapa (kum), 
és fogadja az érkező iskolazászlót, végül is nem a falu közkedvelt orvosa, hanem 
Drakulic községi jegyző fia fogadta a zászlót. Az esemény jelentőségéről Radosav 
Sukovic és Kovács József beszélt.

A mozgalom erőltetésében Sukovic odáig merészkedett, hogy utasította az is
kola tanítóit, a tantárgy tanítást is a szokol erősítésére használják. A tanítók egész 
munkájának, szerinte, az a célja, hogy közös erővel a szokol szellemiségét terjesz- 
szék és erősítsék.

Március 10-én tartott tantestületi ülésen az igazgató számon kérte a tanítóktól, 
mit tettek a szokol-szellemiség erősítésére. Ismételten szorgalmazta, hogy a ké
zimunkaórán szokol jellegű munkákat készíttessenek a tanulókkal, mert ezekből 
előbb helyben, majd május 18-án Topolyán nyílik kiállítás. Hangsúlyozta, a taní
tók igyekezzenek, hogy minden diáknak legyen egyenruhája. A tehetősebbek vásá
roljanak anyagot, amiből elkészíttethetik. A többiek pedig otthon fellelhető anya
gokból készítsenek szokol-zászlócskákat. Ezek legyenek egységesek. Tepavcevic 
tanító a tulajdonában levő mintapéldányt kölcsönzi.

Március 23-án megparancsolta az igazgató, hogy a III. osztályosoktól kezdve 
minden tanulót be kell íratni a szokol-szervezetbe. Az évi tagsági díj 1 dinár. A 
szervezet vezetésével Tepavcevic tanítót bízták meg.

Április 3-án azt rendelte el, hogy hétfőnként a III. osztálytól kezdve a testne
velési órákon szokol-tornagyakorlatokat kell tartani. 1936. május 27-én délután 
három órakor bulgáriai szokolok utaztak át Kishegyesen. A szervezet tagsága 
egyenruhában, virággal, a diákok a maguk készítette zászlókkal köszöntötték az 
átvonuló vendégeket, akiknek köszöntésére kivitték az iskola szokol-zászlaját is.
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Kis hegyes i szokol-leányok vezetőjükkel, Tepavcevic Andrijával

A Vöröskereszt iskolai szervezete

A szokol-mozgalmon kívül a Vöröskereszt volt a másik szervezet, amely meg
különböztetett helyet kapott az iskolai nevelőmunkában. Pásthy Ferenc iskolaigaz
gató 1925. november 10-én tett előterjesztése alapján a tantestület elhatározta, hogy 
abban az iskolaévben megszervezik a Vöröskereszt-mozgalmat. M ár decemberben 
felkérte a tanítókat, szedjék be az előző évre a tagdíjat. Hamarosan megkezdődött a 
Vöröskereszt ifjú aktivistáinak munkája. 1926 májusában a körzeti Vöröskereszt
szervezet leiratban kérte a mozgalom tagjait, hogy gyűjtsék a bodzavirágot és a 
kamillát, m ert pénzt kaphatnak érte. Az igazgató engedélyezte, hogy alkalmas idő
pontban a tanítók gyógy növény gyűjtésre vezessék a tanulókat.

Egy év sem telt el az iskolai szervezet megalakításától, amikor 1926 októbe
rében a körzeti bizottság felhívta az iskola figyelmét, hogy át kell szervezni az 
iskolai szervezetet. Ez a III. és IV. osztályra vonatkozott. Közben a tanítók beszá
moltak az igazgatónak a tagsági díj beszedésének nehézségeiről, ami különösen az 
alsó osztályokban ment nehezen.

A Vöröskereszt a lehetőségeihez mérten adakozott az iskolának. 1927 márciu
sában főbizottsága révén a hegyesi gyerekek mazsolát kaptak Görögországból.

Ugyanezen a tantestületi ülésen az igazgató felhívta a tanítók figyelmét a közel
gő Vöröskereszt napra, amire műsort állítottak össze:

Szerb himnusz, éneklik a III-V  osztály tanulói, kísér az amatőr zenekar 
A Vöröskereszt jelentősége, dr. Tóth Arvai Márk orvos előadása 
Svirka svira, fiúénekkar
Materina besmrtnost, V-VI. osztályos tanuló szavalata
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Ejféli látogatás, IV. osztályos tanuló szavalata
Hófehérke, előadták a Gazdászati Iskola diákjai
Óvodások szavalata

A Vöröskereszt napját 1927. június 6-án tartották. A műsor értékelésekor Pásthy 
Ferenc megköszönte a tanítók közreműködését, majd felkérte Kovács József taní
tót, köszönje meg a zenekarnak, hogy emelték az ünnepség színvonalát. A nap 
bevétele 1000, a kiadás 100 dinár volt. Javasolta, hogy ezen a pénzen a szegény 
gyerekeknek vegyék meg a legszükségesebb tanszereket.

A Vöröskereszt iskolai szervezetének tagságáról vannak adataink. 1927. de
cember 6-án a tanítók beszámoltak a taglétszámról:

III. fiúosztályban 20,
III. lányosztályban 20,
III—IV. vegyes 15,
IV. vegyes 20,
V-VI. fiúosztályban 15,
V-VI. lányosztályban 17 tag volt.

Ebből következett, hogy az osztályokban meg kellett választani a szervezet 
tisztikarát: elnökét, jegyzőjét, egészségügyi felvigyázóját.

Az 1928. június 15-i évzáró ünnepségen a szokásos műsorszámok mellett a 
Vöröskeresztre is gondoltak. A műsor:

Cím Az előadó neve Felkészítette Milyen
nyelven

1. Himnusz III—IV. osztály Az osztály tanítói szerbül
2. Ünnepi beszéd Csabai Károly Nikola Kiric

3. Kétszer kettő 
az öt

Fodor Géza és Péter János 
I. 0. Kovács József magyarul

4. Pajkos Józsi Hornyák Rózsi I. o. Jankovics Piroska magyarul
5. Paőja skola Juhász Rókus II. o. Pásthy Ferenc szerbül
6. Záróünnepélyre Süli Anna Tokos József magyarul
7. Szerb népdalok III—IV. osztály Az osztály tanítói szerbül

8. A tanulás, a tudás 
fontossága Dudás Gizella előadása magyarul

9. Kraljevic Marko Papp Imre III. o. Dudás Szilveszter szerbül
10. A celli búcsú Frindik Piroska III. o. Dudás Gizella magyarul
11. A gramofon A gazdászati tanulók Kelemen Emma magyarul
12. Magyar népdalok III—VI. osztály tanulói Az osztály tanítói magyarul
13. Világ Szűcs István Mátyus Viktória magyarul
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14. Zlatno srce A gazdászati tanulók D. Ljubeljska szerbül
15. A sahter inas A gazdászati tanulók Kelemen Emma magyarul

16. A Vöröskereszt 
himnusza III—IV. osztály Az osztály tanítói szerbül

17. A jutalmak kiosztása

1928. november 10-én a szervezettel megbízott tanítók átadták az ifjú aktivis
ták számáról szóló jelentést, amihez csatolták a tisztségviselők jegyzékét.

A Vöröskereszt ifjú aktivistái számának alakulása

So
rs

zá
m

O
sz

tá
ly

Ta
go

za
t

A jelentkezett tanulók 
száma

A tanító aláírása
fiú leány összes

1. III. fiú 25 - 25 Dudás Szilveszter
2. III. leány - 25 25 Tokos József
3. III-IV. vegyes 7 8 15 Kelemen Ferenc
4. IV. vegyes 12 13 25 Mátyus Viktória
5. V-Vl. vegyes 7 8 15 Desanka Ljubeljska

Összesen 51 54 105

A Vöröskereszt ifú aktivistáinak új tisztségviselői

O
sz

tá
ly

So
rs

zá
m

Ti
sz

ts
ég

A tanuló neve

Ti
sz

ts
ég

e

A tanuló neve

III
. 

fiú

1. elnök Szabó László helyettes Szőke Guszti
2. jegyző Komáromi Mihály helyettes Mengyán István
3. pénztáros Kovács József helyettes Oszlár László

4. egészség
felügyelő Sípos József II. helyettes Sípos Géza

III
. 

le
án

y

5. elnök Kocsis Gizella helyettes Elek Gizella

6. jegyző Hevesi Matild helyettes Zelenka Jusztina
7. pénztáros Fejfár Matild helyettes Süli Anna

8. egészség
felügyelő Becskei Katica helyettes Faragó Mária
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A
I-III

9. elnök Kormos Antal IV. helyettes Klinkó Mária IV.
10. jegyző Pap Teréz IV. helyettes Rubus Mária III.
11. pénztáros Izsák Pál III. helyettes Odrobina Jolán III.

12. egészség-
felügyelő Jakobec Jolán IV. helyettes Nagy Erzsébet III.

IV
. 

ve
gy

es

13. elnök Pap Imre helyettes Csabai Matild
14. jegyző Tóth Péter helyettes Hajdú Margit
15. pénztáros Sípos László helyettes Utasi Mária

16. egészség
felügyelő Mátyus Szolán helyettes Frindik Piroska

V
-V

I.

17. elnök Molnár István helyettes Lakatos István
18. jegyző György Jusztina helyettes Herczóg Klára
19. pénztáros Kis Etelka helyettes Tóth Mihály

20. egészség
felügyelő Greiner Ilona helyettes Greiner Ilona

A Vöröskereszt taglétszáma körülbelül azonos keretek között mozgott. 1928- 
ban 105, 1929 novemberében pedig 81.

Osztály Tanító Jelentkező
III. fiúo. Tokos József 21
III. leányo. Dudás Gizella 18
IV. f. -1 . Desanka Ljubeljska 15
V-VI. Mutic Danica 27

81

1930. október 31-én az új igazgató, Radomir Dordevic vitát kezdeményezett 
a Vöröskereszt ifjú tagjainak kérdéséről. A szervezet addigi megbízottja Pásthy 
Ferenc volt. Ezen az ülésen Danica Mutic kapta ezt a feladatot.

A központosított iskolairányítás mindenre gondolt. 1931-ben a királyi báni hi
vatal 3707-29/931. számú rendelete parancsba adta, hogy február 6-án, az első 
órán előadást kell tartani a Vöröskereszt létrejöttéről, jelentőségéről, mivel azon a 
napon lesz 55 éve áldásos működésének. Ugyanezen a napon ünnepeljük -  folytat
ta a rendelet -  a Téli napot. A rendeletnek volt azonban egy szépséghibája: késve 
érkezett, ezért a kishegyesi iskolában csak 11-én emlékezhettek meg róla.

Az 1931-es Vid-napi évzáró esti műsora a fiatal tanítónők színházi előadása 
volt. A rendezvényt Szilágyi Gergely vendéglőjében tartották. A tiszta bevételt a 
Vöröskeresztnek utalták át. Az ilyen jótékonysági rendezvények ismétlődtek.

1934. május 7-én Danica Petrov tanítónő emlékeztette a tantestületet, hogy 
Mojsejev községi hivatalnok úrtól kérni kell a Vöröskereszt javára rendezett társas 
est tiszta bevételét, 190 dinárt. Június 3-án nyári Vöröskereszt-nap volt. Délelőtt
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dr. Tóth Árvái Márk tartott előadást a tbc-ről és az egészség megőrzéséről, délután 
Dudás Gizella, Petric Viktória, Bosiljka Popovic és Danica Petrov jelvényeket áru
sítottak, és önkéntes adományokat gyűjtöttek.

A Vöröskereszt-tagságot kiterjesztették az I. és a II. osztályra is, de úgy látszik, 
a tagtoborzás akadozott, mert az igazgató megszabta azt a tagszámot, amit be kel
lett írni:

Szerb osztály Magyar osztály
I. 0. 5 tanuló I. 0. 10 tanuló
II. 5 I. és II. o. 5
111. 5 II. 0. 5
IV. 5 III. 0. 5
V. 8 III. és IV. o. 5
VI. 8

1931-ben rendelet jelent meg, mely szerint abban a helységben, ahol több mint 
400 tanuló van, kötelező iskolai rendelő alapítása. A rendelőben ingyenes gyógy
kezelésben részesülnek a tanítók és a szegény sorsú gyerekek, a gyógyszert ked
vezményes áron kapják, az orvost az állam fizeti. 1936. október elsejétől minden 
tanuló ún. Egészségügyi és Egyéni tulajdonságok kartont kapott.

Az iskolakonyha

A tanítók iskolán kívüli munkájához tartozott a Vöröskereszt iskolakonyhájá
nak a megszervezése. 1936. január 17-én, a tantestületen határoztak, hogy iskola- 
konyhát szerveznek, s 20-30 gyerek itt táplálkozhatna. Az anyagiakat részben a 
Vöröskereszt szervezetének tagsági díjából, részben a faluban gyűjtött élelmiszer
adományokból biztosítanák. A gondnok feladatát Kovács József tanítóra bízták. 
A szakácsnőkön kívül konyhai ügyeletesek is kellettek. Mindig egy tanítónő fel
ügyelt a rendre.

A diákkonyha január 27-én kezdte meg működését, 19 tanuló kapott ebédet. 
Sokkal több gyereket kellett volna étkeztetni, ezért bővebb névsort állítottak ösz- 
sze azokról a tanulókról, akik naponta kapnának ebédet. A konyha működésének 
érdekessége, hogy az ott táplálkozó diákok egy részének a szülei biztosították a 
kenyeret.

1936. február 6-án Dimitrije Rasic topolyai járási tanfelügyelő tudomásul vet
te, hogy a Vöröskereszt fiatal aktivistáinak diákkonyhája megkezdte működését, 
amelyet Dudás Gizella vezetett.

A konyha ellátása bizonytalan volt, a módosabb tanulók szüleitől élelmiszer
adományokat vártak. Például február 14-én megkérték a diákokat, hozzanak élel
miszert a diákkonyhára. Abban az iskolaévben a Vöröskereszt konyháján 31-32
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Az 1936-ban szervezett diákkonyha négy tanulója és vezetőjük, Dudás Rózsa Gizella

gyerek étkezett. A jegyzőkönyvből megtudjuk, hogy a január 27-én megnyílt 
konyha működésére Kovács József gondnok 1390 dinárt vett fel, az iskolaév végé
ig viszont 1701 dinárt költött el. A 311 dinár hiányt a szervezet pénztárából kellett 
pótolni.

Az 1936/37-es iskolaévben 1936. december elsején kezdte meg a konyha a 
rászoruló gyerekek élelmeztetését.

A Vöröskereszt konyhájának megszervezésével párhuzamosan a lányok részé
re iskolai tankonyha felállítását is tervbe vette a tantestület, 1936. február 4-én. 
Ennek rendeltetése az volt, hogy a tanulólányok főzni tanuljanak. Vezetését Dudás 
Gizellára bízták. A tanítónőtől gyors intézkedést vártak, ami hosszabb előkészü
leteket kívánt, meg kellett ugyanis beszélni a szülőkkel a munkát. Február 14-én 
kezdődött meg a konyhán a lányok oktatása. Öt tanulója volt. Külön figyelmet 
szenteltek a főzelékek elkészítésének.

Nem tartozik a konyhával kapcsolatos témához, de fontos szerepe volt a gyere
kek nevelésében az iskolakertnek. A termőföld, a gyümölcsfák, a szőlészet szerete- 
tét itt sajátították el a fiúk. Volt is eredménye a falu határában. A Bács-ér (Krivaja) 
falutól nyugatra terjedő lankákon jelenleg is láthatók a lepusztult szőlőskertek 
nyomai. A kertet a III. és IV. osztály tanulói művelték. Dudás Szilveszter volt meg
bízva a munkálatok felügyeletével.

A Vöröskereszt iskolai konyhájának áldásos munkája kevésnek bizonyult. 
Szűkös anyagi eszközeiből mindössze harminc-egynéhány gyereket tudott ebé-
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A népkonyha ebédlőjében

Az egyház népkonyháján étkező gyerekek és ebédosztásra érkezett felnőttek

deltetni. Itt lép be a képbe az egyház. Vondra Gyula káplán önfeláldozó munkája 
kiegészítette a gyermekek élelmezésében m utatkozó űrt. Népkonyhát szervezett, 
ahol sok éhes gyerekszájnak meg idős felnőttnek is jutott a konyha főztjéből.

Népművelés

A kishegyesi állami elemi népiskola tantestületének 1921. február 2-án tartott 
ülésén Pásthy Ferenc igazgató ismertette a miniszteri rendeletet, mely szerint nép
művelési bizottságot kell alakítani. Vezetésével Kovács Józsefet bízták meg, aki
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elfogadta, de a járvány miatt csak késve alakíthatta meg az egyesületet. 1924. ápri
lis 9-én az óvodában megünnepelték a népművelés napját. Mátyus Viktória, Walter 
Emma és az igazgató voltak a szervezők. Az énekkart Kovács József vezényelte.

Úgy látszik, a népművelési munka nem váltott ki nagy lelkesedést, mert 1925- 
ben a minisztérium tanügyi osztálya újólag rendeletben hívta fel a tanítókat, hogy 
vegyenek részt a népművelésben.

Kishegyesen azért folyt a munka. 1926. március 25-én a tantestületen beszá
moltak a népművelési bizottság munkájáról: a tél folyamán 13 összejövetelt tar
tottak, a népszerű előadások, gyerekek szavalatai, énekszámai tették vonzóvá az 
előadásokat. Két tanító az iparosokat szerbül tanította írni, olvasni és beszélni.

Az előadásokat a hallgatóság idejéhez kellett igazítani, ezért vasárnaponként 
délután két órakor tartották. 1927. március 12-én az igazgató javasolta, hogy sza
kítsák félbe a népművelési munkát, mert megkezdődtek a tavaszi mezőgazdasági 
munkák.

Tekintsük át két egymást követő hónap előadásainak műsorát:

1928 decembere

D
át

um

So
rs

zá
m

Az előadó neve Téma

1. Pásthy Ferenc igazgató Bevezető előadás
XII.

9. 2. Dr. Tóth Árvái Márk A csecsemő mesterséges táplálása
3. György Jusztina VI. o. Az őrangyal, szavalat
1. Kelemen Ferenc tanító Az írástudatlanokról

XII. 2. Egy tanuló Szavalat
16. 3. Dudás Gizella tanítónő Szórakoztató műsor

4. V-VI. osztály tanulói Ének
1. Dudás Szilveszter Községünk méhészete

XII. 2. II. osztályos tanuló Szavalat
23. 3. Czabaffy Jolán tanítónő Szórakoztató műsor

4. III. leányosztály Ének
1. Dr. Márton Sándor Az egészséges lakás

XII. 2. Óvodások Szavalatok
30. 3. Kelemen Ferenc tanító Szórakoztató műsor

4. III. fiúosztály Ének
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1929. január
D

át
um Az előadó neve Téma

Dr. Tóth Árvái Márk A tüdőbajról
45,CJ Kelemen Emma tanulói II. osztályosok szavalata

Jankovics Piroska Szórakoztató műsor
IV. osztályos tanulók Énekszám
Tokos József előadása A szőlőművelésről

MD Sípos Géza II. osztály Szavalat
<N Kelemen Emma Szórakoztató műsor

V-VI. osztály tanulói Énekszámok
Dr. Márton Sándor Az élelmiszerekről -  előadás

-4-»v<D III. leány osztály Szavalat
rn Mátyus Viktória Szórakoztató műsor

III. fiúosztály tanulói Énekszámok
Dudás Szilveszter Selyemhernyó-tenyésztés
Zsadányi László Gazdászati IV. osztályosok szavalata
Kelemen Ferenc Szórakoztató műsor
III. leányosztály Énekszámok

A népművelődési előadásoknak volt egy buktatója: a hallgatóság nem értette a 
szerb nyelvű előadásokat, ezért erre a feladatra csak a magyar tanítókat jelölték ki.

Énekkar

A tanfelügyelő 1931 szeptemberében elrendelte, hogy a járás minden helységé
ben énekkart kell szervezni, majd tagokat jelölni a járási és a bánsági énekkarba. 
Kovács József tanító kapta a feladatot, hogy hét napon belül tartson hangpróbát, 
határozza meg az illetők hangnemét, és a névsort adja át az igazgatónak.

Nem volt sikeres a kezdeményezés, mert 1936 januárjában Dimitrije Rasié to
polyaijárási tanfelügyelő ismételten elrendelte, hogy a községben, majd a járásban 
fel kell újítani a tanítók énekkarát. Karnagya Molnár Ernő csantavéri tanító lett. 
A tanítóknak kötelezővé tette a kórust, eltekintve attól, hogy korábban tagjai vol
tak-e vagy sem. A rendelet szerint a tanítók énekkarának alakításával egy időben a 
népegyetemit is meg kell szervezni. Egységes énekkarra van szükség, nem pedig 
külön tanítóira és külön ..épegyetemire.
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Színjátszás

A rendelet másik pontja a műkedvelő színjátszó társulatokra vonatkozott: ala
pítani kell. Nyilván ezzel akarták ellensúlyozni a kisebbségek különféle egyesüle
teinek egyre szaporodó színjátszó csoportjait. Azt is megszabta az előírás, hogy a 
magyar helységekben mindig két darabot kell előkészíteni bemutatásra: egy szer- 
bet és egy magyart.

Kishegyesen a kezdeményezés sikertelen volt. Csak a tanítókarban sikerült a 
műkedvelő színjátszást létrehozni. Az iskolai rendezvényeken mutattak be egy- 
egy rövid jelenetet, amit valamelyik vállalkozó szellemű tanítónő vagy tanító ren
dezett, a szereplők is a tantestület soraiból kerültek ki. (A Szent Száva-nap műsorá
nak bemutatásakor már szó esett cím, szereplők és rendező szerint a darabokról.)

A járási tanfelügyelő 1936 januárjában kelt 1908/36. számú leirata elrendelte: 
írják össze és vegyék nyilvántartásba egy-egy helységben a tanügyi és a műve
lődési egyesületeket. Dudás Szilvesztert bízták meg a teendőkkel, akinek azt is 
számba kellett vennie, hány és milyen könyveik vannak.

Népegyetem

1931 szeptemberében a hegyesi iskola igazgatója parancsba kapta, hogy nép
egyetemeket kell szervezni. Ennek ellenére 1935-ig nem történt semmi. Az év 
decemberében Topolyán, a járási iskolaigazgatók ülésén Dimitrije Rasié tanfel
ügyelő ajánlotta, hogy a járásban alapítsanak népegyetemeket. Hangsúlyozta, ezek 
rendkívül fontosak az államnyelv tanulása szempontjából, különösen a 26 évnél 
fiatalabb ifjak számára már a katonai szolgálat miatt is.

Radomir Dordevic december 12-ére gyűlést hívott össze. Meghívták a helyi il
letékeseket is, hogy a tanítókkal közösen megtárgyalják a járási tanfelügyelő aján
latát. Eldöntötték, hogy hetente hány és mely napon tartsanak előadásokat.

Andrija Tepavcevic tanító nem vehetett részt az ülésen, de vállalta, hogy meg
tartja az első előadást, A testnevelés fontossága a fiatalok életében címen. A má
sodikat, Hazánk helyzetének földrajzi jelentősége a Balkán-félszigeten címmel 
Milivoj Ninkovic tartotta.

Az 1936. január 28-i tantestületen az igazgató örömmel számolt be az elvégzett 
munkáról: megalapították a népegyetemet, programját is összeállították. Hetente 
két órát dolgoztak, kedden és pénteken. A népegyetemen Radosav Sukovié, Andrija 
Tepavcevic, Dudás Szilveszter, Kovács József és Milivoj Ninkovic tanítók adtak 
elő. Andrija Tepavcevic és Milivoj Ninkovic tanítókat azzal bízta meg, hogy a 
faluban írják össze azokat a 16-20 éves fiatalokat, akiknek látogatniuk kell a nép
egyetemi előadásokat.

A tantestület 1936. február 6-i ülésén Dimitrije Rasic topolyai járási tanfel
ügyelő elnökölt. Örömmel és megelégedettséggel nyugtázta a népegyetem meg
alapítását és az előadások megkezdését.
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Diák- és tanári könyvtár

A néhai kishegyesi felekezeti iskolának volt diákkönyvtára. Mennyiben felelt 
meg az új rendszernek, nem tudjuk. Elképzelhető, hogy a könyveket, az egyéb 
iskolai rekvizitumokkal együtt felső parancsra, tanítói kar jelenlétében mind 
megsemmisítették. Azt biztosan tudjuk, hogy 1921-ben volt diákkönyvtár. 1921. 
szeptember 20-án ugyanis Tokos József tanító vállalta a diák- és a tanári könyvtár 
rendezését. Leltárba vette a könyveket, és közölte a kollégáival, hogy a könyvtár 
működik, igénybe vehetik, kölcsönözhetik könyveit.

A kishegyesi tantestület megelőzte az iskolai tanfelügyelő 560/921-es számú 
rendeletét, amely a diákkönyvtár alakítására vonatkozott. Annyi haszon volt a ren
deletből, hogy mellékletként megküldte a könyvtári alapszabályt. Pásthy igazgató 
felhívta a figyelmet, hogy mindannyian tagjai a diákkönyvtár igazgatóbizottságá
nak. A tanerőkön kívül nyolc diák is tagja volt: a mindennapos iskola négy és az 
ismétlőiskola négy tanulója.

A tantestület úgy határozott, hogy a mindennapos iskolából Szegi Béla, Burján 
István, Mokány Béla és Frindik Sándor, az ismétlőiskolából György Ferenc, 
Kormos Mihály, Német Péter és Toldi Antal tanulókat hívják meg a bizottságba, 
aminek ügyvezető elnöke Pásthy Ferenc, könyvtárosa Tokos József, pénztárosa 
Walter Emma lett. 1921. évi költségvetése 250 dinár, ehhez még 350 dinárral járult 
hozzá a tantestület. Az iskolakönyvtár a diákoktól a könyvállomány bővítésére 
tagsági díjat kért, amit az osztályvezető tanító szedett be, és minden hónap végén 
számolt el vele.

Volt tanári könyvtár, de állományát nem használták. 1923. március 12-én az 
igazgató szomorúan állapította meg, hogy hiába vannak könyvek, folyóiratok és 
lapok, a tanítók nem olvassák azokat. Figyelmeztette is őket, hogy jól csak úgy 
készülhetnek fel a pedagógiai munkára, ha szakirodalmat olvasnak.

A könyvtárnak mostoha sors jutott. Széthúzták a könyveket. Maga a könyvtá
ros osztotta ki a szakkönyveket a tanítók között. 1934. február elsején az igazgató 
elrendelte, hogy egy kolléga rendezze a könyvtárat, és készítsen leltárt. Ruzica 
Sarcevic vállalta a feladatot. 1935. november 12-én Búzás Máriát választotta meg 
a tantestület könyvtárosnak.

Hiába voltak önzetlenek a könyvtárosok, a könyvállomány ijesztően kicsi volt.
1936. február 20-án a járási tanítógyűlésen elhangzott, hogy a topolyai járás diák- 
könyvtáraiban mindössze 326 könyv található.
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AZ ISKOLA TANÍTÓI 
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT

Egy iskola arculatának kialakítására az ott dolgozó tanítók társadalmi helyze
te, állomáshelyük állandósága, egyénisége mindig nagy hatással bírt. A két hábo
rú közötti időszak iskolapolitikája állam- és nemzeti érdekekből éppen ezt tette 
lehetetlenné. Különösen az 1929-es népiskolai törvénynek volt negatív hatása a 
kishegyesi iskola arculatára. A törvény módosított változata lényegesen megvál
toztatta a tanítók társadalmi helyzetét. Az első szakasz kimondta, minden tanító, 
ha a szolgálat úgy kívánja, áthelyezhető, elbocsátható és nyugdíjazható. Ha valakit 
büntetésből helyeztek át, akkor előző helyére csak öt év elteltével kerülhetett visz- 
sza. A megbüntetettet rendszerint eldugott helyre irányították.

Az áldatlan körülmények ellenére a kishegyesi iskola szerencsés volt, mert 
állásban maradtak Bene Rozália, Köröskényi Ilona, Dudás Rózsa Gizella, Dudás 
Szilveszter, Greiner Endre, Weiss Jenő, az izraelita felekezeti iskola tanítója (őt 
a jugoszláv közoktatásügyi miniszter hamarosan rendes tanítónak nevezte ki), de 
tovább dolgozott Greiner Emília óvónő, akik még a Monarchia idején pályázták 
meg tanítóállásukat. Ide kell sorolnunk -  nevezzük őket második nemzedéknek 
-  Kovács Józsefet, Mátyus Viktóriát, Pásthy Ferencet, az erdődi Tokos Józsefet. 
A Dudás házaspár és Kovács József működése átívelt négy politikai korszakot, 
és az 1950-es évek elejéig, nyugdíjaztatásukig tartott. Csak az 1926/27-es iskola
évtől helyeztek ide szerb nemzetiségű tanítókat, akik elvben -  legalábbis Nikola 
Kiric -  tudtak magyarul. Ettől kezdve vált gyakorivá a hegyesi iskolánál is a 
tanítók ide-oda helyezése. Néhányan alig tanítottak egy-két évig a faluban, máris 
elhelyezték őket.

Az iskolák államosításával a különböző felekezeti iskolák tanítói jogaikban 
ugyan kiegyenlítődtek az államiak tanítóival, de a véglegesítés jogát -  az állam
nyelv ismeretének hiányában -  a kisebbségi tanítók nem kapták meg mindaddig, 
amíg az előírt nyelvvizsgát sikerrel le nem tették. A véglegesítés jogának hiánya 
súlyos következményekkel járt erre a tanerőre nézve, mert arra való hivatkozással, 
hogy nem tudják az államnyelvet, könnyen felmondhattak nekik, jobbik esetben 
idő előtt nyugdíjazták őket, de nem pályázhattak olyan munkahelyre, amely szá
mukra esetleg előnyösebb feltételeket jelentett. A sikertelen nyelvvizsga sok tanító 
pályafutását derékba törte. Ez a vizsga a tanerőkre úgy hatott, mint a névelemzés a 
tanulókra. Számuk, legalábbis a magyar tanítóságé, drasztikusan csökkent.
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A tanítók szerb nyelv tanulása

A Közoktatásügyi Minisztérium 1920. október 28-án ON 38 496. sz. alatt ren
deletet adott ki, amely így szólt:

Az iskola érdekében azoknak a tanítóknak akik nem beszélik a szerb nyelvet

ELRENDELEM:

1922. év végéig szóban és írásban tanulják meg a szerb nyelvet olyan mér- 
tékben, hogy ezt a nyelvet az elemi iskolában eredményesen taníthassák. (Erre 
vonatkozóan az újvidéki közoktatásügyi kirendeltség már korábban 13000/1920. 
sz. alatt adott ki rendeletet.)

A tanítóknak ajánlom, hogy a szerb nyelvet magánúton tanulják. Ott, ahol töb
ben vannak, fogadjanak magántanítót, aki a nyelv tanulásában utasításokat adhat; 
a kisebb-nagyobb iskolai szünetet valamely szerb helyen töltsék; társalogjanak a 
szerbekkel, olvassanak szerb nyelvű könyveket, politikai és szépirodalmi lapokat.

Ezeknek a tanítóknak szerbül megtanulni, megismerni a szerb nyelvtant, iro
dalmat, a szerbek, horvátok és szlovének történelmét, a Szerb-Horvát-Szlovén 
Királyság földrajzát, a szerb pedagógia terminológiáját, az idegen nyelvek taní
tásának módszerét ajánlatos. Ezért kilátásba helyezünk részükre 1921. július ha
vának kezdetén és a szükséghez képest 1922. évben is két hónapos tanfolyamot, 
amelyről annak idején külön rendeletben intézkedik a minisztérium.

A Közoktatásügyi Minisztérium ON 15 050/922. sz. alatt kiadta az 1918. októ
ber 1-je előtt végzett nem szerb tanítók vizsgájának programját:

A szerb nyelv\ irodalomtörténet, földrajz, történelem

Szerb nyelv: Olvasás: pontos, folyékony és szép olvasás. írás cirill és latin be
tűkkel.

Nyelvtan: Szótag és hang és mondat. Szótagolás, hangsúly. Ragozható és nem 
ragozható szavak. Szó, gyökér és tő. A szavak fajtái. Ige- és névszóragozás a faj
tákra való felosztás nélkül. A mondat főrészei. Egyszerű és összetett mondat. Alá- 
és mellérendelt mondat. Dialektus.

Irodalomtörténet: Szóbeli irodalom. Cirill és Metód, Szent Száva, Petar Petrovic 
Njegos, Dositej Obradovic, Vük Karadzic, Iván Gundulic.

Földrajz: A szerbek, horvátok, szlovének királysága. Szerbia tartományai: Crna 
Gora, Bosznia és Hercegovina, Dalmácia, Szlavónia, Szerémség, Szlovénország, 
Bácska és Bánát; mind a legáltalánosabb leírásban. Helyzet (fekvés), határok, alak, 
nagyság, hegy- és vízrajza, éghajlat, csapadék, szelek, mocsarak (rétek). A lakos
ság foglalkozása. Ipar. Kereskedelem. Közlekedés. Főbb helyek.

Kormányforma. Király. Alkotmány. Törvény. A polgárok jogai és kötelessége. 
Nemzetgyűlés. Allamcímer. Zászló.
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Történelem: A szlávok őshazája. A szlávok bevándorlása a Balkán-félszigetre. 
A szerbek, horvátok, szlovének elrendeződése. Az első államok keletkezése -  ál
talános leírás. Kresimir, Zvonimir. A horvát önállóság bukása. Nemanja, Stevan 
Prvovencani. A szerb állam szétrombolása. Maricai csata. A kosovói csata és Lazar 
fejedelem. Szerbia bukása. Tvrtko király. Bosznia bukása. Hercegovina bukása. 
Zeta bukása. Röviden Dubrovnikről.

Szlovén Vajdaság: Valuk és Borús. Raboskodás az avarok, frankok, magyarok 
és ausztriaiak alatt (röviden), felszabadulás és egyesülés. A szerbek állapota a tö
rökök alatt. A szerbek költözése Arsenije Carnojevic alatt. Felkelések. Felkelés 
Szerbiában Karadorde alatt 1804-ben. Szerbia bukása 1813-ban, felkelés 1815- 
ben Milos Obrenovic alatt. Felkelés Boszniában 1875-ben. Bosznia okkupálása 
és annektálása Ausztria részéről, felkelés Vajdaságban, Horvátországban 1848- 
ban. Felkelés Montenegróban. A függetlenség kikiáltása 1854-ben. Városok nye
rése a törököktől 1867. Szerbia kiszélesítése 1875-ben. A királyság kikiáltása. 
Valamennyi szerb felszabadulása a török kormányzás alól. Péter király. A balkáni 
háború. Európai háború 1914-1918. A szerbek, horvátok és szlovének államának 
megalkotása. Sándor király.

A tanügyi hatóságokban volt annyi jóindulat, hogy tanfolyamokat szerveztek 
az államnyelv elsajátítására. 1921-ben a nyári szünidő folyamán Szabadkán volt 
egy hathetes tanfolyam. Dudás Rózsa Gizella, Dudás Szilveszter, Greiner Emília 
óvónő, Kovács József és Mátyus Viktória sikerrel letették a nyelvvizsgát. Pásthy 
Ferencnek, Tokos Józsefnek és Weiss Jenőnek nem kellett vizsgáznia, mivel jól 
beszélték az államnyelvet. Két tanítónő nem vizsgázott, őket nyugdíjazták. Bene 
Rozália 1877-ben kezdett szülőfalujában, Kishegyesen tanítani, tehát 1922-ben, 
amikor vizsgáznia kellett volna, már 45 szolgálati éve volt, így nyugdíjba vonult. 
Ez volt a helyzet a másik kishegyesi születésű tanítónő, Köröskényi Ilona esetében 
is. Ő 1881. október 5-én kezdte meg pályafutását szülőfalujában. Működése idején 
is sokat betegeskedett, többször helyettesítették, ettől eltekintve 1922-ben 41 mun
kaév volt már mögötte, így őt is nyugdíjazták.

Más volt a helyzet Greiner Endrével. Őt igazgatói tisztéről, mert nem beszélte 
az államnyelvet, a Közoktatásügyi Minisztérium váltotta le. 1924-ben megvált a 
tanítói állásától is, és a katolikus hitközség kántora lett.

Az egyszeri nyelvvizsga nem volt elegendő, utólag ún. revíziós vizsgát is tettet
tek a korábban államnyelvből sikeresen vizsgázottakkal. Pásthy Ferenc igazgató a 
tantestület 1928. június 14-i ülésén felhívta azoknak a tanítóknak a figyelmét, akik 
még nem rakták le a revíziós vizsgákat, készüljenek fel, mert hamarosan sor kerül 
rá. Ezen a vizsgán a kisebbségi tanerők írás- és szóbeli vizsgát tettek, tehát újabb 
alkalom adódott a magyar tanítóság számának csökkentésére.
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A tanerő

Az 1904-es módosított és az SZHSZ Királyság egész területén hatályos szerbiai 
népiskolai törvény szerint volt végleges vagy rendes, illetve ideiglenes tanító és 
óvónő. Ha megvoltak a feltételek, akkor a fiú-, valamint a vegyes elemi iskolákban 
tanítók, a lányiskolákban, lányosztályokban pedig tanítónők működtek. Tanítók hiá
nyában azonban a fiú- és vegyes I—II. osztályban lehetett tanítónőket is alkalmazni.

Végleges (rendes) tanító lehetett az a személy, aki szerb alattvaló volt, és el
végezte a főiskola filozófiai fakultását, vagy a tanítóképzőt, és iskolában letette a 
tanítói érettségi vizsgát.

Ezeknek két év után joguk volt a tanítói gyakorlati vizsga letételére. Ha az nem 
sikerült, a tanító felmondást kapott.

Képzett tanítók hiányában ideiglenes minőségben olyan személyeket is alkal
mazhattak, akik mint kiváló tanulók elvégezték a tanítóképzőt tanítói érettségi nél
kül, a teljes középiskolát, vagy a filozófiai fakultást. De ilyen minősítésben a felső 
lányiskolát jeles eredménnyel végzettek is taníthattak. Ezek az ideiglenes tanítók
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véglegesek lehettek, ha kétévi ideiglenes működés után a tanítói vizsgát a közok
tatásügyi miniszter által előírt program szerint megszerezték.

Óvónő lehetett, aki legalább a középiskola négy osztályát vagy az egész fel
ső lányiskolát elvégezte, s azután két évig készült a tanítónőképző idevonatkozó 
szakosztályában, vagy külföldi hasonló iskolában, és letette a szakvizsgát.

Az állandó (rendes) tanítók és tanítónők az állami tisztviselőkkel azonos jog
állásnak voltak. A fizetésük minden háromévi szolgálat betöltése után növekedett. 
A tanítóknak joguk volt ingyenes lakáshoz és tüzelőanyaghoz vagy ezek pénzbeli 
egyenértékéhez. Harminckét évi szolgálat után a tanító nyugalomba vonulhatott.

Az óvónő 35 munkaév után mehetett nyugdíjba. (Erre egy példa volt 
Kishegyesen, Greiner Emília óvónő, akit 1932-ben nyugdíjaztak.) Az óvónőt in
gyen lakás és tüzelőanyag, vagy annak ellenértéke illette meg.

Az elemi iskolai óvónőket, tanítókat, tanítónőket a közoktatás- és vallásügyi 
miniszter nevezte ki.

A hegyesi elemi iskolai tanerőinek (akárcsak máshol) kötelességei voltak:
1) rendesen járni az iskolába és a pedagógia szabályainak megfelelően ne

velni, a tanítás tárgyait az előírt program, utasítás és tankönyvek alapján 
tanítani;
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2) lelkiismeretesen és méltányosan elbírálni az eredményt és a tanulók maga
viseletét az elrendelt időben;

3) a gyerekeket a templomba vezetni, ahol ünnep- és vasárnapokon a tanítók 
tartoztak énekelni;

4) a szülőket, a gyámokat és az iskolaszéket a gyerekeknek az iskolából való 
elmaradásáról értesíteni;

5) a rájuk bízott iskolai dolgokat megőrizni, különösen az iskolai bútort, tan
eszközöket, iskolai könyvtárt, iskolai levéltárat, író- és rajzanyagot, vala
mint a kézimunka anyagát, amelyekért anyagilag is felelősek;

6) a tanítótanács munkájában részt venni és a helyi iskolaszéket munkájában 
segíteni;

7) a kerületi tanítótanács működésében közreműködni;
8) beteg vagy szabadságos tanerőket az igazgató, vagy a tanfelügyelő rende

letére helyettesíteni;
9) az iskolai kirándulásokon és ünnepélyeken részt venni;

10) oktató és kulturális intézményeket, ha azok kapcsolatban vannak az iskolá
val, segíteni;

11) szolgálatban és azon kívül képzett emberekhez és a tanítói hivatáshoz illően 
viselkedni.

Tilos volt minden más olyan foglalkozás, amely a tanítói szolgálattal nem fért 
össze. Más rendes foglalkozáshoz jóváhagyást kellett kérni a tanfelügyelőtől, vagy 
a közoktatásügyi minisztertől.

Itt adódik alkalom, hogy illusztráljuk is a törvény által előírt illedelmes tanítói 
viselkedést. 1928. május 5-én az igazgatónak tudomására jutott, hogy a szövet
kezeti épület mellett, ahol az iskolának két tanterme volt, alkoholkimérőt akartak 
nyitni (a jelenlegi Sörös ház). A tantestület abba nem egyezhet bele, hangsúlyozta 
Pásthy Ferenc igazgató, hogy az iskola mellett olyan helyiség létesüljön, amely
nek bejárati ajtaja egész közel van a tantermekhez. A tantestület a legerélyesebben 
tiltakozott, hogy Urbán Pál házában kocsmát nyissanak, és felhívta az ügyben ille
tékesek figyelmét a veszélyre, hogy egy ilyen helyiségnek milyen káros következ
ményei lehetnek a tanulókra nézve.

Egy másik eset.
1930. május 24-én Radosav Dordevic, a kishegyesi iskola újonnan kineve

zett első államnyelvű igazgatója megparancsolta a tantestület tagjainak, minden 
államellenes írást tartalmazó folyóiratot be kell szolgáltatni az igazgatóságnak. 
Aznapi másik épületes rendelete: Meg kell Kishegyesen is alakítani a Józanok 
Társaságát.

A közoktatásügyi miniszter ON 31 983/923. számú vonatkozó rendelete a 
hegyesi iskolában is érvényesítette azt a törvényszakaszt, amely szerint a tanítók 
semmiféle különmunkát nem végezhetnek, még kántori teendőket sem. (Ez vetett 
véget Greiner Endre tanítóskodásának, azért kellett lemondania tanítói állásáról, 
mert kántori teendőket végzett az egyháznál.)
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1920 márciusában a szerb kormánytól felszólítást kaptak a tanítók, hogy április 
elsejéig küldjék meg a tanfelügyelőségnek keresztlevelük másolatát és hiteles mű
ködési bizonyítványukat. 1921 szeptemberében a hegyesi tanerők szerb nyelven 
ünnepélyes keretek között letették az esküt az új rezsimre.

A törvény 46. cikkelye kimondta: amikor a tanerőt (tanítónőt) először vezetik 
be hivatalába, a helybeli lelkész miséjén a helyi iskolaszék jelenlétében a követ
kező szöveggel esküdjék fel: Én, N. N., a tanítói szolgálatba lépve, esküszöm a 
mindenható Istenre, hogy Szerbia királyához, I. Péterhez hű leszek, az alkotmány
hoz lelkiismeretesen ragaszkodom, a törvényeknek és a hatóság törvényes rende
letéinek engedelmeskedem, tanítói kötelességeimet buzgón és pontosan teljesítem, 
s minden olyant kerülni fogok, ami tanítói hivatásommal nem fér  össze. Az Úristen 
engem úgy segéljen! Sándor király trónra lépése után reá kellett felesküdni.

A tanítók, tanítónők magatartását, iskolai és iskolán kívüli munkájukat a tan- 
felügyelők e törvény, valamint a polgári rend tisztviselőiről szóló törvény alapján 
bírálták el. A munkát a következő érdemjegyekkel minősítették: kitűnő, kedve
ző, kedvezőtlen. A minősítést a hivatalos lapban megjelentették, az iskolai jegy
zőkönyvbe bevezették, beírva még a szükséges adatokat, mint az iskolai munka 
szabályszerűsége, szorgalma, lelkiismeretessége a szolgálat teljesítésében, ered
ménye a nevelésben és oktatásban, a sikertelenség oka; munkássága irodalmi és 
kultúrintézményeknél, viselkedése a családban, társaságban, áthelyezése stb.

A tanítónak, ha egymás után kétszer kapott elégtelen osztályzatot, felmondtak. 
A minősítésnek ösztönző és kényszerítő szerepe volt. A kapott jegytől függött, 
maradt-e, vagy előrehaladt a szolgálati rangsorolásban. Az osztályozásban sokszor 
és sok visszaélés történt.

A közoktatásügyi miniszter rangsorolta a tanítói állomásokat, a magasabb osz
tályzatú munkahely jobb földrajzi elhelyezést kapott. Az osztályozásában öt kate
góriát állított fel. Az első csoportba -  Vajdaságban ilyen csak Szabadka volt -  azok 
tartoztak, akik maguk mögött tudhattak 12 sikeres tanítási évet; a második kate
góriás hely 10 év után volt elnyerhető, a harmadik nyolc év elteltével; a negyedik 
csoport öt munkaévet feltételezett; az ötödik csoportba -  ide tartozott Kishegyes 
is -  a többi helységek.

A törvény rendelkezett a kötelesség teljesítése ellen vétő tanerőkről. Büntetésük: 
1) intés; 2) dorgálás; 3) három naptól három hónapig terjedő fizetéselvonás; 4) más 
helységekbe való áthelyezés a költözési költség megtérítése nélkül; 5) a szolgá
latból való elbocsátás, a visszatérés esetén a szerzett jogok elvesztése nélkül; 6) 
szolgálatból való elbocsátás egyes, vagy az összes szerzett jog elvesztésével.

A kishegyesi tanítók munkájának elemzése

Az iskola felügyeletét végző járási tanfelügyelő törvény szabta kötelessége volt, 
hogy évenként legalább kétszer meglátogassa az iskolát. Ennek során a tanerőt is
kolai munkájukban tanácsokkal látta el, és gondoskodott azok keresztülviteléről; a 
tanerők munkáját és viseletét bírálta, vétségeiket vizsgálta, a kisebb vétségekért bün
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tetett, a nagyobbakról a minisztert értesítette. A tanfelügyelő feladatkörébe tartozott 
felügyelni arra, hogy csak jóváhagyott iskolai könyveket használjanak, és az iskolai 
könyvtár részére azokat a könyveket megrendeljék, amelyeket a miniszter ajánlott.

Fél év sem telt el a hegyesi iskola államosításától, amikor Sava Ludajic járási 
tanfelügyelő 1921. május 13-án iskolalátogatást tett Kishegyesen. Ellenőrizte a 
tantestület minden tagjának munkáját, és annak alapján mindegyikükpovoljan (ci
rill betűvel: noBOJtaH) osztályzatot kapott.

1927. december 2-án igazgatói gyűlést tartottak Szabadkán. Célja az volt, hogy 
-  innen hazautazván -  az igazgatók tájékoztassák a tanítókat, hogy a következő 
tanfelügyelői ellenőrzés során a látogató mit vizsgál.

Pásthy Ferenc beszámolt a Szabadkán tartott igazgatói gyűlésről. Részletesen 
ismertette a felügyelő programját, s kitért arra, hogy mire figyel majd. Elsősorban 
a tantestület egysége érdekli majd a tanfelügyelőt -  mondta - , meg az, hogy foglal- 
koznak-e mással is az iskolában, vagy csak iskolai munkával. A tanítóktól lelkiis
meretes munkát követel, mert -  lévén szakember -  értékelni tudja a tanítói munkát, 
a hanyagságnak pedig útját állja. Részletesen elmagyarázta kollégáinak, mit kér 
tőlük az ellenőrzés során:

7. A tanítási óra felét -  amelyen a tanfelügyelő részt vesz -  az új tanítási egység 
töltse ki. Ennek feldolgozása után a gyerekeket szerb nyelvből, számtanból és geo
metriából kérdezi ki. A tanulók nem tudhatnak az ellenőrző látogatásról.

2. Átnézi az írásbeliket, a kézimunkákat, rajzokat, naplókat, órarendet.
Ellenőrzés után -  mondta az igazgató -  a tanfelügyelő tantestületi ülést hív 

össze, s ezen a tanítók saját munkájukat értékelik. Az ülésre minden tanító hozza 
el a naplóját, tanmenetét, amelyekből megállapítható, hogy a program szerint dol- 
gozott-e. Az általános értékelés után az alábbiakat vizsgálja: ügyelet, nevelés, házi 
és iskolai feladatok, írásbeli dolgozatok és azok javítása, a tanulók könyvei, a ta
nítók segédkönyvei, a napló vezetése szabályainak szigorú betartása, szerb lapok
ban megjelent mesék, dalok, versek feldolgozása. Különleges utasításokat is ad, 
mint például a szemléltetőeszközök használata, rajzolás a rajzfüzetbe, testnevelés 
és éneklés, a rendeletek végrehajtása, kérelmek benyújtása, a tanítók önképzése, 
a tanterv és egyes tantárgyak tanulmányozása, köszönés az iskolában és az utcán, 
imádkozás, az iskolai tárgyak megismerése.

1928-ban sor került Aleksandar Mikic tanfelügyelő látogatására, aki -  miután 
előzőleg ellenőrzést tartott az iskolában -  február 8-án jelen volt a tantestületi ülésen. 
Az iskolai munkát elemezték, ami önértékeléssel kezdődött. A tanítók egyenként 
számoltak be a meglátogatott órán tanítottakról, majd véleményezték órájukat.

Nikola Kiric: A látogatáskor mértanból a henger felismerését és felületének 
számítását dolgoztam fel. Nehézségeim voltak. A módszeres egységet magyarul 
kellett feldolgoznom, hogy a tanulók megérthessék. Mivel az órára nem így ké
szültem, nem tudtam a megfelelő magyar szakkifejezéseket, tehát a feldolgozásom 
nem sikerült, ezért nem is térhettem át a szerb nyelvű feldolgozásra.

Desanka Ljubeljska\ A százalékszámítást tanítottam. Hogy megértessem a gye
rekekkel a témát, magyarul kellett megmagyaráznom. Erre képtelen voltam hiá
nyos nyelvtudásom miatt, a gyerekek szemmel láthatóan nem értették meg.
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Mátyus Viktória’. A módszeres egységet nem a formális fokozatok szerint dol
goztam fel, a hiba az volt, hogy azonnal a lecke feldolgozásához fogtam.

Kelemen Ferenc: Természetrajzóra volt. Az új módszeres egység: az emberi 
test részeinek megismerése. Amikor a felügyelő az osztályba jött, már gyakoroltuk 
az anyagot. A nemzeti tantárgyak kikérdezésekor a tankönyvet és a jegyzeteket 
használtam. A tanulókat ezek alapján kérdeztem, hiszen annak szövege alapján 
dolgoztam, azonos kérdéseket tettem fel, azonos feleleteket kaptam. Ezért gépies
ség jellemezte az órámat. A felügyelő rákérdezett a szerb nyelvű írásbeli dolgoza
tokra. Azt válaszoltam, majd csak a második félévben írunk.

Dudás Gizella: Történelemórát tartottam. A tananyagot igyekeztem rövid mon
datokban és egyszerű szavakkal előadni. Mivel a faluban kimondottam magyar 
diákok vannak, úgy véltem, érthetőbb és sikeresebb így a munka, mintha megter
helném őket apró, fölösleges részletekkel és bőséges tudnivalókkal.

Dudás Szilveszter. Szerbóra volt, olvasás. Hibáztam, hogy nem követtem a 
felügyelő úr utasításait, a módszeres egységet ugyanis nem a formális fokozatok 
szerint dolgoztam fel, hanem csak mechanikus olvasást tartottam. A munkát az 
nehezíti, hogy ezeknek a tanulóknak a múlt évben félnapos tanításuk volt, és nem 
érték el azt a fejlődési fokozatot, ami a III. osztályban kellene. Kiküszöbölöm a 
hibákat, hogy a tanév végi látogatásakor a felügyelő elégedett legyen.

Kelemen Emma: A felügyelő parancsára a 13-as szám fogalmát dolgoztam fel. 
A feldolgozás nem volt teljes, mert a 13-1 kivonás után 13 - 4-et vettem. Hiba volt 
az is, hogy a gyerekekkel nem írattam fel a tanult számtani műveletet. Mivel nálam 
minden előadás fél iskolai óra, annak második felében csendes foglalkozásként 
leírják azokat a számtani műveleteket, amelyeket az óra első részében végeztünk. 
A munkát nehezítette, hogy összevont I—II. osztályban dolgozom.

Tokos József: A folyóvizekről tanítottam. Képpel szemléltettem a forrás, patak, 
folyó fogalmát. Sikeresebb lett volna az előadás, ha mindezt a természetben is 
láthatták volna a tanulók.

Kovács József: A 12-es szám fogalma volt az órán a téma. Rajzot, számológé
pet és fakockákat használtam. A tanulók velem együtt dolgoztak. A munka célját 
maguk a tanulók emelték ki. Alkalmazására a legegyszerűbb példákat soroltam fel. 
A felügyelő meggyőződhetett, hogy az óra sikeres volt.

Jankovity Piroska: Szerbórát tartottam. Néhány napja tanulják a nyelvet, a tan
teremben levő tárgyakat neveztük meg.

Pásthy Ferenc igazgató is megtette észrevételeit. Annak ellenére, hogy 1927. 
december 2-án részletesen tolmácsolta a felügyelőszervek követelményeit, legtöbb 
tanító ezt nem vette figyelembe, amikor az ellenőrzés során a megfelelő módszeres 
egységet dolgozta fel. Az iskolában a gépiesség uralkodik, szigorúan ragaszkodnak 
a tankönyvekhez. Előfordult, hogy a tanulók jobban tudták a kérdéses tananyagot, 
mint a tanítójuk.

Aleksandar Mikic, tanfelügyelői kötelességéhez híven, előadást tartott arról, 
milyennek kell lennie egy tanítónak ahhoz, hogy minél jobb eredményt érhessen 
el. Vázolta észrevételeit, a tapasztalt hibákat konkretizálta:
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-  a tanítóknak megtiltotta a használatból kivont tankönyvek, jegyzetek hasz
nálatát;

-  az osztályba belépő ellenőrző szervet, vagy a hatalom képviselőjét államnyel
ven kell köszönteni;

-  alsóbb osztályokban a számtani műveleteket csak számtani példákkal gyako
rolják;

-  a gyerekek öntevékenysége nem a milyen művelettel fogjuk kiszámolni kér
déssel fejleszthető, hanem mit kell tennünk hogy eredményhez jussunk. Ha egy 
tanuló a táblán dolgozik, a többiek a helyükön kísérjék figyelemmel a munkáját;

-  hangsúlyozta a szellemi beleélés fontosságát;
-  a szerb nyelv tanításakor a tanítóknak nem kell szigorúan ragaszkodniuk a 

tankönyvhöz, mert nem mindegyik alkalmas a nyelv elsajátítására. Minden tanító 
vezessen nyilvántartást azokról a szerb szavakról, amelyeket a diákjai már megta
nultak. A szerb nyelv definícióit nem kell használni. Munka közben használt állj 
fe l  ülj le... szavakat szerbül mondja;

-  bár vannak képek az iskolában, mégsem használták azokat a beszédfejlesz
tésre;

-  az I. osztályban beszéd közben az igéket is használni kell, így a tanulók nem
csak a főneveket, hanem bizonyos műveleteket, mozgásokat is megismernek. Az 
egyszerű szavak használatára kell törekedni. Ha valami mozgást, műveletet végez
nek a tanulók, mondják is, ne csak mutassák;

-  földrajzórán többet kell rajzolni, mégpedig ebben a sorrendben: folyók, he
gyek, végül a többi földrajzi fogalom. Lerajzolás után, lehetőség szerint, a ho
mokban be kell mutatni a földrajzi fogalmakat, s csak azután a térképen. Ne fe
ledjük el, hogy a földrajz és a történelem tanításával erősíthető a haza és a jeles 
személyiségek iránti szeretet. Ennek e két tárgynak összefüggésben kell lennie. A 
történelem tanításakor, amikor csak lehetséges, képekkel illusztrálják az esemé
nyeket. Utasította az igazgatót, szerezzék be Rabrenovié történelmi térképeit és az 
ún. történelmi albumot.

-A z  alsó osztályokban az írásbeli dolgozatok tollbamondással készüljenek, a 
felső osztályokban életből vett példákat dolgozzanak fel.

A tanfelügyelő kifogásolta, hogy az elvégzett munka naplóját a tanítók nem 
a követelményeknek megfelelően vezetik, nem állapítható meg belőle, hogy mit 
végeztek el. Szerinte a gépiesség uralkodott el a hegyesi tanítók munkájában, bi
zonyítja az is, hogy amit a gyerekek kívülről megtanultak, azt automatikusan le
darálták. Ellenőrizte a tanítók szakképesítését, és megállapította, van néhány szak
képzetlen, sokan nem tették le a gyakorlati vizsgát, jóllehet az igazgató korábban 
többször figyelmeztetett kötelességükre, sőt azt is közölte, mikor vizsgázhatnak.

Három hónap után, az 1928. május 5-én tartott tantestületi ülésen a tanítók je
lentést tettek az elvégzett munkáról, az eredményről, az iskolalátogatásról és a ta
nulók egészségi állapotáról. Megállapították, hogy az egyes osztályokban az ered
mény nem kielégítő, az alsó osztályokban a fertőző betegség, a felsőkben a sok 
igazolatlan mulasztás miatt. A februári tanfelügyelői látogatáskor kapott utasítások 
alapján változtattak munkájukon, ebből következtetve a látogatás hasznos volt.
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A felsős tanítók beszámoltak a határban tett kirándulásról, aminek a célja mér- 
tanból, mezőgazdaságtanból, természetrajzból és a földrajzból tanult anyag gya
korlati alkalmazása.

Az igazgató az általa végzett általános ellenőrzésről szólt. Azért került rá sor, 
hogy meggyőződjön, a tanítók betartották-e a tanfelügyelő utasításait. Örömmel 
állapította meg, hogy a legtöbb tanító a követelmények szerint jár el. Javasolta 
azoknak, akik gyengén beszélik az államnyelvet, személyesen állandó segítségük
re lesz. Ismét felszólította a tantestületet, hogy a tanulóktól követeljék meg, ha 
a táblánál számtani vagy mértani példán dolgoznak, mondják is, mit csinálnak, 
ezáltal javíthatnak az eredményen. A szerb nyelv gyakorlásakor vegyék igénybe a 
Decji list, a Bukvar és a Citanka illusztrációit. A kérdések legyenek rövidek, a fe
leletek ne túl hosszúak. A történelemórán kötelező a Történelmi album és térképek 
használata.

Figyelmeztette a tantestületet, hogy az óraközi szünet 9 órakor nem lehet hosz- 
szabb 10, 10 órakor pedig 15 percnél.

Új seprő jól seper. Az 1930. április 8-i hatállyal igazgatónak kinevezett Radomir 
M. Dordevic tanító május 12-én máris erélyesnek mutatkozott.

A következőket figyeltem meg: egyes tanítók anélkül, hogy jelentkeznének az 
igazgatónál, egy-két órára eltávoznak a munkahelyükről Ugyancsak észleltem, 
ha valamelyik tanító könnyebben megbetegszik, egy-egy délutánt vagy délelőttöt 
kimarad, erről nem értesíti az igazgatót, megkéri legközelebbi kollégáját, kölcsö
nösen helyettesítsék egymást. Ilyen esetekben az igazgatónak ezt engedélyeznie 
kell Minden más esetben orvosi bizonylat szükségeltetik

Az igazgató személyében történt változást -  azt vettem észre -  egyesek úgy ér
telmezik, nem kell a korábbi utasításokat, határozatokat betartani. Közlöm a kol
légákkal, mindaddig, míg én ezeket nem vonom vissza, hatályosak. Az új iskolatör
vény meghatározza a tanítóság jogait, különösen a 83. és 114. szakaszának 3. és 9. 
bekezdése. Figyelmeztetek minden kollégát, tartsák magukat a fenti előírásokhoz, 
mert ezek megszegését, valamint az önkényes megnyilatkozásokat és a törvény be 
nem tartását, ezeknek a súlyosabb eseteit jelenteni fogom az illetékes járási tanfel
ügyelőnek. Ezzel az utasítással elhárítok magamról minden felelősséget.

Az igazgató az utasítások, körözvények könyvében rendszeresen értesítette a 
tanerőt a tudnivalókról. A tanítóknak ezt kötelezően alá kellett írniuk. 1931 -ben az 
aláírások sorrendje szúrt szemet Dordevicnak:

Azt vettem észre, hogy a kollektív kérvényeket, felterjesztéseket nem a rangso
rolás szerint írják alá a kollégák (a rangsorolás, staresinstvo munkaévek szerinti 
besorolást jelentette -  V. G.), hanem előbb a fiatalok, majd az idősebbek neve 
szerepel, ami az utóbbiak iránti tiszteletlenség jele. Az elkövetkezőkben minden
ki rangsorolása szerinti sorrendben fog aláírni, a fiatalabbak soha nem írhatnak 
előbb alá, mint az idősek, kivételt képez az eset, ha az idősebb kolléga hiányzik, 
ebben az esetben aláírásuk helye üresen marad.

A rangsorolás a következő:
1. Dudás Gizella,
2. Dudás Szilveszter,
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3. Zora Dordevic,
4. Pásthy Ferenc,
5. Kovács József
6. Tokos József
7. Mátyus Viktória,
8. Danica Mutic,
9. Ivana Acanski,

10. Jelena Topalski,
11. Greiner Emília óvónő.

E naptól fogva ebben a sorrendben kell aláírn i a folyamodványokat. Hogy az 
iskolaszolga kétszer ne menjen a Gazdasági Iskolába, Mutic Danica sorrendi szá
mát Dudásékkal egy időben fogja aláírni.

1932. június 10-én kelt 20. számú utasításában ugyancsak a negatív jelenségek
ről van szó:

Az utóbbi időben azt észleltem, hogy a kollektívunkban nincs meg az összhang. 
Gyakran fordul elő személyeskedés, civakodás, veszekedés, ami az iskolai mun
kára árnyékot vet. Bizonyos, kimondottan belső dolgokat egyesek az utcán, sőt 
a kocsmákban beszélik, vitatják meg. Van olyan kolléga, aki az utcán, vagy az 
osztályba menetkor, de az irodában sem köszön a másiknak, egyesek a korábbi sze
mélyes nézeteltérések miatt, mások arra várnak, ki köszön előbb. Amíg a tanító ál
lami szolgálatban van, tartania kell bizonyos rendet, tisztelnie kell a rangsorolást, 
viselkedésében pedig alkalmazkodnia kell a hivatalos elvárásokhoz, ne személyes 
érdekeit, ambícióit tartsa szem előtt.

Megint figyelmeztetett a rangsorolásra. Korábban is volt, de a változások miatt 
ismételten megadta a névsort:

1. Az iskolaigazgató: Radomir Dordevic,
2. Zorka Dordevic, az igazgatót távollétében helyettesíti.

A tanítók hivatalos rangsorolása:
3. Dudás Gizella VI.,
4. Dudás Szilveszter VII.,
5. Kovács József VIII.,
6. Tokos József VIII.,
7. Radosav Sukovic IX.,
8. Petric Viktória IX., csoportbeli tanító,
9. Mátyus Viktória,

10. Danica Mutic,
11. Bosiljka Popovic,
12. Ivanka Acanski,
13. Ruzica Sarcevic,
14. Ivanka Veselinovic tanítónő,
15. Nadezda Plavsic óvónő.
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A rangsorolás nemcsak aláírási sorrendet jelentett, a köszönés sorrendjére is 
vonatkozott:

Utcán, találkozáskor, társaságban, mindenütt a fiatalabbnak kötelessége kö
szönteni az idősebb kollégát, ahogy az a fentiekben rangsorolva van.

Aki ezzel a paranccsal szembeszegül, nem viselkedik a népiskolai és a közhiva
talnokokról szóló törvénynek megfelelően, azt felelősségre vonom!

Kifogásolta kollégáinak viselkedését, magatartását: Vannak kollégák, akik be
jönnek az igazgatói irodába, eltávozást vagy egyebet kérelmeznek, ha nem kaphat
nak, kedvetlenül távoznak, bevágják maguk után az ajtót, illetlen szavakat használ
nak a folyosón, vagy hasonlókat tesznek, ami még az egyszerű emberhez sem illő, 
hát még a néptanítóhoz. Sajnos, ilyenek megtörténtek, tudomásul vettem ezeket, és 
azt tanácsoltam az elkövetőnek, ne tegye többé ezt.

Egy előző napi történettel példázódott: Az történt, hogy az egyik tanítónő egy 
rokonával bejött az irodámba, azzal a szándékkal, hogy vitatkozzon velem a mi 
iskolai dolgainkról, és rokonának személyes ráhatásával befolyásolja az én he
lyénvaló iskolai munkámat. A jövőben az ilyen mellőzendő, ezért megtiltom a ta
nítóimnak, hogy rokonaikkal jöjjenek irodámba személyes intervenció céljából. 
Ellenkező esetben a népiskolai törvény szigorával járok el vele szemben.

Bárki, aki valamit óhajt az igazgatóságtól kérni, írásban, félíves papíron for
duljon hozzám.

1932. december 14-én a piacjárást tette szóvá: Megfigyeltem, kedden, piaci 
napokon a tanítónők, amikor az osztályban kellene lenniük, a piacon kószálnak 
kosarakkal és szatyrokkal a kezükben. Elismerem, be kell vásárolniuk, de ez 7-8,
10-11 óra vagy 11-12 között történjen, tehát ezzel se rontsák tanítói tekintélyüket. 
Utasításom vétele után, ha ehhez hasonlókat észlelek, megbüntetem az illetőket.

Az 1933. évi Szent Száva-napi ünneplés előkészítése felborzolta a kedélyeket. 
Bevett szokás volt, hogy párhuzamosan két műsort készített a tantestület, az egyi
ket a diákság, a másikat a felnőttek részére. A január 11-én tartott tantestületen, 
ahol erről volt szó, Dudás Szilveszter kijelentette, hogy este nem kellene műsort 
tartani, hiszen nemrég volt a tanítói társas est, aminek a műsorában sok tanuló 
is részt vett. Az igazgató feltette a kérdést: a tantestület akar-e szervezni ünnep
séget vagy sem, mire a többség igennel felelt. Szóba került az is, milyen műsort 
szervezzenek. Petrov tanítónő kijelentette, hajlandó az esti műsorra betanítani né
hány szerb éneket és egy rövidebb jelenetet, Radosav Sukovic két-három szokol- 
tornagyakorlat betanítását vállalta.

Eddig az volt a gyakorlat, hogy párhuzamosan szerb és magyar darabok, jele
netek voltak műsoron. Az igazgató figyelmeztette Tokos Józsefet, most ő a soros, 
a darabok rendezése az ő feladata. A tanító kijelentette, erre a célra nincs alkalmas 
rövid jelenete, és a Dudás házaspárnak osztotta ki a rendezést. Dudás Gizella nem 
volt jelen az ülésen, beteg volt, de a férje, Szilveszter sem vállalhatta a feladatot, 
mert az a tanítás rovására ment volna. Tokos a jelenlevőket is felkérte, de mert nem 
tudtak magyarul, nem vállalták. Az igazgató felszólította a jegyzőkönyv vezetőjét, 
írja: A nemzetiségi tanítók megtagadták, hogy részt vegyenek a Szent Száva-napi 
ünnepség szervezésében. Danica Petrov felháborodott az igazgató fellépése miatt,
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Az 1933. évi tantestület

és védelmébe vette magyar kollégáit. Követelte, hogy ne jegyzőkönyvezzék az 
igazgató szavait, hiszen a kollégák nem mondtak nemet a műsor szervezésére, csak 
azt hangsúlyozták, nincs erre az alkalomra megfelelő anyaguk. Minősíthetetlennek 
tartotta Radomir Dordevic fellépését, mert olyan tanítókról nyilatkozott elmarasz
talóan, akik sok éve dolgoznak a faluban, jól ismeri őket, tekintélyük van. Petrov 
tanítónő helyeselte elutasító magatartásukat, hiszen rövid lett volna az idő az ün
nepség előkészítésére, a rossz munkával nem akartak csorbát ejteni tekintélyükön.

Parázs vita után Radosav Sukovic kért szót. Azt mondta, a kisebbségi tanítók
nak ez a visszautasítása bojkott, egy rövid jelenetet, párbeszédet mindenképpen el 
kellene készíteni magyar nyelven is. Ha az ember tenni akar valamit, nem számít 
az idő rövidsége, megteheti. Hangsúlyozta: itt nem a jogról van szó. Petrov kollé
ganő is elmondta, ugyanazok a jogaik vannak, mint a szerbeknek. Itt a munkáról 
van szó, és dolgoznia mindenkinek kell, nemzetiségétől függetlenül. A visszauta
sítás munkabeli tétlenségre és lustaságra vall. Közölte, hogy a tanfelügyelő legkö
zelebbi látogatásakor beszámol a történtekről, a magyar tanítók szófogadatlansá- 
gáról, a pontatlanságáról, hogy nem hajlandók a népművelésben részt venni. Erre 
Petrov tanítónő replikázott, és kijelentette, hogy az igazgató nem mutat jó példát, 
eddig sem mutatott. Jusson eszébe a jelenlevőknek a december elsejei és 17-i si
kertelen ünnepség, ami az igazgató számlájára írható. Az igazgató erre megvonta 
tőle a szót, mondván, nem is kért. A tanítónak nincs joga őt bírálni, hiszen alig 
két hónappal korábba^ nevezték ki Hegyesre, nem tudhatja, ki mit tett eddig. Ha 
a kisebbségi tanítók jelentik, nem bírják, ez azt jelenti, nem is akarják. A szó
megvonás ellenére Petrov tanítónő felugrott, és hevesen szavakkal az igazgatóra
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támadt. Álnokul beszél, hazugságot akar jegyzőkönyveztetni, azt, hogy a magyar 
tanítók nem akarnak a műsorban részt venni. A magyar kollégák többször megin
dokolták, miért nem vállalhatják a műsor készítését. Tiltakozom az ellen -  mondta 
- , hogy hazugságokat jegyzőkönyvezzenek Tiltakozom az ellen, hogy ön, igazgató 
úr, diktálja a jegyzőkönyvvezetőnek, mit írjon a jegyzőkönyvbe.

Bordevic igazgató ismételten rendre és illendőségre utasította Danica 
Petrovot.

A heves szóváltás után Zora Bordevic, az igazgató felesége emlékeztette a je
lenlevőket, hogy az év elején az osztályok elosztásakor az igazgató megjegyezte, 
hogy azoknak, akik felső osztályokat kapnak, részt kell venniük minden ünnep
ség és szórakoztató műsor szervezésében, mire Tokos József közbevágott, hogy 
ez nem igaz. Megjegyzésére egyesek azt állították, igen, volt szó az ünnepségek 
szervezéséről.

A vitát Petric Viktória próbálta csillapítani. Nem szép -  hangsúlyozta - , hogy a 
tantestületben összeütközésre került sor. A műsort egyetértésben kell megszervez
ni. Nem tartotta elfogadhatónak egyes tanítóknak az idő rövidségével való véde
kezését. Éppen Banica Petrov esetével példázódott. Ha a szerb kolléganő a magyar 
ajkú gyerekekkel rövid idő alatt műsorszámot tud készíteni, akkor a magyar kollé
gák is képesek lennének erre, hiszen nekik anyanyelven könnyebb ez a munka.

A következő tantestületi ülésen Milán Petrovval, Banica Petrov férjével akasz- 
kodott össze az igazgató. Az ok a tanító lakáskiutalása volt. Bordevic az ülésen 
akarta aláíratni azt a végzést, amellyel az iskolaszék a tanítónak kiutalta a la
kást. Az ülés előtt olvasta fel a végzést, mert addig nem volt módja, hogy közölje 
Petrovval.

Az eljárás ellen hevesen tiltakozott az érdekelt, és kijelentette, hogy az igaz
gató becsapta az iskolaszéket, amikor tagjaival közölte, hogy elfogadja a Pásthy- 
iskolában levő szolgálati lakást. Lépten-nyomon terrorizálja őt, már a munkaked
vét is elvesztette. Elmondta: Bordevic a minap is bement az osztályába, őt kizavar
ta a folyosóra, és arról kérdezgette a gyerekeket, veri-e őket a tanítójuk.

Az igazgató azt válaszolta, erre azért került sor, hogy utánajárjon az egyik tanu
lólány édesanyja panaszának, akijelentette, hogy Petrov megverte a lányát.

ABordevic-Petrov-torzsalkodás ezzel nem ért véget. Az igazgató 1933. január 
21-én kelt 4. számú körözvényében közölte a tantestülettel, hogy azt tapasztalta, a 
tanítótanács minden ülésén, valamint egyes kollégák előadása, hozzászólása során, 
ha Milán Petrov tanítógyakornok indulatba jön, magáról és hivatásáról megfeled
kezve zabolátlanul viselkedik, közbeszólásaival, illetlen megjegyzéseivel zavarja 
a rendet és az ülés nyugodt menetét. A tantestület legutóbbi ülésén elmagyarázta 
neki a tanítótanács és a rendi (felekezeti?) tanítóegyesület közötti különbséget, fel
olvasva a népiskolai törvény 144-145. szakaszát, ezzel is felhívta figyelmét, hogy 
vigyázzon, miként nyilatkozik. Bár figyelmeztette a rendre és békességre, sőt meg
vonta tőle a szót, ezek után is kiabált, lármázott, belefojtva a szót egyes hozzászó
lókba és az elnöklőbe (igazgatóba) annyira, hogy szinte lehetetlen volt dolgozni. 
Petrov kolléga kiabálása, lármázása, megfékezhetetlensége akkor tetőzött, amikor 
felolvasta az iskolaszék 1932. december 31-én kelt határozatát, amellyel neki ítél
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ték a Péter király utcai (Pásthy-iskola) tanítólakást. Ezt neki, mint igazgatónak 
a tanítótanács előtt kellett közölnie, mert a nevezett korábban visszautasította a 
lakásvégzés átvételét. Az ilyen, egy gyakorlótanítóhoz, köztisztviselőhöz nem illő 
fegyelmezetlen viselkedés mindenképpen elítélendő.

Az ülés vége felé hasonlóképpen viselkedett Danica Petrov, a felesége is.
A fentiek miatt a népiskolai törvény 114. és 144. szakasza alapján Milán Petrov 

tanítógyakornokot az igazgató kitiltotta a tanítótanács következő két üléséről, és 
hasonló büntetést kapott Danica Petrov tanítónő is.

Dordevic igazgató még egy szőrszálhasogató tette: 1934. szeptember 11-én, 
jegyzőkönyvi megrovással intette meg Milán Petrovot, mert az Igazgatói rendele
tek, körözvények könyvben más-más színű ceruzával írt alá.

*

A közoktatásügyi miniszter 1935. május 1-jén ON 29 135. számú rendeletben 
utasította a tanfelügyelőket -  a törvény is kötelezte őket - , hogy iskolajárásuk te
rületén végezzenek általános ellenőrzést. Dimitrije Rasic tanfelügyelő ez ügyben 
1936 januárjában járt Kishegyesen. Észrevételeit a 24-i jegyzőkönyvben össze
gezték.

Az általános benyomás:

1. A tanfelügyelő elégedetlen a magyar osztályok tanulóinak államnyelvi tu
dásával, mert a tanítók többnyire mechanikusan és sablonszerűén tanítanak, 
ezért a diákok nem élik át, amit az órán hallanak. A jövőben mindig a közvet
len módszert kell alkalmazni a rajz- és munkaeszközökkel kapcsolatban.

2. Nincs tanári szoba, habár a tanfelügyelő az iskolaigazgatók I. konferenciáján 
kifejtette, hogy erre a célra egy tantermet használjanak.

3. A tanulók nem olvassák az iskolakönyvtár könyveit, ezért csak lassan fejlő
dik ki olvasásszeretetük.

Ezt követik a tanerőkről szóló egyenkénti észrevételei:

Ruzica Stantic óvónő. A tanítónőnek alkalmas, kellemes orgánuma van, mozgé
kony és élénk természetű, a tanteremben vidámság uralkodik. Az előírt anyagot dol
gozza fel, munkája sikeresebb lenne, ha az órán szemléltetőeszközöket is használná
nak, rajzolnának, kartonpapírból, különféle terményekből tárgyakat készítenének.

Petric Viktória tanítónő: Az előkészítő osztályt vezeti, módszeresen dolgozik, 
a tanulók, akik a kisebbségi nép gyerekei, államnyelven elég szépen felelnek kér
déseire. Szereti a hivatását, de véleményem szerint többet kellene használnia a 
kifejezőeszközöket, például a rajzot, a mozgást, a játékot stb. A diákoknak kevés a 
kézimunkája. A tanítónő hivatás iránti szeretete miatt év végéig még többet adhat 
tanulóinak.
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Bosiljka Popovic tanítónő: Törekvő, korszerű tanítási elveket használ, különö
sen a számtan tanításában, igyekszik beleélni magát a gyermeki lélekbe. Ebben a 
tagozatban a munkát megnehezítette, hogy az iskolaév kezdetén a gyerekek nem 
tudták az államnyelvet, de mostanra kialakította bennük e nyelv tanulásának igé
nyét. Dicséretre méltó, hogy a munkában nem gátolja a gyerekek önkezdeménye
zését, hagyja őket önállóan dolgozni.

Kovács József: Régi, gyakorló tanító, szakszerűen vezeti a reá bízott I. osz
tályt. Munkája alkotó, sablonoktól mentes, hagyja a gyerekeket önállóan dolgozni. 
Illeszkedik fejlettségi szintjükhöz. Diákjai felszabadultnak érzik magukat osztá
lyában. Az ábécé és a számtan tanításakor mindent láttam, amit a korszerű iskola
I. osztályában láthat az ember. A számtan tanítását könnyítő korongocskákat ren
dezgették, festették.

Kovács József órát tart

Dudás Gizella: Szorgalmas tanítónő, figyelmes környezetével szemben. 
Szakmai felkészültsége jó, de hiányzik nála a személtetés és a tanítás koncepci
ója. Figyelembe véve törekvését és a reá bízott I. és II. osztályos gyerekek iránti 
szeretetét, a tanításában mutatkozó hiányosságokon és munkamódszereken az év 
végéig javítani fog. i

Szeter Ida tanítónő, II. osztály: Csak kezdő, de komoly munkaerőnek ígérke
zik, aki arra törekszik, hogy környezetében, ahol nagyon nehéz dolgozni, mindent 
megtegyen. Nincs lámpaláza munka közben, a tanítás minden elemét alkalmazza. 
Hangja szép és élvezetes, kimért, az osztályt közösségként kezeli.
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Danica Mutic, II. magyar osztály: Odaadóan végzi a munkáját, kihangsúlyoz
za a tantárgy gyakorlati oldalát. Tanulói értelmesen felelnek. Kerüli a tanítás gé
piességét. Dicséretre méltó az államnyelv tanításában elért eredménye, hiszen a 
gyerekekben kifejlesztette a nyelv iránti szeretetet. A számtan tanításában újabb és 
jobb módszerek után kutat, különösen vonatkozik ez a törtfogalom megértésére. 
Tanításának szemléltetőbbnek kell lennie, a törtek feldolgozásában haladjon pár
huzamosan a mérés és osztás számtani műveletével.

Krémer Gizella, III. osztály: Osztályában azt találtam, amit kértem, ez pedig 
a gondolatok önálló megfogalmazása és a minden tantárgy iránti szeretete. Mivel 
megengedte az önálló kezdeményezést, a gyerekekben kifejlesztette a kötetlen 
párbeszédet, erre pedig a belső fegyelem, ami állandóan hat a munkában, a jellem
ző. Nincs szükség a fegyelmezésre, tiltásra és a parancsolásra. A tanító és tanuló 
közötti pszichológiai viszony egészen természetes.

Búzás Mária, III. osztály: Módszeres eljárása helyes, a tanulókkal átéli azt, 
amit előad, a közös munka szellemében dolgozik. Minden folyamatot, szabályt a 
tapasztalatból és a beszélgetésből következtetnek ki. Igyekezik tanításon kívül is 
oktatni az államnyelvet.

Dudás Szilveszter tanító: Szorgalmas, sikeres a tantárgyak tanításában, kivé
ve az államnyelvet. Ebben nem jár el helyesen, gépiesen adja elő. A gyerekek az 
egyes anyagot el tudják mondani, azonban ez nem tudás, csak bemagolás. Az is
kolai munka megköveteli a megértés érzését és az államnyelv szeretetét. A tanító 
kollegiális és barátkozó.

Milica Mojsejev, IV. osztály: Ebben az osztályban olyan tanítónőt találtam, aki 
tudatában van munkája fontosságának és az elvárásoknak. Osztályába szláv csa
ládnevű gyerekek járnak, ennek ellenére mégsem tudják az államnyelvet. Az egyes 
tantárgyban elért eredmény néhol kitűnő, de nagyobb figyelmet követel a gyerekek 
önálló élményeinek megfogalmazása. Dicséretre méltó, hogy szinte az egész osz
tályjókívánságait fejezte ki a tanítónőnek Keresztelő Szent János napján.

Milivoj Ninkovic, V. osztály: Fiatal, törekvő tanító, de meg kell követelni tőle, 
hogy több hazafias érzést vigyen a tanításba. A szokol-rajzokkal segítenie kell 
a gyerekek önálló munkáját. Feltűnt a gyerekek fegyelmezetlensége. Ennek va
lószínűleg az az oka, hogy az idősebbek között különböző osztályokból jött kü
lönféle nemzetiségű tanuló van. Remélem, a jövőben jobban odafigyel a helyi 
körülményekre.

Andrija Tepavcevic: Tapasztalt, szeretettel és önfeláldozással dolgozik, ahol 
csak lehet, dalokkal és népi játékokkal emeli ki a nemzeti érzést. A földrajz tantár
gyában hangsúlyozza országunk és szövetségeseink közötti szellemi kapcsolatot. 
A tanításba sok nevelői elemet visz. Az ilyen munka sokat jelent egy kisebbségi 
környezetben. Dicséretre méltó, hogy a gyerekektől a népdalokat, így a Marko 
királyfiról szólókat megköveteli, s teszi ezt azért, hogy megismerjék népünk lel
kű letét.

Dimitrije Rasic kishegyesi látogatása után, 1936. február 20-án volt a topolyai 
járás tanítóságának rendszeres évi tanítógyűlése, amelyen a tanfelügyelő első el
lenőrző kőrútjának a tapasztalatai alapján értékelte a járás iskoláiban észlelteket.
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Elégedetlen volt az államnyelv tudásával kapcsolatban tapasztaltakról, különösen 
a kisebbségi tagozatok esetében. Az államnyelvet direkt módszerekkel kell taníta
ni -  hangsúlyozta. Minden tanító igyekezzék e nyelv iránti szeretetet kifejleszteni, 
szorgalmazza az államnyelvű könyvek olvasását. Azt akarom -  hangsúlyozta - , 
hogy a gyerekek miután befejezték az elemi iskolát, tökéletesen beszéljék az állam
nyelvet. Kifogásolta, amiért a felső osztályokban nem tanítják kellőképpen a nép
dalokat. A népdalokat a történelmi eseményekkel összefüggésben kell feldolgozni. 
Az olvasókönyv szövegeit illusztrálni, dramatizálni kell -  mondta Dimitrije Rasic.

A történelem tanításával kapcsolatban hangsúlyozta, hogy nem kell szigorúan 
ragaszkodni az események leírásához, hanem az egyes személyiségek etikai ma
gatartásával és a művelődés körülményeivel foglalkozzon a tanító. Az eseménye
ket rajzokkal, képekkel illusztrálja, a földrajzzal és a népdalokkal összefüggésben 
tanítsa. Tekintettel kell lenni a közvetlen környezetükben lejátszódott történelmi 
eseményekre, és lehetőleg zarándokoljanak el az emlékhelyekre. Nehezményezte 
az iskola külső életében észlelt hibákat: a királyi család fényképét mindig a ta
nulókkal szemközti falra kell elhelyezni, hogy állandóan a szemük előtt legyen. 
Ezen a falon más képnek helye nincs, mert ez az iskola szentélye! Szólt a tanítóság 
műkedvelő tevékenységéről: a járási tanítóénekkarban 15 szoprán, 14 alt, hét tenor 
és 10 basszus hangú énekes volt. Egyes helyeken már megkezdődtek a próbák, 
Mokranjac II. dalcsokrát próbálták. Az összejövetel jó alkalom volt, hogy Molnár 
Ernő csantavéri tanító, karnagy kiossza az igazgatóknak Mokranjac hat dalcsokrát, 
amit az énekkar tagjai máris próbálhatnak.

A tanfelügyelő kezdeményezte a járási tanítózenekar megalakítását. Ezzel kap
csolatban Kozma tanító elmondta, hogy kevés tanító játszik hangszeren, ezért a 
zenekart néhány kívülálló zenésszel kellene erősíteni.

Az amatőr színjátszókkal majd Milán Petrov kishegyesi tanító foglalkozik. Az 
április 19-i társas estre Corovic Ő című darabját készítik. A kosztümökről a szín
játszók gondoskodnak, ha nincs, vegyenek a pénztár terhére. A tanfelügyelő első
sorban történelmi darabokat javasolt bemutatásra.

Egy érdekes, figyelemre méltó javaslat is elhangzott: Biber Fülöp szeghegyi ta
nító azt ajánlotta, hogy a járás német iskoláiban a következő iskolaévben a gótírás 
helyett a latint használják. A javaslatot a kollégák elfogadták.

1936 májusában Dimitrije Rasic tanfelügyelő -  ebben az évben már másodszor 
-váratlanul ellenőrzést végzett Kishegyesen. Látogatásának befejezésekor, 16-án 
az alábbi jegyzőkönyvet vették fel. Érdemes teljes terjedelmében idézni, hiszen 
lehetőséget nyújt a tanfelügyelő meglátásainak ellenőrzésére.

1. Bosiljka Popovic, az államnyelvű I. osztály tanítónője. Kidolgozott módszere 
van. Lelkiismeretesen és szorgalmasan dolgozik. Tartja magát a tantervhez, kellő a 
szakmai képzettsége, tanítás közben és utána is a gyerekeket anyai szeretettel ke
zeli. Az iskolai munkán kívül aktív a Vöröskeresztben, de az amatőr színjátszókat 
is ő tanítja be. Ami az olvasást és a hangoztatást illeti, az 54 kikérdezett tanuló 
négy kivételével szépen olvas, jól hangsúlyoz, ír. Ez azért dicsérendő, mert a tanu
lók a kisebbségi nemzet tagjai. Ellenőrzésem félbeszakadt, de majd folytatom...
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2. Kovács József a magyar nyelvű f. osztály tanítója. Kitűnő szakmai képesítése 
van, hivatásában példás, lelkiismeretes, önfeláldozó. Egyes szemléltetőeszközöket 
ő maga készíti el, előadása érdekes és élvezetes, mert kihasználja a gyerekek akti
vitását, szépen alkalmazza a komplex tanítást. Minden tantárgyban abszolút sike
res, különösen vonatkozik ez az államnyelvű beszélgetésekre. Egy haladó tanító 
minden tulajdonsága jellemzi, egyetlen gyengéje, hogy nem beszéli tökéletesen 
az államnyelvet, de a mutatott türelme és a szakmai tökéletesítés iránti szeretete 
garancia arra, hogy ebben a jövőben is sikeres legyen. A szolgálatban, a közéletben 
példamutató. Soha semmi ellen nincs kifogása. Nem tesz olyat, ami esetleg ronta
ná az iskola tekintélyét.

3. Ruza Stantic óvónő. Az óvodában nagyon jól kidolgozott módszerrel, termé
szetesen és vidáman dolgozik, erős hanghordozással, jó dikcióval, tehát teljesen 
megfelel hivatásának. A gyerekekkel anyai módon, szeretettel bánik, tartja magát 
az előírt programhoz. Még kezdő, csak második éve dolgozik, ha így folytatja, 
példás óvónő lesz, de több figyelmet kell szentelnie a kézimunkának, például: do
bozok, szalma-, vessző-, burgonya- és gesztenye-foglalkozásoknak. Munkájában 
és óvodán kívüli tevékenységében példamutató. Lehetőségeihez mérten szívesen 
részt vesz a népművelésben, elsősorban a tanítók énekkarában és az amatőr szín
játszásban.

4. Viktorija Petric az előkészítő osztályt tanítja sok szeretettel és akarattal, min
dig világosan és érthetőan ad elő. Az előírt program szerint dolgozik, a gyerekek 
jól haladnak. Odafigyel a kézimunkára és a rajzolásra. Látogatásomkor 30 diák 
volt jelen az osztályban, közülük 19 tölti be 7. életévét, és iratkozik az I. osztályba. 
Iskolai munkájában és azon kívül is példás a viselkedése. Az amatőr színjátszótár
sulat és az énekkar tagja.

5. Dudás Gizella a magyar tannyelvű I. és II. osztályt tanítja. Iskolai munkájá
ban meg az iskolán kívül is példás a viselkedése, szereti a gyerekeket, lelkiismere
tes tanítónő és jó polgár. Jó a módszere a magyar nyelven történő tanításra, de ez 
az államnyelv előadására egyáltalán nem felel meg, ő maga sem beszéli az állam
nyelvet. Remélem, az év végéig módszere sokat javul majd. Igen aktív az iskolán 
kívüli munkában, a tanulóiíjúság megszervezésében, ami rendkívüli módon növeli 
tekintélyét. Az 1935/36-os iskolaévre jó  minősítést kap.

6. Radosav Sukovic az államnyelvű II. osztályban tanít. Nagyon jó a módszere, 
érthetően ad elő. Az előírt program szerint dolgozik, az elvégzett anyagot tud
ják a tanulók. Szakképzettsége megfelelő, szeretettel és lelkiismeretesen ad elő. 
Iskolaigazgatóként a felmerült ügyeket lelkiismeretesen megoldja. A kollektívában 
barátságos a hangulat, amennyiben ez még nem teljes, van arra remény, hogy ezen 
tovább javítson. Rendkívül aktív a népművelésben, a népegyetem különféle szek
cióiban előadásokat tart, tanítja az államnyelvet. Azon igyekszik, hogy az iskolai 
munkában, a községben felmerült akadályokat mielőbb elhárítsa, amiben napról 
napra sikeresebb. A helyi kisebbségi lakosság körében nagy tekintélye van.

7. Danica Mutic a magyar tannyelvű II. osztályt tanítja. Lelkiismeretes a szó 
igazi értelmében. Teljes egészében átérzi feladatának fontosságát, éppen azért 
sikeres a munkájában, mert a gyerekeknél elsősorban a tudás iránti érdeklődést
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fejleszti, különösen vonatkozik ez az államnyelv tanulására. Odaadóan dolgozik, 
és készül az előadásokra. A gyerekekkel barátságos. A szolgálatban, szolgálaton 
kívül példamutató. Az iskolán kívüli munkában, az amatőr színtársulatban és a 
tanítóénekkarban szívesen vesz részt.

8. Krémer Gizella az államnyelvű III. osztály tanítónője. Jó a módszere, külö
nösen, ami az államnyelv tanítását illeti, lelkesen és érthetően ad elő, mindenben 
a programhoz tartja magát. Megfelelő a szakképzettsége. Semmi hiba nem volt a 
tanításában. Szereti az iskolát, a gyerekek is szeretik tanítónőjüket. Ez lépten-nyo- 
mon érezhető. Arra utasítottam, nagyobb figyelmet szenteljen a dramatizálásnak, 
a házi olvasmányoknak és a sajtószövegeknek. Iskolai munkájában, de azon kívül 
is példás a magatartása. Kitűnik a gyerekek technikai nevelésében és a szokol- 
gyakorlatokban.

9. Búzás Mária a magyar tannyelvű III. osztályt tanítja. Még kezdő, első éve 
dolgozik, de a nagyon lelkiismeretes tanítónő látszatát kelti, aki a tanításban a 
korszerű iskolai elveket, a csoporttanítást alkalmazza. Az iskolán kívüli munká
jában mindent megtesz, hogy az iskola és az államközösség hasznára legyen. Ki 
kell hangsúlyoznom, januártól különösen az államnyelv tanításában ért el nagy 
haladást, de a többi tantárgy tanításában is ezt tapasztaltam. Kidolgozott a módsze
re. Hivatásbeli és az iskolán kívüli magatartása kifogástalan. Tanításában semmi 
zavaró körülmény nincs. A jövőben ügyelnie kell a szépolvasásra és a történelmi 
szövegek dramatizálására.

10. Dudás Szilveszter a magyar tannyelvű III. és IV. osztály tanítója. Jól ki
dolgozott a módszere, tartja magát a programhoz. Szakképesítése megfelelő, de a

Oláh (Búzás) Mária órát tart
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nemzeti tantárgyak anyagát nem gyakoroltatta be. Hivatásbeli és az iskolán kívüli 
magatartása kifogástalan. Különösen a népegyetemi munkában, az énekkarban és 
az amatőr színjátszában jeleskedik.

11. Milica Mojsejev az államnyelvű IV. osztályt tanítja. Jó módszerrel dolgozik, 
arra törekedik, hogy a tanítás gyakorlati jellegű legyen. A szakmai képzettsége 
megfelelő. Hivatásbeli és az iskolán kívüli magatartása példás. Tagja az énekkar
nak és a szokol-századnak.

12. Andrija Tepavcic a felső elemi iskola I. és II. a osztályát tanítja. Olyan 
tanító, aki sokat ad a diákjai hazafias nevelésére. Ez a hazafias szellem minden 
tantárgy tanításában kifejezésre jut. Szakképesítése megfelelő, odaadóan dolgozik. 
Különösen sokat ad a szabad fogalmazásra és a történelmi személyiségek illuszt
rálására. Egyetlen észrevételem: több tudományosságot kell fordítania a számtan 
és földrajz tanítására. A beiratkozott 64 diákból csak 16 volt jelen. Megjegyzem, 
ebben az osztályban a női kézimunkát is ő adja elő. Az oktatását akadályozta, hogy 
az iskolaszék nem végezte lelkiismeretesen munkáját: a hiányzó tanulók szüle
it nem büntette meg. Hivatásbeli és az iskolán kívüli magatartása kifogástalan. 
Egyéb tevékenysége: részt vesz a Szerb Földműves-szövetkezetek Szövetsége 
munkájában, tagja a szokolnak, őrvezető. A tanítói amatőr színjátszóegyüttes tag
ja. Szorgalmasan dolgozik a népművelésben, előadásokat tartott. Lehetőségeihez 
képest minden helyi szervezetben dolgozik.

13. Milivoj Ninkovic a felső elemi iskola I. és II. b osztályát vezeti. Elsősorban 
azt kell kiemelnem, hogy igen lelkes munkás, legyen az iskolai vagy iskolán kívüli 
munka, ami a helyi viszonyok között valóban sikert jelent. Kidolgozott módszere 
van. Szeretettel és érthetően ad elő, tartja magát az előírt programhoz. Annak el
lenére, hogy a hiányzó tanulókat rendszeresen jelentette, az iskolaszék -  illetve a 
község -  a hiányzók szülei ellen nem lépett fel kellő eréllyel. A beiratkozott 75 ta
nulóból csak 14 volt jelen, akik minden tantárgyból mindent tudtak. Az iskolán kí
vül a szokol-szervezetben dolgozik, őrvezető, tagja a topolyai szokol-társaságnak. 
Ezen a télen szorgalmasan dolgozott a népegyetemen, a magyarokat a szerb nyelv
re tanította. Tagja a tanítói műkedvelő színtársulatnak.

Úgy látszik, az 1936-os esztendő a látogatások éve volt. November 9-én a közok
tatásügyi miniszter küldöttje, Ljubomir Cosié látogatta meg a kishegyesi iskolát. A 
miniszteri kiküldött általánosan, de figyelemre méltóan jellemezte a hegyesi iskolát:

Iskolaépületek

Az iskolaépületek állaga általában véve jó, a csönd szempontjából jó  az elhe
lyezésük, ami a tanításnak fontos feltétele. A tantermek aránylag jó  állapotban 
vannak, de nem felelnek meg teljes egészében az egészségügyi követelményeknek. 
A bútorzat jó, de az elhasználódottakat folyamatosan cserélni kellene. Az iskolá
ban rend és tisztaság van, a helyiségeket szellőztetik és rendesen fűtik.

Mindegyik épület hiányossága, hogy nincs tornaterme, de kevés a tanítói szol
gálati lakás is. Ez minduntalan szem előtt legyen, alkalmasint az iskolaszék talál
jon megoldást az építkezésre.
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Az iskolában van tanítói könyvtár, de azt újabb és válogatott pedagógiai szak- 
irodalommal kell feltölteni, hogy a tanítók képezhessék magukat. Van diákkönyv
tár, ezt azonban kevés diák vette igénybe.

Az iskola látogatottsága

A naplók alapján megállapítottam, rengeteg a hiányzás, sok diák nem jár isko
lába. Ez mindenképpen megakadályozandó, a szülőket törvényes szigorral kény
szeríteni kell, küldjék gyerekeiket iskolába, ennek elősegítése céljából rendszeres 
szülői értekezleteket kell tartani.

Adminisztráció

A tanítók jó l végzik adminisztrációs munkájukat, a naplót rendszeresen vezetik, 
az iskola adminisztrációja az igazgató dicséretére szolgál.

Kollegiális hangulat

A tantestület nagyobbik része közötti viszony kifogástalan, ami a többieknek 
példaként szolgálhat. Azt tanácsolom, csillapítsák a kedélyeket, csak a maguk 
illetékességével foglalkozzanak, ne avatkozzanak a mások dolgaiba. Nem szí-

A tantestület a harmincas évek végén 
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vesen mondok ilyeneket, de mindenkivel szemben a törvény erejével lépek fel, 
aki vét a törvényesség ellen, ilyenek a megengedhetetlen bírálat, a rendeletek 
semmibevétele stb.

A koncentráció módszerét hellyel-közzel tiszteletben tartják. Pozitív értelemben 
kiemelem Kovács Józsefet, aki nagyszerűen alkalmazza ezt a módszert.

Az államnyelv tanítására a direkt módszert javaslom, a kisebbségi osztályok 
diákjai szünetekben, testnevelésórán, játék közben is ezt a nyelvet használják, hogy 
minél jobb eredményt érhessenek el. Tanácsolom a magyar tanítóknak, gazdagít
sák államnyelvtudásukat, mert az elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy a tan- 
felügyelő látogatásakor minél magasabb minősítést adjon munkájukra.

Végül hangsúlyozom, elégedett vagyok az iskola eredményével, és azt remélem, 
az iskolaév végéig csak javulni fog.

A szakképzés kérdése

A tanítók továbbképzésének nagy figyelmet szentelt a hatalom. A továbbképzést elő
adások, szemináriumok, tanfolyamok és bemutató jellegű mintatanítások formájában 
szervezték meg. A szemináriumok egy része országos szintű volt. Például 1930. augusz
tus 2-a és 14-e között Szkopjéban ingyenes kézimunka-tanfolyamot tartottak, ezzel pár
huzamosan ugyanott háztartásból is volt továbbképzés. Az ilyen távoli helyszíneknek 
volt egy kerékkötője: az útiköltségeket csak ritkán térítették meg a jelentkezőknek, így 
nem mutattak valami nagy érdeklődést a rendezvények iránt a pedagógusok.

A továbbképzés másik formája az iskolákban vagy a járási tanítógyűlések al
kalmával történt.

A tanítóegylet

A kishegyesi iskola államosítása előtt már több mint három évtizedes múltja 
volt a tanítóegyletnek, igaz, csak a felekezetinek. A Bács- és Tisza-vidéki tanító
egylet Óbecse-vidéki Tanítóegylet néven 1873. december 18-án alakult meg, és 
ekkor még csak a becsei esperes kerület katolikus néptanítóit tömörítette. Az 1874. 
április 7-én, Adán megtartott közgyűlésén az egylethez csatlakoztak a topolyai es
peres kerület tanítói.

Az egylet célja: a római kát. vallás szellemében egyesíteni, kifejteni s műkö
désre serkenteni a népiskolai tanerőket a nevelés terén felmerülő kérdések s az 
egyházi tanhatóság által kitűzött tételek megvitatására, az egylet tagjainak rendel
kezésére álló könyvtár alapítása által elősegíteni az egylet tagjainak önképzését; 
javítani s emelni a néptanítók erkölcsi, anyagi s társadalmi állását; elősegíteni a 
kai. népnevelésre hivatott egyházi és világi néptanítók célszerű szorosabb egye
sülését, s a kölcsönös tömörülésben fekvő erő által védeni a kát. népnevelés és 
a tanférfiak érdekét minden irányban; az egyletbeli világi néptanítókat betegség 
vagy halálozás esetén segélyezni.
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Az egyletnek választmánya, elnöke, alelnöke, két jegyzője, két pénztárnoka és 
két könyvtárosa képezte a vezetőséget. A választmány határozta meg a közgyűlés 
idejét, elméleti és gyakorlati tételeket fogalmazott meg, s a dolgozatokat -  amelye
ket a tagok a közgyűlésnek mutattak be -  az e célra kiküldött tagok bírálták el. A 
legjobbakat pályadíjakkal jutalmazták. Az egylet többek között tehát az önképzést 
és továbbképzést is szolgálta.

Az újonnan alakult SZHSZ Királyságban 1920-ban alakult meg az egységes 
Jugoszláv Tanítóság Egyesülete. Lényegében az egykori Szerb Királyság és az új 
országhoz csatolt területeken működő -  elsősorban a volt szerb -  tanítóegyesüle
tek egyesülésével jött létre az egységes szervezet. Alapszabályában is kimondta: 
A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság tanítósága az egységes Jugoszláv Tanítóság 
Egyesületébe tömörül A székhelye Belgrád volt.

Az egyesület célja: egyesíteni a politikai és a vallási szabadság garantálása 
mellett állampolgársági alapon a jugoszláv tanítóságot; tagjai lelki és anyagi kö
rülményeinek előmozdítása az egyenlőség, a szociális igazságosság és a demokrá
cia szellemében. ami a nemzet művelődésének érdeke.

A topolyai és a kúlai iskolák egy iskolajárást, egy tanítóegyletet képeztek, szék
helye Overbász volt, ami azt jelentette, hogy az egylet gyűléseit legtöbbször itt 
tartották. Az üléseket sok esetben összekötötték a Verbászra szervezett diákkirán
dulásokkal, ami csak nehezítette a tanítók dolgát. 1925 májusában sajnálatos dolog 
történt. A kishegyesi iskola tantestületének néhány tagja az Ujverbászon tartott ta
nítói gyűlést elhagyta. Pásthy igazgató szavai szerint ezzel nemcsak a tantestületet, 
de őt is, mint igazgatót kompromittálták.

A tanítók azzal védekeztek, a gyűlés tanulói kirándulással volt egybekötve, 
mellékesen mindez rosszul szervezve, későn közölték velük a rendezvényt, más
kor korábban értesítsék őket, mert ilyenformán a tanulókra kellőképpen nem fel
ügyelhettek. A tanítógyűléstől, az utazástól az útiköltség is elrettentette a pedagó
gusokat. Erre a nevezett gyűlésre még decemberben sem kapták meg a pénzt. Az 
1925. december 19-¡jegyzőkönyv szerint többször is kérték -  hiába -  a költségek 
megtérítését.

A minisztérium 1927. október 13-án kelt 65 881. számú rendeletével átszer
vezték az iskolajárásokat. Erre a sorsra jutott a topolyai és kúlai járás is. Ennek 
egyik következménye lett az addigi tanítóegyletek átszervezése. Egyrészt emiatt, 
másrészt működési nehézségei és zavarai miatt 1928 elején feloszlatták.

1928. március 10-én a hegyesi iskola igazgatója beszámolt az Overbászon szé
kelő volt kúla-topolyai járási feloszlatott tanítóegylet vagyonának felosztásáról. A 
záróülésen -  amelyen küldöttként ő is részt vett -  a bizottság megállapította, sok 
tanító, különösen a topolyai járásbeliek, nem fizette be a tagdíjat. Ez azt jelentette, 
a topolyai járási egyesület adósa maradt a kúlainak. Az a határozat született, hogy 
az adósaktól be kell szedni az elmaradt tagdíjat, kiegyenlíteni a tartozást, mert erre 
a kollegiális, az erkölcsi kötelesség minden tanítót kötelez.

A jelzett napig beszedett tagdíjhátralékból 600 dinár folyt be a közös kasszába. 
Topolyai járási egyesület híján az igazgató javasolta, az összeget fizessék be az is
kolai Vöröskereszt és a Miroljub gyereklap számlájára. Mivel a szegény gyerekek
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nem tudják megvásárolni a lapot, meghatalmazást kért, hogy a fenti összegből 100 
dinárt szavazzanak meg a lap előfizetésére.

November 19-én közölte a tanítókkal, az igazgatók konferenciáján a tanfel
ügyelő meghagyta, hogy a topolyai járás tanítósága szerveződjön tanítóegyesület
be. A tantestület meghatalmazta az igazgatót, képviselje őket a járási tanítóegye
sület megalakítására összehívott értekezleten, szavazza meg a topolyai járás taní
tóságának önálló egyesületét, és ott közölje, minden kishegyesi tanító betagosodik 
az alakulandó önálló tanítóegyletbe.

A kúla-topolyai, majd a szétválás után a topolyai járás tanítóegylete évente leg
alább kétszer tartott tanítógyűlést. Az összejövetel elsődleges célja a tanfelügyelő 
útbaigazításai, a pedagógusok továbbképzését szolgáló szakmai előadások, minta
tanítások.

1927. december 27-én, Topolyán a központi fiúiskolában tartotta gyűlését a to
polyai és kúlai járás tanítóegyesülete. Barta Gáborfeketicsi igazgató mintatanítást 
tartott, bemutatta a szerb nyelv tanítását a nem szerb tanítási nyelvű iskolában. 
Tekintettel arra, hogy a tanító debreceni származású magyar, a növendékek to
polyai magyar fiúk voltak, az egység feldolgozása, a kiváló módszeres eljárás a 
gyűlésen részt vevő pedagógusoknak nagy meglepetést szerzett. Barta igazgató 
megmutatta kiváló tanítói képességei mellett azt is, hogy a szerb nyelv erős aka
rattal, szorgalommal igenis elsajátítható.

Dér Ferenc csantavéri tanító saját számolási módszerét és saját szemléltetőesz
közeit mutatta be. A speciális számtantanítási metódus és Dér hosszú tapasztala
tainak eredményeként bemutatott szemléltetőeszközök a tanítóság nagy tetszését és 
lelkes ovációját vívta ki.

A tanítóegyesületi gyűléseken jelen levő pedagógusok sérelmeiket is elpa
naszolták. A fenti beszámolóban olvashatjuk a következőket: Zarko Stefanovic 
óverbászi tanító nagyszerűen felépített beszédben fejtette ki azt a méltánytalan el
bánást amelyben a nem szerb tannyelvű iskoláknál lévő állások betöltésénél a ki
sebbségekhez tartozó tanerők részesülnek. Ezeknél az iskoláknál ugyanis a tanerők 
még mindig nincsenek a népiskolai törvény 35. cikkelye alapján kinevezve, mert 
állásukban nem a pályázat alapján erősítették meg őket, habár minden nemzetisé
gi tanító eleget tett annak a feltételnek, amelytől függött a véglegesítés: mindegyik 
letette a kiegészítő vizsgát az államnyelvből és nemzeti tárgyakból. Határozati ja 
vaslatot terjeszt elő, amelyben benne foglaltatik az a kérelem, hogy a nem szerb 
tannyelvű iskolák állásaira pályázat hirdettessék, és az állások a 35. cikkely értel
mében töltessenek be, szüntettessék meg a nemzetiségi tanítók bizonytalan hely
zete, mert minden föltételnek megfeleltek, s nem méltányos, hogy a jogok terén 
másodrendű tanítókként kezeljék őket. Az előadás óriási tetszést aratott, és hálás 
örömmel tapsolta meg a magyar és német tanítóság az előadót.

A tanítógyűlési előadásokat önkéntesen tartották. A tanfelügyelő előzőleg kö- 
rözvényében meghirdette a gyűlést, és felszólította a tanítókat, hogy jelentkezze
nek önként egy-egy elméleti előadás megtartására. Ha jelentkező nem volt, akkor 
hivatalánál fogva ő jelölt ki előadókat. (Mellékesen szólva a részvételre a törvény 
kötelezte a tanítóságot!)
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1930-ban a járási tanítógyülést május 25-én, Cirill és Metód napján tartották 
Topolyán. Erre az alkalomra a diákok munkáiból kézimunka-kiállítást szerveztek. 
Pásthy Ferenc igazgatójelölte ki azokat a tanítókat, akik a kiállításra előkészítik a 
bemutatandó tárgyakat. Ezzel Greiner Emília óvónőt és Kovács József tanítót bíz
ta meg. A tanítók is kiállíthatnak valamit személyes munkáikból -  jegyezte meg. 
Felkérte Radomir Dordevicot, akinek volt fényképezőgépe, hogy fényképezze le 
a kishegyesi iskola épületeit, sőt a lehetőség szerint az egyes osztályokat is, és 
ezeket a fotókat küldje a kiállításra. Tudtára adta a tantestületnek, a tanfelügyelő 
négy tanítót jelölt ki, hogy azon a napon bemutató tanítást tartsanak. A kishegyesi 
tanítók közül Kovács Józsefre esett a választás, őt jelölte ki, hogy számtanból min
tatanítást tartson szerb nyelven.

Az 1932. október 6-i tantestületi ülésen megjelent a járási tanfelügyelő. 
Jövetelének célja: abban a tanévben a topolyai járás tanítóinak közgyűlését és ba
ráti találkozóját Kishegyesen tartsák meg. A siker érdekében mindenkit felkért, 
önfeláldozóan működjön közre a találkozó megszervezésében.

Az ülésen összeállították a programot:
10.30: tanítói közgyűlés
11.45: indulás a templomba
12.30: közös ebéd
16.00: közös próba
20.00: tanítóbál.
A tanítógyűlésen két előadás hangzott el: Petrov Danica előadása szerb nyelv és 

irodalomból: Smrt majke Jugovica és Kovács József előadása: a Dunai bánság.
Az esti szórakozást a Vöröskereszt kishegyesi, moravicai, csantavéri és topo

lyai ifjú tagozata rendezte. A kishegyesiek két színpadi jelenettel szerepeltek: egyik 
szerb, a másik magyar nyelvű volt. Rendezők: Ivana Acanski, Ivana Velisavljevic, 
valamint a Dudás házaspár.

Az est szervezése'.
Az engedély beszerzése az igazgatóra, Radomir Dordevicra hárult.
A terem díszítését (borostyán és gyümölcs) Mátyus Viktória, Bosiljka Popovic 

és Ivanka Velisavljevic végezték.
Pénztárnokok: Ruzica Sarcevic, Zora Dordevic és Kovács József.
Jegyárak: fenntartott helyek (első és második sor) 20 Din, I. hely 14 Din, II. 

hely 10 Din, állóhely 5 Din.
Plakátokkal hirdették az esti előadást a faluban, hogy minél többen jöjjenek a 

rendezvényre, ahol szépségválasztás is volt. Az első helyezett díja 150, a másodiké 
100 dinár volt. Dudás Gizellát bízták meg a díjtárgyak beszerzésével.

A jó hangulat biztosítására Topolyáról dzsesszzenekart szerződtettek. Az est 
táncrendjét előre meghatározták.

A ruhatárat az iskolaszolgák vigyázták.
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Vendégvárás:
Két jól kivilágított terem, a toaletthez szükséges tárgyak, mosdótálak, törülkö

zők, szappan. Ennek felelőse Zora Dordevic.
Az állomás és a központ között egy autóbuszt állítottak be kedvezményes árral.
Az ebédet minden vendég maga fizette, a vacsorát a helybeli tanítóság.
A jegyeket két héttel a rendezvény előtt már árusították.
Az est rendezőbizottsága: Dudás Gizella, Kovács József, Tokos József, Danica 

Petrov és Ivana Acanski.
A tanítógyűlések a járási tanítóság társas életének egyik formája volt. A hiva

talos, munka jellegű részt követő banketteken nem mulasztották el hangsúlyozni 
a más nemzetiségű tanítók iránti megbecsülésüket. A kötetlen beszélgetések a ba
rátságot erősítették, mozdították elő. Néha alkalom adódott magas színvonalú mű
vészi produkció élvezésére. Az 1935. június 16-án tartott tanítógyűlés alkalmából 
Topolyán vendégszerepeit a belgrádi Stankovic énekkar. A tanfelügyelő felkérte a 
tanítóságot, lehetőleg mindannyian menjenek el a hangversenyre.

A kishegyesi tanítóság körében a szakképzés egyedülálló esete a következő: 
Az 1933. november 4-én tartott tantestületi ülésen Radomir Dordevic igazgató 
felolvasta a közoktatási miniszter 1933. október 19-én kelt 39 017. számú határo
zatát, amellyel az 1933/34-es iskolaévre szabadságot hagyott jóvá számára, mert 
felvették a negotini pedagógiai főiskolára. Emiatt a II. osztály vezetését át kellett 
adnia. Ruzica Sarcevic vette át az osztályt, a felső elemi iskola I. osztályát pedig 
Radosav Sukovic. Az igazgatói teendőkkel feleségét, Zora Dordevicot bízták meg. 
Az igazgatónak szakmai továbbképzése egyben hivatali előrehaladást is jelentett. 
Miután elvégezte a nevezett főiskolát, Kishegyesről máshova helyezték át.

A szakmai képzés másik formája a bemutató mintatanítás volt a helyi iskolá
ban. Rendszerint két-három tanító volt jelen, utána megbeszélték az órán tapasz
taltakat. 1923 decemberében kölcsönös óralátogatások voltak, majd a 20-án tartott 
tantestületi ülésen megtárgyalták az ott tapasztaltakat.

Dudásné: a IV. osztályban kifogásolta a terjedelmes kérdéseket.
Kovács József: a III. osztályban megfigyelte, hogy egyes földrajzi neveket rosz- 

szul mondanak, pl. Tisza helyett Tiszav (szerbül adták elő a földrajzot).
Mátyus Viktória: a IV. osztályban énekórát hallgatott, majd kijelentette, elége

dett a tanító munkamódszerével.
Jankovics Piroska: a II. osztályban azt tapasztalta, hogy az itt dolgozó tanítónő 

nagyon türelmesen foglalkozik a gyengébb tanulókkal.
Weiss Jenő: kifogásolta a III. osztályban hallottakat, ugyanis ott szabálytalan 

nyelvtani elnevezéseket használt a tanító, pl. közös főnév helyett köznevet. Felrótta, 
az órán nem kellett volna egy másik fogalmat, a határozott névelőt is feldolgozni, 
mert a tanulók összezavarodnak. Ennek ellenére a gyerekek jól feleltek. Az osz
tályban a tanítónak nehéz a munkája, ugyanis hiányoznak a szemléltetőeszközök.

Az óraértékelések után az igazgató mondta el észrevételeit. A jó munkának a leg
főbb sikere minden osztályban azonos módszerrel dolgozni. Különösen vonatkozik 
ez a nemzeti tantárgyak, az anyanyelv és a számtan tanítására. Ez kölcsönös segély- 
nyújtással, szakmai megbeszélésekkel és gyakori óralátogatásokkal érhető el.
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A III. vegyes osztályban a tanulók -  az igazgató szerint -  gyengén tudták a 
földrajzot, ezért ajánlotta a tanítónak, rajzolja a táblára a tantárgy egyes tételeit, 
mert így jobban felkeltheti a gyerekek érdeklődését.

Az 1936-os esztendő a mintatanítások jegyében kezdődött. (Ez a korábbi évek 
gyakorlatának a folytatása.) Ezeken az órákon a tantestület szinte minden tagja 
megjelent, majd véleményezték. 1936. január 31-én Kovács József az I. osztály
ban számtanból tartott bemutató tanítást, utána a kollégák a látottakat, hallottakat 
értékelték. Andrija Tepavcevic összegezte az elhangzott véleményeket. Szerinte is 
a tanítás kitűnően sikerült. Egy észrevétel tehető csak, nem kérdezett ki minden 
tanulót az osztályban.

Február 29-én az új tanítónő, Búzás Mária a magyar III. osztályban tartott 
mintaórát. Az államnyelvet tanította. Jelen volt Radomir Sukovic, Kovács József, 
Bosiljka Popovic, Milica Mojsejev, Danica Mutic, Seter Ida, Strugar, Ruza Stantic. 
Az előadása sikerült. A gyerekek maguk mesélték el a képen látottakat, a szép 
rajzokat a tanítónő rajzolta fel a táblára. A látottakat a tanulók magukra vonatkoz
tatták. Danica Mutic megjegyezte, kellett volna még egy tábla, amire a történetet 
rövid mondatokban felírják, ezzel az írást is gyakorolják.

Március 5-én délután Andrija Tepavcevic mintaórája volt. Témája Hajdukok és 
uszkokok. Az órán jelen volt Dudás Gizella, Dudás Szilveszter, Milica Mojsejev, 
Búzás Mária, Bosiljka Popovic, Ruza Stantic, Krémer Gizella és Petric Viktória. 
Vitára Petric és Mojsejev tanítónők jelentkeztek. Igen élénk vita kerekedett, ami 
annak a jele, hogy résztvevői érdekeltek voltak a feldolgozott témában.

A szakmai képzés formái voltak a tantestületi üléseken megtartott vagy felol
vasott előadások. Ez alól semmiféle kibúvó nem volt, mert rendelet kötelezte a 
tantestület tagjait: a tanítónak vállalnia kell a tantestületi ülésre egy pedagógiai 
téma feldolgozását. Az előadásokat szakmai viták követték. Néhány téma:

Greiner Endre: Az ifjúsági könyvtár kezelése,
Dudás Szilveszter: Tanítsunk foglalkoztatva,
Dudásné Rózsa Gizella: A kisegítő osztály,
Pásthy Ferenc: írásbeli dolgozatok és a fogalmazás,
Tokos József: Kölcsönös bizalom a tanító és tanulók között,
Pásthy Ferenc: A rajztanítás módszere,
Nikola Kiric: Jean-Jaques Rousseau természetes nevelési módszere,
Kelemen Emma: Erkölcsi nevelés,
Nikola Kiric: A munka -  az élet evangéliuma,
Milivoj Ninkovic: A falusi népegyetemek.
Az önművelést szolgálták az iskola által előfizetett lapok is. Vékonyan csordo

gált erre a pénz, de mindig csurrant-cseppent.
1924 decemberében a községi hatóság elrendelte, az iskolaszék fizessen elő a 

Sluzbeni glasnikxa.
1928. november 15-én az iskolaszék a költségvetésben 1500 dinárt irányzott 

elő szakirodalom előfizetésére, mégpedig ezekre: Prosvetni glasnik, Narodna 
prosveta, Ucitelj, Poljo’ nvredni glasnik, Letopis Matice srpske. 31. kolo Srpske 
knjizevne zadruge, GIc .. ik Istorijskog drustva.
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1936-ban az iskola a Savremena skola, Ucitelj folyóiratokra, a Poljoprivredni 
glasnik, Narodnaprosvjeta heti- és a Politika című napilapra fizetett elő, de rend
szeresen járatta a Roditeljski üst, Ucitelj, Napredak, Nova skola, Prosveta, Sokolska 
prosveta, Sokolic, Nasa radost, Sokolski glasnik című kiadványokat.

*

A szakmával járó kötelezettségek mellett a tanítónak illett minden hazafias ak
cióban példát mutatnia.

A közoktatásügyi miniszter ON 48 118/924 számon elrendelte: a belgrádi taní
tóotthon kibővítésére pénzt kell kiválasztani. Száz dinárt adott az iskolaszék erre 
a célra.

1933. április 11-én kapta kézhez az igazgató az országos tanítóegylet és a köz- 
oktatásügyi miniszter közös rendeletét, amelyben arról értesítették a tanerőt, hogy 
Belgrádban létrehozták a Tanítók Hitelszövetkezetét, s általa lehetőség nyílik a 
tanítóságnak, hogy gazdaságilag felemelkedjen, szorgalmas munkával megszaba
duljon a tanítói munkától meg az anyagi függőségtől. Arra kérték az iskolaigazga
tókat, hassanak oda, hogy minél több tanító tagja legyen a szövetkezetnek.

1935. november 12-én az igazgató ismertette a tanítókkal a Dunai bánság leira
tát, miszerint a Tanítóegylet Dunai Szekciója Újvidéken diákotthont épít, és kéri 
a tanítókat, rendezzenek mulatságot, ennek bevételét pedig küldjék el a kezdemé
nyezőknek. A tantestület úgy döntött, hogy e célból december 1-jén mulatságot 
rendeznek, és a tiszta jövedelmét átutalják a szervezőknek.

1936. november 3-án felszólította az igazgató a tantestület tagjait, hogy ada
kozzanak Karadordénak Belgrádban tervezett emlékművére. Kovács József 10, 
Andrija Tepavcevic 5, Milica Mojsejev 3, Dudás Szilveszter 10, a tantestület többi 
tagja 1-1 dinárt adományozott.

1936. február 4-én a tanfelügyelő megbízta Dudás Szilvesztert és Andrija 
Tepavcevicet, hogy rendszeresen jegyezzék fel a faluban történteket, ami alapul 
szolgál majd a falutörténet megírásához.

Kishegyesen működő tanítók 1921 és 1941 között

A kutató szomorúan gondol az Osztrák-Magyar Monarchia idején megjelent 
évkönyvekre, szaknévsorokra. Ilyen kiadvány volt többek közö tti kalocsai érsek
megye népiskoláinak és tanüggyel foglalkozó egyéneinek évkönyve, ami 1876 és 
1919 között jelent meg. Hasonló a bácskai református iskolákra vonatkozó adato
kat tartalmazó kiadvány, Az alsó-baranyai-bácsi egyházmegye közgyűléseinek év
könyve. A nevezett kiadványokban az érdeklődő az érsekmegye, az egyházmegye 
területén működő felekezeti iskolák tanítóinak minden személyi adatát megtalál
hatja. Az első világháború után ilyen jellegű kiadványok nem készültek. Ha ehhez 
hozzászámítjuk a háború viharában, a rendszerváltások következtében megsem
misült iskolai irattárakat, akkor láthatjuk, milyen nehéz feladatot vállal magára a 
kutató, ha a vizsgált korszak tanítóiról is szeretne megemlékezni munkájában.
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E kötet szerzője Újvidéken, 1999-ben megjelent Egy bácskai magyar népis
kola krónikája, alcímében A kishegyesi római katolikus felekezeti iskola története 
(1770-1920) című munkájában részletesen szólt annak a kornak hegyesi tanítóiról, 
többek között Bene Rozáliáról, Köröskényi Ilonáról, a Dudás házaspárról, Greiner 
Endréről, de a két háború közöttiekről szinte semmi adatot -  az egyetlen (Oláh) 
Búzás Mária kivételével -  nem talált. Nem is találhatott, hiszen a kishegyesi isko
lának a Szabadkai Történelmi Levéltárban (SzTL) őrzött anyaga hiányos. Csak né
hány tanító áthelyezésére van utalás. Hiányzanak az olyan adatok, amelyek alapján 
megrajzolhatnánk pályaképüket.

Egy tanítónőről szólhatok bővebben. 1935-ben jött Kishegyesre Búzás Mária, 
és 1967. december 31-én ment nyugdíjba. Működése az iskola három történel
mi korszakát kötötte össze. 1912. november 30-án született Pacséron. A polgári 
iskolát 1928. július 28-án fejezte be Szabadkán, majd az újvidéki tanítóképzőbe 
iratkozott. 1933. június 26-án szerzett oklevelet jeles tanulmányi eredménnyel és 
kitűnő magaviselettel. A Közoktatásügyi Minisztérium 1935. június 14-én kelt ha
tározatával Búzás Máriát Kishegyesre kinevezte tanítógyakomoknak. Ebben a mi
nősítésben tanított 1940. június 14-éig. A minisztérium újabb, III. 25 274. számú,
1940. június 24-i határozatával állandósította tanítói kinevezését. Időközben 1937. 
november 26-án Zomborban jeles eredménnyel letette a gyakorlati vizsgát.

Áthelyezésének van egy különleges esete. 1931 tavaszán Pásthy Ferencet vég
leg elmozdították Kishegyesről, helyébe Radosav Sukovic jött. Az 1932/33-as is
kolaév kezdetén ez a tanító áthelyezést kapott. 1932. szeptember 1-jén Dordevic 
igazgató felhívta a tanító figyelmét, tegye rendbe dolgait, különösen vonatkozott 
ez az iskolakönyvtárra. Mindaddig, míg ennek nem tesz eleget, nem menti fel ál
lásából. A történet homályosan folytatódik, mert még abban az iskolaévben az ál
lamnyelvű tagozat VI. osztályában felmentéséig, illetve az új tanerő érkezéséig 
Radosav Sukovic helyettesített. A felmentés -  úgy látszik -  nem érkezett meg, 
így tovább tanított Kishegyesen, sőt 1934. január 23-ától a tantestület elnökeként 
Radosav Sukovic írta alá a jegyzőkönyveket. Ez azt jelentette, hogy január elsejé
től ő lett a hegyesi iskola igazgatója. Megbízatása az 1936/37-es iskolaév végéig 
tartott. Sukovicot Svetislav Simic követte az igazgatói székben, 1937-től 1939-ig. 
A háború előtti korszak utolsó igazgatója, Milivoj Ninkovic egy csonka tanévet 
igazgatóskodott, 1940-től 1941-ig.
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A kishegyest iskola tanítói 1921 és 1941 között

A tanító neve
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Bene Rozália X X

Köröskényi Ilona X X

Dudás Szilveszter X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Dudásné Rózsa 
Gizella X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Greiner Endre X X X X

Walter Emma 
(Kelemen) X X X X X X X X X X

Pásthy Ferenc 
igazgató X X X X X X X X X X X

Weiss Jenő X X X X X X X

Linzné Pisarevic 
Vukosava X

Tokos József X X X X X X X X X X X X X X

Mátyus Viktória X X X X X X X X X X X X X

Kovács József X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Greiner Emília 
óvónő X X X X X X X X X X X X

Jankovics Piroska X X X X X X X

Kelemen Ferenc X X X X X X X

Kiric Nikola X X

Ljubeljska Desanka X X X X

Vojnovic Desanka X

Cabafi Jolán X X

Mutic Danica X X X X X X X X X

Topalski Jelena X X

Dordevic Radomir 
igazgató

X X X X

Dordevic Zora 
igazgatóhelyettes X X X X X X

Petrovic Viktorija X X X X X X X X X X

Aőanski Ivana X X X X X X

Sukovic Radosav 
igazgató X X X X X X
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Petrov Danica X X X

Popovic Bosiljka X X X X X

Velisavljevic Ivanka X

Saréevic Ruzica X X X

Plavsic Nadezda 
óvónő X X X X

Petrov Milan X X

Kováé Mihajlo X

Ninkovic Milivoj 
igazgató X X X X X X X

Tepavőevic Andrija X X X

Krémer Gizella X X X X X X

Mojsejev Milica X X X X X X

Búzás Mária X X X X X X

PalisaSki Ruza 
óvónő

X

Kamincic Franka 
óvónő

X

Simic Jovanka X X X

Simic Svetislav 
igazgató

X X X

Sekulic Miloje X

Jevric Vera X

Arcképcsarnok

Az itt következő tanítói képeket az osztályképekről, tantestületi képekről má
soltuk. Sajnos, nagyon sokukat nem tudtunk azonosítani. A ma még élő egykori 
diákok emlékezetében az arcok elhomályosultak, a neveket elfelejtették, de so
kukat nem is ismertek fel. Kivétel a tanítónőjük, vagy a tanítójuk. Mindezt még 
lehetetlenebbé tette az a tény, hogy gyakran cserélődtek -  különösen -  az állam
nyelvű osztályok tanítói, de a névaláírással feltüntetettek között is lehetnek téve
sen azonosítottak.
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Bene Rozália

Dudás Rózsa Gizella Dudás Szilveszter
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Mátyus Viktória Tokos József

Kovács József Pásthy Ferenc igazgató, 1921-1930
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Kelemen (Walter) Emma

Weiss Jenő Nikola Kirie
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Desanka Vojnovic Cabaffy Jolán

Jankovics Piroska Danica Mutic
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Radomir Dordevic igazgató, 1930-1934 Zora Dordevic

Viktorija Petrovic Radosav Sukovic igazgató, 1934-1937
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Milivoj Ninkovic igazgató, 1940-1941

Krémer Gizella

Andrija Tepavcevic

Milica Mojsejev
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Azonos itat lan

Milivoj Ninkovic igazgató, 1940-1941

Vera Jevric
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Jovanka Simic Azonosítatlan

Azonosítatlan Viktorija Petrovic
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Azonosítatlan Miloje Sekulic(?)
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Svet is lav Simic igazgató, 1937-1939
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A KISHEGYESI NÉPISKOLA A HÁBORÚ IDEJÉN

A kishegyesi iskola levéltári anyaga 1938-tól hiányzik. Erre nincs magyarázat. 
Csak találgathatunk, miért nem őrizték meg a dokumentumokat. Kivételt képez
nek a törzskönyvek, amelyek fennmaradtak, meg egy-két tanítói névsor, fénykép. 
Ezekből rekonstruálhatjuk az iskola szervezeti felépítését. Különben csak általá
nos vonásokkal tudjuk megrajzolni a kort.

A tanítás 1941. március végén megszakadt az iskolában, és a rövid áprilisi há
ború befejezésével májusban kezdődött újból, de már a magyar hatóságok irányí
tása alatt. (Az 1940/41-es iskolaév törzskönyveit le sem zárták, így csak részben 
állapítható meg, kik azok a szerb tanítók, akik az utolsó iskolaévben tanítottak az 
államnyelvű osztályokban.)

Bácska tanügyeit 1941. április 15-étől 1941. augusztus 27-éig a katonai pa
rancsnokság intézte. A tanítás megkezdését a katonai közigazgatás készítette elő. 
Hatályon kívül helyezte a két háború közötti jugoszláv iskolatörvényeket; a magyar 
törvények Bácskára való kiterjesztésével megszervezte az ideiglenes hatóságokat, 
élükön az ide vezényelt és megbízható vezető tisztségviselőkkel, Kálmán Bélát 
áprilisban Topolyára helyezték, és tanügyi előadóvá, majd járási tanfelügyelővé 
nevezték ki. Kevés pedagógust vettek át, s hogy az 1940/41-es tanévet befejezhes
sék, ideiglenesen reaktivizálták a megbízható nyugdíjas pedagógusokat.

Az 1940/41-es tanévben nyolc magyar osztálya volt a kishegyesi iskolának, 
ebből négy biztosan összevont tagozat, mégpedig a Gazdasági Iskolában: az I. és
II., valamint a III. és IV. osztály. Az egyiket Dudás Rózsa Gizella, a másikat fér
je, Dudás Szilveszter vezette. A központi iskolaépületekben Búzás Mária, Kovács 
József, Krémer Gizella tanítottak, a nyolcadik tagozat vezetője ismeretlen. Greiner 
Endre szerint mindössze négy tanerő maradt az áprilisi háború után, ezek Búzás 
Mária, a Dudás házaspár és Kovács József. A korábban Hegyesen dolgozó (ta
lán nyugdíjas) tanítónők közül visszajött (vagy reaktivizálták) Czabaffy Jolán és 
Jankovicsné Szabó Piroska.

A közügyek és a tanügy irányítását a polgári közigazgatás 1941. augusztus 15-én 
vette át, és a törvények értelmében szervezte tovább. A Vallás- és Közoktatásügyi 
Minisztérium a járási katonai parancsnokság által korábban kinevezett tanerők 
mellé további, anyaországi tanerőt helyezett az iskolába. A háború idején működő 
30 tanerő közül 20 anyaországi volt. Az igazgató Kovács József volt, tanítók: Bója 
Ilona, Czabaffy Jolán, Iglai Istvánné, Jankovics Szabó Piroska, Joonis(?) Mária,
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Keller Ilona, Oláhné Búzás Mária, Orbán Kornélia, Székely Pálné, Tomor Mihály, 
Tomorné Kalmár Matild, Varga Gyuláné, Zimmermann Nóra.

Az óvodát Hajtman Viktória Ida óvónő vezette.
A polgári hatóságok az 1941/42-es tanév megkezdése előtt véglegesen meg

szervezték az iskolaügyi hatóságokat, és mindent megtettek az iskolaév zavar
talan megkezdéséért. A tanügyi hatóságok helyiekre és területiekre oszlottak. A 
népiskola helyi hatósága az iskolaszék, az állami népiskolai gondnokság; területi 
hatóságai pedig a királyi tanfelügyelő, a közoktatásügyi bizottság népoktatásügyi 
albizottsága, a tankerületi főigazgató és a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi 
miniszter volt.

Bácskát -  a hegyesi népiskolát is -  a szegedi tankerületi főigazgatóság hatáskö
rébe sorolták, s területét két népiskolai kerületre osztották fel: az első fokú zombori 
(ehhez tartozott a topolyai járás is) és a másodfokú újvidéki tanügyi hatóságra.

A változásokkal megszűntek a korábbi államnyelvű, a névelemzés rendelkezé
sei alapján összetákolt tagozatok, az ezekben dolgozó pedagógusok pedig elhagy
ták állomáshelyüket, így csak magyar tagozatok nyíltak.

Az iskola továbbra is állami jellegű maradt, az 1940. évi XX. törvénycikk alap
ján pedig nyolcosztályos népiskolává szervezték át. Ez a törvény ugyanis kimond
ta, hogy a hatosztályos népiskolát nyolcosztályossá kell átszervezni. A hegyesi 
állami elemi népiskola az 1941/42-es tanévet formailag már nyolcosztályosként 
kezdte, s egyelőre csak a VII. osztályt szervezték meg. A következő tanévben vált 
lehetségessé a VIII. osztály indítása. Úgy tűnik, nem volt sikere a nyolcosztályos 
iskolának, mert egy 1943-as kimutatás szerint csak hat osztálya volt 14 tanerővel 
és 9 tanteremmel. Ugyanakkor a szabadkai levéltárban őrzött törzskönyvekben ve
zetik a VII. és VIII. osztályokat is.

A magyar iskolarendszerben a nyolcosztályos népiskoláknak nem volt megha
tározott helye a polgári iskola és a gimnázium mellett. Tananyagát a követelmé
nyeknek megfelelően nem egyenrangúsították a polgári iskola vagy a gimnázium 
alsó tagozatainak tananyagával. Elvégzése után a gyerek semmiféle középiskolá
ban nem folytathatta tanulmányait.

A magyar hatóságoknak volt egy dicséretre méltó igyekezete: azonos szintre 
emelni a visszacsatolt területek lakosságának iskolai végzettségét. Ennek érde
kében továbbképző iskolai tanfolyamokat szerveztek. Megnőtt a magánhallgatók 
száma. A továbbképzést a harmadik osztálytól felfelé szervezték meg.

1941. szeptember 4-én megkezdődött a tanítás. Az iskolai élet a szokásos me
derben folyt. Továbbra is voltak gazdasági szünetek az őszi munkák idején, de szü
netelt a tanítás a rendkívüli nagy hideg miatt is, 1942. január 31-étől egy hétig.

A német megszállás miatt az 1943/44-es iskolaévet miniszteri rendeletre koráb
ban, 1944. április 1-jén fejezték be.

1944. szeptember 1-je és 4-e között voltak a beiratkozások. Szeptember 4-én 
kezdődött a tanítás. Az október elején tartott tanítói gyűlésen a komoly helyzet 
szempontjából valamenr i szünetet rendeltek el, kukoricaszünetet adtak. Ezzel vé
get ért egy korszak.
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Valószínűleg V osztály; 1941-1942. Az x-szel jelölt fiú Németh István író

1942/43-as tanév; Orbán Kornélia tanítónő, III. osztály
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1943. szeptember 27. Tomor Mihály tanító osztálya

1943/44-es iskolaév, Orbán Kornélia tanítónő, III. osztály
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1943/44-es tanév (Szodin Mária), IV. osztály

NÉP ISKOLAI

É R T E S ÍT Ő
KÖNYVECSKE

- (Mm ftmoW rtttén.

KX K. MAGY. EGYETEMI NYOMDA, BUDAPEST

Népiskolai Értesítő Évközi és Évvégi Értesítő. A dokumentum érdekessége,
Könyvecske (1941-1944) hogy 1944. április 1-jén (Magyarország német

megszállása miatt) zárták le
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Tomor Mihály tanító Orbán Kornélia tanítónő
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Az 1943/44-es tanévben tartott továbbképző tanfolyam hallgatói, V-VI. osztály
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Háziipari tanfolyam, 1942

A tanonciskola tanulói tanítójukkal, Tomor Mihállyal
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AZ ÓVODA TÖRTÉNETE

A kishegyesi óvoda története, pontosabban az első kezdeményezés 1890-re 
nyúlik vissza. Az év június 9-én tárgyalt először érdemlegesen az iskolaszék az 
óvoda létesítéséről: Karaszy Sándor iskolaszéki tag úr említi, hogy az érdemes köz
ségi képviselő-testülethez beadványt terjesztett gyermekmenhely ügyében, s kéri az 
iskolaszéket, hogy az ügyet magáévá tegye s a gyermekmenhely megalakítását sür
gesse, amelynek szükséges volta már innét is kitűnik, hogy katolikus szülők zsidó 
menhelyre küldik gyermekeiket.

Ftdő Elnök úr (Balassy Endre esperes -  V. G.) felszólítja Karaszy S. iskolaszéki 
tag urat, hogy a szóban forgó gyermekmenhely napi rendjét s költségvetési tervét 
készítse el, s azt az érdemes községi testületnek nyújtsa be. Az iskolaszék magáévá 
tevén ez ügyet megkeresteti a községi elöljáróságot, hogy Karaszy úr beadványára 
a képviselő-testület már hozott határozatot vele közölje.

Az iskolaszéki jegyzőkönyvből világosan kitűnik, hogy Kishegyesen ekkor 
már volt egy zsidó felekezeti óvoda, ahova katolikus gyerekek is jártak. A hábo
rús pusztítások, a dokumentumok eltüntetésének következményeként nemcsak az 
izraelita iskola, de az óvoda anyaga is megsemmisült, így csak megállapíthatjuk, 
Hegyesen igen korán működött izraelita felekezeti kisdedóvó, amiről sajnos sem
mi adatunk nincs.

Az óvodákról szóló első törvény 1891. május 20-án lépett életbe. Ez a XV. te. 
szabályozta először az óvodák létesítésével és fenntartásával kapcsolatos jogokat 
és kötelességeket.

Bács-Bodrog vármegye 1892. évi 1750 és 4428 szám alatt kelt határozatai alap
ján elrendelte a topolyai járási főszolgabírónak, hogy ez ügyben intézkedjen a járás 
községeiben.

Császár Péter főszolgabíró 1892. augusztus 28-án kelt 4517/1892. sz. rendelete 
az óvodai törvény értelmében az óvodás korú gyermekek részére szükséges intézet 
mielőbbi felállítására szólítja fel Hegyes községet. A képviselő-testület az év szep
tember 24-i ülésén megtárgyalta a rendeletet, és határozott:

A község elöljárósága előterjeszti a képviselő-testületnek az óvoda felállítása 
iránt hozandó meghagyást, tekintettel arra, hogy a község éppen most szándékozik 
a 6. iskolatermet felállítani.

Tovább pedig mivel a községnek közköltség kivetése meghaladja a 28 száza
lékot, végre pedig mivel itt faluhelen az óvodát télen úgylehet senki sem venné
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igénybe, mert az úriosztálynak nincsenek óvodaköteles gyermekei, a tehetősebb 
földmíves osztály legnagyobbrészt tagosított birtokán, a tanyán lakik a szegényebb 
pedig alig képes iskolaköteles gyermekét ruházni, ennélfogva meghagyatik az elöl
járóságnak tegyen ez ügyben jelentést, ¿5 eszközölje ki, hogy egy óvodafelállítás 
engedélyeztessék a jövő tavaszi idő beálltával

Egyelőre tehát nem lett semmi az óvoda megnyitásából. A járási szolgabíró 
azonban véleményezte a határozatot, és azt 1893. március 6-án felterjesztette a 
megyéhez. Ebben a hegyesiek határozatáról a következőket írja: Kishegyes köz
ség képviselő-testülete a 1. /. alatt csatolt határozatával egy óvoda felállítását ki
mondta, tekintettel, hogy a község 28% községi adóval van megróva, egy óvoda 
felállításának kimondását és 3% pótadó kivetésének engedélyezését véleményezem 
tisztelettel.

A hegyesi község képviselő-testülete a bemutatott jegyzőkönyv szerint a kis
dedóvoda felállítását határozatilag kimondta, s mivel a községi pótadó a me
gyei közigazgatási számvevőség által összeállított kimutatás szerint az állami 
egyenes adó 20%-át nem haladta meg, a megye utasította a községet, állítsa fel 
a kisdedóvodai felügyelőbizottságot, amelybe a községi orvost és főleg nőket 
válasszon be.

Gráff Nikáz megyei tanfelügyelő a járási szolgabírók jelentései alapján 1893 
júliusában felterjesztést tett a közoktatásügyi miniszterhez, amelyben objektív 
okokra hivatkozva megindokolta, miért utasítják vissza a megye községei az óvo
dák létesítését: A nyári, illetve az állandó menedékház szervezése -  tekintettel né
pünknek a földmíveléssel való foglalkozására -  igen nagy akadályokkal küzd. A 
legtöbb község a nyári menedékház szervezését megtagadta, indokul azt hozván 
fel, hogy a földmíveléssel foglalkozó nép már korán reggel 4-5 órakor elhagyja há
zát, és egész nap künn a szabadban dolgozik, s így legjobb igyekezete mellett sem 
vezetheti gyermekét menedékházba. A tanfelügyelő igen optimista a továbbiakban, 
mert kifejti: Eltekintve azonban népünk ezen intézmény ellen elfoglalt merev ál
láspontjától -  hisszük és reméljük, hogy mihelyt megyénk egyes kisdedóvodáinál 
rendszeresített dajkatanfolyamok elegendő képzett dajkát képesek kiképezni, né
pünk be fogja látni ezen intézmény áldásos voltát, s örömmel adja gyermekét a 
menedékházba. A dajkák munkába állítása elháríthatatlan akadályba ütközött. A 
községek mindössze havi 10 forintot voltak hajlandók fizetni a dajkáknak, ennyiért 
azonban senki sem vállalta a munkát.

A megyei közigazgatási bizottság, hivatkozva az 1893. évi március 6-án kelt 
4821/1892/kbiz. számú határozatára, ismételten elrendelte Hegyes községnek, 
hogy megfelelően megalakított kisdedóvodai felügyelőbizottságokkal egyetértőleg 
a községi kisdedóvodák felállítása és fenntartása iránt a kellő intézkedéseket hala
déktalanul foganatba venni, és eljárásának eredményéről a járási főszolgabíró úr 
útján 1895. április l-jéig jelentést tenni szoros kötelességüknek ismerjék.

Ezek után a községnek további kibúvója már nem volt, óvodát kellett létesíte
nie. 1896-ban került sor az óvoda megnyitására, első óvónője Greiner Emília volt. 
Egy községi kimutatásból ismerjük az óvónő és a dajka fizetését: az óvónő 200, a 
dada pedig 80 Ft fizetést kapott.
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Az óvodát az óvodabizottság irányította, a bizottság elnöke főtisztelendő Balassy 
Endre plébános volt, tagjai 1904-ben: Limbek Pálné, Pecze Péterné, Papp János, 
Halasi Illés, Jónás Mihály bizottsági tagok és Limbek Pál jegyzőkönyvvezető.

A fenti összetételben 1904. december 17-én összeült a bizottság, hogy megha
tározza a karácsonyi óvodaünnepély napját, és úgy döntött, azt december 23-án 
fél tízkor tartják meg. A karácsonyfa beszerzésére és feldíszítésére 24 koronát 
szavaztak meg, illetve ez irányban megkeresték a községi képviselő-testületet, 
az óvoda fenntartóját, utalványozza ki a kért összeget. Megbízták az óvónőt és 
Halasi Illés gondnokot a szükségesek beszerzésével. A továbbiakban intézkedtek 
a karácsonyi szünetről, ami karácsony böjtjétől újév napjával, míg az évi szünet 
január 28-ával zárult.

1906. július 19-én, egy másik fennmaradt jegyzőkönyv szerint, a Balassy Endre 
elnök, Limbek Pálné, dr. Schadl Bálintné, Limbek Pál és Jónás Mihály összetételű 
felügyelőbizottság az óvodavizsgák idejéről döntött. Azért érdekes ez a jegyző
könyv, mert közli az addigi szokást. A felügyelőbizottság, követve a hagyomá
nyokat, úgy találta, hogy a vizsgára legalkalmasabb időszak a búcsúünnepeket 
(Anna-napi) megelőző napok, ezért elhatározták, 25-én délelőtt 9 órakor tartják 
az óvodavizsgát. A jeles eseményre a bizottsági tagokon kívül meghívják a község 
érdemes elöljáróságát és a szülőket.

A vizsgát a nyári szünet követte, ez 1906. július 26-ától augusztus 6-áig tartott.
1908. május 7-én Aradi Árpád királyi tanfelügyelő ellenőrző látogatást tett a 

hegyesi óvodában. Mindent rendben talált, megvolt a nevelői munkához szüksé
ges felszerelés, és ami a fő, a gyerekeket az óvónő megtanította gondolkozni. A 
tanfelügyelő minősítette Greiner Emília óvónőt: szorgalmas, magaviseleté kifo
gástalan.

Az óvoda az első világháború idején is működött, hiszen nem küszködött „tan
erőhiánnyal”. Egyszerű oknál fogva: az óvónőt nem hívták be frontszolgálatra. 
Minden más nehézségben osztozott az iskola sorsával: fűtő- és világítóanyag-hi- 
ány és egyebek.

A változások után maradt magyar tannyelvű óvoda. Greiner Emília, az első 
óvónő a világháború után tovább dolgozott. 1928-ban -  egy topolyai újság tu
dósítása szerint -  az idős óvónőt harminckét évi működése alkalmából műsorral 
köszöntötték óvodásai. Ezt követően még három tanévet dolgozott. Az iskolaszék 
1931. december 14-i ülésén Radomir Dordevic igazgató értesítette az iskolaszé
ket -  az óvoda ugyanis az iskolaigazgató felügyelete alá tartozott - , hogy Greiner 
Emília óvónőt nyugdíjazták. Az iskolaszék sajnálattal vette tudomásul a tényt, és 
a hála jeléül elhatározta: a nyugdíj áztatott óvónőnek 35 évi munkájáért 500 dinár 
értékű ajándékot -  étkészletet -  vásárol.
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A két háború közti óvoda

Az 1929. évi népiskolai törvény szerint kötelező volt az óvoda. A községek a 
szülők kérelmére azzal a feltétellel nyitottak óvodát, ha legkevesebb 50 gyereket 
beírnak. Az iratkozás nem volt kötelező. A negyedik életévüket betöltött fiúkat, lá
nyokat egyaránt bevették. Az óvodai programot és a munkamódszert a közoktatás- 
ügyi miniszter írta elő. Tilos volt az elemi iskolai tananyag oktatása az óvodában.

A népiskolai törvény értelmében az óvodák az elemi iskola igazgatósága alá 
tartoztak.

Greiner Emília nyugdíjaztatása után a háború kezdetéig három óvónő tanított, 
úgymond, magyar tannyelvű óvodában: Nadezda Plavsié, Ruza Palisaski és Franka 
Kamincié.

A háború idején Hajtman Viktória Ida dolgozott a kishegyesi óvodában.

A legkorábbi kép az óvodáról 
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Még mielőtt újat építettek volna

Az óvoda udvara
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*

Hajtman Viktória Ida óvodásai körében, a háború idején 
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Greiner Emília 1925-ben Hajtman Viktória Ida
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AZ IZRAELITA FELEKEZETI ISKOLA

Az első pontos és megbízható adat a kishegyesi zsidókról 1784. május 19-én 
kelt dokumentum, amely hírt ad Simon Jakab harmadosztályú zsidó kiskereske
dőről. A következő tudósítás 1791. október 31-én a kamarai uradalom és három 
izraelita kereskedő: Jacobus Krisabl (Krishaber), Jacobus Kraus és Isac Polakovits 
között kötött szerződés, akik három évre bérbe vették a helyi kereskedelem jogát. 
Krisháber Jakab közvetlen leszármazottai Izrael, Márk, Dávid, Leopold, majd ezek 
utódai másfél évszázadon át a hegyesi zsidóság kiemelkedő egyéniségei voltak.

A kishegyesi zsidók letelepedésének ütemét a kamarai uradalom, a földesúr 
határozta meg. Kezdetben csak annyi letelepedési engedélyt adtak, amennyire ok
vetlenül szükség volt a kereskedelem, a kocsma és a szárazmalmok üzemeltetésé
re. Eleinte csak jobb módú zsidó családok kerültek a faluba. Nagyobb számban a 
harmincas és negyvenes években, a reformkorban telepedtek le, amikor megindult 
a mozgalom az egyenjogúsításukért.

Vajdaság területén a XVII. századtól szefárd és askenázi zsidók vegyesen él
tek együtt békében a betelepített római katolikusokkal és más felekezetűekkel. 
Hegyesen, akárcsak Délvidék más településén, az askenázi népcsoporthoz tartozók 
voltak többségben. Jiddis anyanyelvű, Németország irányából jövő zsidók voltak, 
akik az emancipáció hatására a neológok csoportjához tartoztak. Zsidó vallásukat, 
rítusukat megtartották ugyan, de az asszimilációs folyamat igencsak hatott rájuk.

Az 1828-as országos összeíráskor a Krisháber kereskedőcsaládon kívül a név
sorban találjuk Rózsa Simon, Stern Moyzes, a hegyesi zsidóság másik jelentős 
képviselőinek ősét. (Itt mellékesen utalunk arra, hogy ebből a családból származik 
Stern Károly ügyvéd, aki Csillag Károly néven vált ismertté. A huszadik század 
elején ő alapította a Bácsország című irodalmi és politikai hetilapot. Szépirodalmi 
munkássága is említésre méltó: verseket, karcolatokat, adomákat, drámákat írt. Az 
utóbbiak közül említésre méltó a madáchi ihletésű Sátán útja.)
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Csillag (Stern) Károly

Dr. Czékus Géza kutatásaiból ismerjük 1828-tól 1891-ig (ha hézagosán is) a 
kishegyesi zsidóság számának alakulását. Kishegyes múltja a demográfiai adatok 
tükrében című könyvében közli az alábbi táblázatot, amely adatainak legnagyobb 
része a kalocsai érsekség Schematizmusaiban található.

Ide kívánkozik még néhány forrás adata is. Fényes Elek 1851-ben megjelent 
Magyarország geographiai szótára (I. kötet 96. o., reprint kiadás) úgy tudja, hogy 
Hegyest a 4500 katolikus és 90 evangélikus mellett még 120 izraelita is lakja, sőt 
azt is megtudjuk könyvéből, hogy van synagoga is Hegyesen. Ez utóbbi adat való
színűsíti azt, hogy ekkorra már az izraelita hitközséget is megszervezték, ugyanis 
ehhez elegendő volt néhány család is.

Bene Antal hegyesi jegyző az 1854. augusztus 22-én a kúlai járási hivatal
nak küldött 226/1854. számú jelentésében 92 zsidót említ. Ugyanő az 1859-ben írt 
Etnografischtopografisch Beschreibung című monográfiái kéziratában a lakosság ösz- 
szetételét illetően a következőket jegyezte le: Hegyes községnek 3911 római katolikus, 
továbbá 77 zsidó lakosa van. A zsidók néhány évvel a magyarok után telepedtek ide.

A zsidók az ifjúság nevelésére a vándorlásaik közben is nagy figyelmet fordí
tottak. Az írástudatlanság szinte ismeretlen fogalom volt körükben, foglalkozásaik 
megkövetelték az írás-olvasás ismeretét. Minden zsidó férfi számára kötelező volt 
elsajátítani az olvasást és az írást.

A hegyesi izraelita iskolát először 1856-ban említik. 1856. augusztus 10-én kelt 
császári és királyi rendeletre a kamarai uradalom barátságos úrbéri Egyességet 
kötött a faluval. Az egyezmény megkötése lényegében a megkezdett határrende
zés miatt történt. Ily módon igyekezett az uradalom biztosítani a katolikus és (az 
alapítandó) izraelita iskola tanítóinak élelem könnyítésére termőföldet biztosítani. 
A zsidó iskola alapjára 4 holdat juttatott.
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Év
A lakosok száma

Össz lakos Római
katolikus Izraelita

1826. 3550 7 7

1828. 3770 3685 68
1834. 3950 3760 130
1838. 3762 3672 75
1846. 3850 3741 79

1850. (?) 4710 ? 7
1854. 3890 3770 83
1859. 3988 3911
1860. 3951 3823 95
1862. 4268 ? 90
1868. 4110 3928 116
1871. 4492 4286 139
1872. 4390 4206 138
1873. 4349 4181 130
1875. 4324 4028 134
1876. 4356 4191 102
1877. 4435 4254 118
1878. 4444 4264 126
1880. 4433 4222 123
1881. 4632 4416 128
1885. 5067 4820 181
1887. 5163 4868 191
1890. 5354 5148 ' 157
1891. 5559 5108 182
1896. 5679 ? 9

Kishegyes népességének alakulása

Annak ellenére, hogy már 1851 előtt zsinagóga épült (talán méreteinél fogva 
jobb kifejezés rá az imaház), csak magántanodát működtettek, gyermekeik közül 
egyesek hivatalos vizsgát a katolikus egyház által fenntartott iskolában tettek. Az 
ismétlőiskolát végzett tanulókról vezetett nyilvántartásban találjuk az 1876-ban 
magánvizsgázott Bozsán József 12 éves Bácsmegye kis-hegyesi születésű héber 
vallású -  eddig a kishegyest izraelita magántanoda tanulójának elemi iskolai bi
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zonyítványát. A fiú 1876. augusztus 30-án Greiner József a kis-hegyesi nyilvá
nos elemi tanodák 6-ik osztályának helyettes tanítója magánvizsgáztatta Bozsán 
Józsefet, aki következő bizonyítványt nyert:

Vallástan
Magyar nyelv és pedig 
Olvasás 
Nyelvtan 
Fogalmazás 
Számtan 
Földrajz 
Történelem 
Természetrajz 
Természettan 
Gazdaságtan 
Szépírás 
Ének

Ugyanebben a nyilvántartásban még három zsidó tanuló magánvizsgáját jegy
zik: Krisshaber Ignác 11 éves, 1879. augusztus 28-án; Kriszhaber Ármin (hegyesi 
születésű 12 éves) 1882. VIII. 29-én és Kriszháber Móric ugyancsak (hegyesi szü
letésű 12 éves) 1886. augusztus 28-án.

Miért tartom fontosnak az utóbbi adatokat?
A két háború közötti időből származik egy irat, amely szerint 1884-ben létesült 

a hegyesi izraelita iskola. Két dokumentum mond ellent az alapítás dátumának, 
amelyek egyike a kishegyesi izraeliták közötti szakadás kérdéséről tudósít.

Kétségtelen tény, hogy a 150-180 lelket számláló közösség, amelynek tag
jai a történelmi Magyarország, a Monarchia, sőt Németország legkülönbözőbb 
helyeiről telepedtek Hegyesre, érdekei, szokásai, felfogása sokban különbözött. 
Egyháztörténeti lég a kishegyesi zsidóság a tizenkilencedik század második felé
ben kettészakadt. A Vajdasági Történelmi Levéltárban található az a jegyzőkönyv, 
amely a felekezeten belüli nézeteltéréseinek elhárítását tárgyalja. Más szempont
ból is figyelemre méltó, mert szinte név szerint teljes egészében felsorolja a falu 
akkori izraelita férfi lakosait.

„ Hivatalos másolat
Jegyzőkönyv. Felvétetett Hegyesen 1884. évi Január hó 30-án topolyai járás 

szolgabírósága által Bács Bodrogh megye Tekintetes Alispánjának 22 593/1883. 
sz. a. kelt megbízása folytán.

Tárgy: Hegyes községben létező Congressusi és Statusquo alapon szervezke
dett izr. hitközségek kiegyeztetése, illetve a hegyesi izraelita községi lakosok közt 
hitközségi ügyben a jó egyetértés helyre állítása czéljából egyesség létre hozása.

Jelenlevők: Rein Ignátz, Stern Sámuel, Kriszháber Antal, Kriszháber Simon, 
Hubai Dávid’ Manheim Ferencz, Rein József Kriszháber Adolf Stern Dávid’

jó
jó
jó
elégséges
elégséges
elégséges
elégséges
elégséges
elégséges
jó
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Stern Fülöp, Kraus Jakab, Raff Ábrahám, Raff Móricz, Boschán Márton, Schwarz 
Jacob, Manheim Mór, Manheim József, Goldmann Emanuel, Manheim Emanuel, 
Brust Lipót, Stern Jacob, Joachim, Laufer Simon, Kriszháber Fülöp, Kriszháber 
Lipót, Fridman Jacob, Fischer Ferdinánd hegyesi lakosok.

-  Dr. Szilasi Fülöp szabadkai lakos, VII. kér. hitközség elnöke
-  Császár Péter Járási Szolgabíró
Alulírott szolgabíró előadja összegyülteknek kiküldetése czélját, és felhívja 

őket a községben uralkodó pártviszály megszüntetésére, és a fenforgó vitás kér
dések békés elintézésére. A Szolgabírónak ezen felhívása folytán a viszálykodó 
felek között fenforgott minden vitás kérdések kiegyenlítettek, és az egyenség a 
következő pontokban összefoglaltatott.

I. A kishegyesi volt izr. statusquo ante hitközség tagjai kijelentik, miszerint a 
Congressusi hitközség mint anyaközség kebelébe visszatérnek, és a jövőben ez
zel együtt egyeséges hitközséget fognak képezni. A congressusi hitközség elöljá
rósága ezen egyesülést örömmel veszi tudomásul, s egyúttal közmegegyezéssel 
konstatáltatik, hogy azon kishegyesi izraeliták, kik már egyszer a kishegyesi izr. 
hitközség tagjai voltak, és attól elszakadtak, ezen egyesülés folytán a fölvételi díj 
megfizetése alól fel vannak mentve, és illetve határozatok fognak alkalmaztatni.

II. A volt Statusquo Ante hitközség tagjai Brust Lipót hitközségi sahterral meg
kötött szerződést ezennel elismerik.

III. A volt statusquo hitközség tagjai a folyó év Január hó 1-én megejtett 
Elöljárósági választás érvényességét elismerik, oly megjegyzéssel azonban, hogy 
a fennálló alapszabályok módosítandók különösen akként, hogy a községi ügyek 
vezérlete az Elöljáróságon kívül egy újonnan alkotandó képviselő-testületre fog 
bízatni, mely négy tagból fog állani, fele részben a legtöbb adót fizetőkből, fele 
részben pedig a község választottjaiból. Egyúttal megáilapíttatik, hogy a folyó évre 
megválasztott jegyző hivatalát ezen év végéig megtartja, az év végén azonban új 
jegyző fog választatni, ki köteles lesz a hozott határozatokat híven jegyzőkönyvbe 
venni, ellenkező esetben jegyzői hivatásától felfüggesztendő, és az elnök által he
lyettesítendő. Az alapszabályok módosítására a kerületi elnökség fog megkéretni.

IV. A volt statusquo Ante hitközség tagjai az 1884. évre elkészített költségvetést 
és adókivetést feltétlenül elfogadják, a múlt évi hátralékból, mely összesen 844 
Ft-ot tesz ki 50 százalékot fizetnek, mégpedig 60 nap alatt a község pénztárába. A 
község Elöljárósága ezen 50 százalék leengedéséhez hozzájárul, oly megjegyzés
sel azonban, hogy a kiszabott határidők meg nem tartása esetére ezen leengedés 
erejét veszti, az egész összeg lesz behajtandó.

V. Ezen egyesülés folytán Stern Dávid és társai a községi Elöljáróság birtokába 
átadják a templom kulcsát, és az általuk eddig kezelt iskolaföldet az eddig szerzett 
jogokkal és elvállalt kötelezettségekkel együtt.

Miután a kishegyesi izraeliták között a béke és egyetértés létrejött, Stern Dávid 
és társai Kriszháber Simon és társai ellen istentisztelet háborgatása és okirat-ha
misítás miatt emelt bűnvádi feljelentést visszavonták, és további eljárást beszün
tették.
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A jegyzőkönyvet a következők írták alá: Kmf. Szilasi Fülöp, a n. m. kér. elnö
ke, Stem Dávid, Kriszháber Simon, Stern Simon, Kriszháber Antal, Rein Dávid, 
Manheim Ferenc, Stein Ignácz, Kattin Bőm, Kriszháber Antal, Manheim Emanuel, 
Manheim Mór, Rein József, Bozsána Mór, Goldmann Emánuel, Manheim József, 
Kriszháber Adolf, Császár Péter szolgabíró.

Iskolatörténetünk szempontjából a fenti jegyzőkönyv ötödik pontja a leglénye
gesebb, mert ebből megtudjuk, hogy Ezen egyesülés folytán Stern Dávid és társai 
a községi Elöljáróság birtokába átadják a templom kulcsát, és az általuk eddig 
kezelt iskolaföldet az eddig szerzett jogokkal és elvállalt kötelezettségekkel együtt.

A nagy megbékélés után vált csak lehetségessé az iskolaalapítás kérdése. Az 
iskola alapítási éve 1884, ebben az évben emelték téglából a főutcán az épületét a 
mai szövetkezeti otthon bejáratától balra. (A Papp-féle házzal volt szomszédos.) 
Utcára néző hatablakos oldalház volt. Az épületben volt a tanító lakása és az iskola 
egyetlen tanterme. Amíg hitfelekezeti iskolaként működött, osztatlan tagozatban 
folyt az oktatás. Sajnos az épületről (egyelőre) nem került elő fénykép, így az em- 
lékezők szóbeli leírása alapján rajzoltuk meg a néhai zsidó iskolát.

Az 1893. augusztus 25-én tartott községi képviselő-testületi ülésen tárgyalták 
a tanítói állomásokkal egybekötött és nyugdíjba beszámítható tisztán tanítói java
dalmakat. Az ülésen jelen volt Stem Dávid, az izraelita hitközség megbízottja, az 
iskolaszék elnöke. A képviselő-testület akkor állapította meg többek között a zsidó 
tanító javadalmazását is. Weiss Sámuelt 1889-től kezdve alkalmazta az izraelita 
hitközség évi 400 forint fizetéssel, amit havi előlegként részletekben utalt ki szá
mára, ezenkívül még szabadlakást kapott az iskola épületében. A tanító 1898. ok
tóber 1-jétől Hegyes község közpénztárából ötödéves korpótlék címén 100 forint 
fizetésemelést kapott.

A zsidó iskola virtuális képe (jobbra a ma is álló Papp-féle ház)
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Az izraelita iskolába -  mert űrmérete megengedte -  1899. évi november else
jétől kezdve, az iskolaszék határozatának megfelelően keresztény gyerekeket is 
díjtalanul felvettek. Ezek a tanulók elsősorban a helyi kisszámú evangélikus val- 
lású szülők gyermekei voltak. A díjtalan felvétel miatt Weiss Sámuel jelentős mel
lékjövedelemtől esett el, ezért Kriszhaber Simon, Löbl Kálmán, Rein Zsigmond, 
Goldmann Emanuel, Schwarz Fülöp, Grabinszki Mór, Kriszhaber Ármin, Stern 
Fülöp, dr. Franki József és Manheim József iskolaszéki tagok a tanító fizetését 920 
koronában és szabadlakásban határozták meg.

Habár a zsidó iskolát az izraelita hitközség felügyelte és irányította, felekezeti 
jelleget csak 1899. november 20-án kapott.

1908. május 7-én dr. Aradi Árpád tanfelügyelő, miniszteri megbízott ellenőrzést 
végzett a kishegyesi iskolákban. Sorra vette az izraelita iskolát is. Megállapította, 
összevont jellegű, hatosztályos iskola. A látogató jó eredményt tapasztalt, ami a 
legfontosabb, a gyerekek megtanultak gondolkozni. Az előírásoknak minden te
kintetben megfelelt az intézmény. Tanítója, Weiss Sámuel Buzgó, kifogástalan er
kölcsi magaviseletű tanító.

Az izraelita felekezeti iskola nem nyerte el mindenkinek a tetszését. Igyekeztek 
-  ahol csak lehetett -  gáncsot vetni az iskolának. Az első kérdés a föld jövedelme 
volt. A katolikus felekezeti iskola iskolaszékének elnöke, Balassy Endre az 1905. 
április 16-án tartott ülésen elmondta, hogy az iskola 1903-raés 1904-re nem kapott 
jövedelmet a föld után. Jónás bíró erre azt felelte, azon jövedelmet a gazdasági 
iskolának adta. Ezzel kapcsolatban a bíró javasolta, hogy a zsidó iskolától el kell 
venni a földet, mert annak tanítója fizetést kap a községtől.

Az izraelita iskolába a díjtalan felvétel nem tartott sokáig. Az 1905. október 
22-i iskolaszéki ülésen az elnök felvilágosította a tagokat -  egyben kérte is őket, 
mondandóját tudassák a szülőkkel - , hogy az izraelita iskolában felvételi díj címén 
a beiratkozott tanulóktól szedett 4 korona jogtalan követelés.

Az 1910. augusztus 7-i római katolikus iskolaszék ülésén újra szóba került a 
zsidó iskola kérdése. Balassy Endre iskolaszéki elnök felvetette a kérdést: nem 
lehetne-e megszüntetni a zsidó iskolát, miután úgyis csak kevés gyermek nyer ab
ban oktatást, s a gyermekek nevelése is hiányos. Előnyösebb volna, ha a község az 
ő segítségét egy rendes katolikus iskolára fordítaná, amely ugyanannyi gyereket 
fogad be, mint a többi iskola, s a gyermekek rendes nevelésben részesülnének. Már 
csak azért is ésszerű volna megszüntetni a zsidó iskolát, mert községünk annyi 
vagyonnal nem rendelkezik, hogy kebelében egy zsidó iskolát is fenntartson 2-3 
zsidó gyermek részére; s ha 30 keresztény gyermek nyer is abban oktatást, akkor 
is nincs könnyítve a többi kath. iskolán, s hozzá a 30 kér. gyermeknek vezetője iz
raelita ember. Iskolákat szaporítani előbb-utóbb úgyis kell. Ha tehát a zsidó iskola 
megszűnik, akkor a község terhén is könnyítve lesz.

Több hozzászólás és helyeslés után az iskolaszék azt határozta, hogy a község 
képviselő-testületét fe l fogja keresni, hogy hasson oda, miszerint a zsidó iskola 
szűnjék meg, hogy annak idején ugyanazon költséggel egy rendes kath. iskola szer- 
veztessék.
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Az iskolaszék átiratot küldött a fenti ülés határozata alapján Kishegyes község 
képviselő-testületéhez:

A kishegyesi rk. isksz. 1910. aug. 7-én tartott rendes ülésén az iskolák állapo
táról tanácskozván a község gyermekeinek rendes neveltetését és oktatását tartva 
szem előtt azt a kérdést vetette fel: nem gyarapodhatna-e az iskolatermek és a tan
erők száma még eggyel, anélkül, hogy a községre újabb terhet rónánk?

Tudvalevő ui., hogy a község fenntart egy izr. jellegű iskolát, amelyben azonban 
csak 2-3 zsidó gyermek nyer oktatást. Beiratkoznak ugyan más gyermekek is azon 
ürügy alatt, hogy ott németül is megtanulnak, s jobban is tanítanak abban mint a 
többiben.

A szülők azonban nagyon tévednek, mikor azt hiszik, hogy ott gyermekeik meg
tanulnak németül, mert írni-olvasni még nem annyi, mint németül tudni; s írni-ol- 
vasni németül meg lehet tanulni bármikor is igen rövid idő alatt. Németül beszélni 
az tanul, ki német községben jár iskolába, nem pedig aki zsidó iskolába jár, mert 
még a gimnáziumban is igen nehéz csak könyvből a német nyelvet megtanulni. 
Azután többet sem tanulhat senki sem a zsidó iskolában, mert abban egyszerre 6 
osztályt is kell tanítani. Egy tanítónak pedig csak könnyebb egy osztályt tanítani, 
mint 6 osztályt, mint az a kath. iskolákban van.

Az isksz. tehát arra kéri a község érdemes elöljáróságát, hasson oda képviselő- 
testületével, hogy az izraelita iskola szűnjék meg, s helyébe a község többi isko
láihoz hasonló létesíttessék. Mentesse fe l magát a község azon kötelezettség alól, 
hogy egy izr. jellegű iskolát fenntartson 2-3 izr. gyermek számára.

A község érdemes elöljáróságának ebbéli törekvése bizonyára célhoz fog vezetni, 
mert mindenki a legkisebb gondolkodás nélkül is beláthatja, hogy oly nagyon megter
helt községnek, mint a mienk, módjában nincs egy iskolátfenntartani 2-3 izr. gyermek 
számára; de bárki belátja azt is, hogy nagyon is kívánatos ugyanazon költségen egy 
70-80 gyermeket is befogadó községünk lakóinak megfelelő iskolát fenntartani.

Ha a község érdemes elöljárósága az iskolaügyet komolyan szívére veszi, amire 
az isksz. a gyermekek rendes neveltetésének és oktatásának óhajától indíttatva na
gyon is kéri, akkor a község újabb teher nélkül egy rendes iskolát nyer, amelyben 
egy tanító nem kénytelen 6 osztályt is oktatni; hanem csak egyet; s a község meg
menekül azon furcsa tudattól, hogy szükség nélkül s a maga kárára fenntart egy izr. 
iskolát, amelyhez hasonló más községekben nem fordul elő.

A községi képviselő-testület a kérelem ellenére sem szüntette meg az izra
elita iskolát. Amit a helyi illetékes hatalom nem tett meg, azt elvégezte az idő. 
Kitört a világháború. Nem az iskolába járás ellenőrzése volt a képviselő-testület 
egyik legfontosabb feladata. Megfogyatkoztak a diákok, de részben az asszimilá
ció, részben az elvándorlás és a csökkenő gyermekszaporulat megtette a magáét. 
Megfogyatkozott a diákok száma, végül bezárt a zsidó iskola.

Új tanítója, Weiss Jenő, Weiss Sámuel fia 1919 végén azzal fordult Hárs Aladár 
plébánoshoz, hogy családjával együtt szeretne áttérni a katolikus vallásra. Az ügy 
kényessége miatt a plébános a kalocsai érsek tanácsát és segítségét kérte.
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Nagyméltóságú és főtisztelendő Érsek Úr!
Kegyelmes Uram!
Weiss Jenő helybeli izraelita helyettes tanító azon óhaját jelentette ki, hogy 

családjával együtt a rom. kath. egyház tagjai közé szeretne felvétetni.
Nagy nehézségbe ütközik a szándékának keresztülvitele, mert ha csak terve is 

köztudomásra jut, elveszti mostani állását, s a legnagyobb nyomorba kerülne sok
tagú családjával.

Hozzám fordult tanácsért és felvilágosításért, mit cselekedjék. De nekem nem 
áll módomban őt elhelyezni, s habár van is iskolánknál egy üres állás, kérdés: 
megválasztanák-e erre? Nézetem szerint volt hitsorstársai részéről itt a legna
gyobb üldözésnek lenne kitéve. Kegyelmes Uramnak ismert jó  szívéhez fordulok ez 
ügyben. Talán valamely pusztai iskolájában vagy máshova el lehetne helyezni.

A katholikus vallást szorgalmasan tanulja; becsületes és tisztességes embernek 
tartom, s legjobb lelkiismerettel ajánlhatom őt Kegyelmességednek jóindulatába.

1920. január 15-én Legkisebb szolgája
Hárs Aladár plébános.

A kalocsai érsek jóindulatúan közelítette meg a kérdést, sajnos a zűrzavaros idő
ben sem állást, sem segítséget nem biztosíthatott Weiss Jenőnek. A tanító helyzete 
azonban gyorsan megoldódott, mert a kishegyesi római katolikus iskola felekezeti 
jellegével kapcsolatos hosszú huzavona után, 1920. október 29-én eldőlt jellegének 
további sorsa. Az ezen a napon tartott iskolaszéki gyűlés a római katolikus iskola 
fenntartására szükséges iskolaadót nem szavazta meg, és elhatározta, az összes rom. 
kath. iskolát fenn nem tartja. Weiss Jenőt az állami iskolában azonnal alkalmazták, 
sőt a jugoszláv közoktatásügyi miniszter hamarosan rendes tanítóvá is kinevezte.

Weiss Jenőt 1927-ben a Közoktatásügyi Minisztérium Közoktatási Osztálya 
17 739/927. sz. határozata alapján áthelyeztek Topolyára. Zsidó iskolai szolgálati 
lakása felszabadult ugyan, de mivel népes családja volt, a lakhatási joga 1927. 
május 1-jéig megmaradt.

Az állami iskola iskolatérhiánnyal küszködött. A meglévő hét tanterem kevés
nek bizonyult az 1921/22-es iskolaévre, ezért az igazgató az iskolaszék 1921. jú
lius 13-i ülésén jelentette, hogy a zsidó iskola használaton kívüli épületére ősztől 
kezdve szüksége lesz az állami iskolának, s így az izraelita hitközségtől bérbe kell 
venni, de hogy a követelményeknek megfeleljen, alakítást is kellene végezni. Az is
kolaszék két tagja, valamint Grabinszki Sándor és Franki Lipót, az izraelita hitköz
ség képviselői megegyeztek, hogy 1921/22-ben 1000 dinár lesz az iskola bérlete.

A kishegyesi óvoda története, pontosabban az első kezdeményezés 1890-re 
nyúlik vissza. Az év június 9-én tárgyalt először érdemlegesen az iskolaszék óvo
da létesítéséről: Karaszy Sándor iskolaszéki tag úr említi, hogy az érdemes községi 
képviselő-testülethez beadványt terjesztett gyermekmenhely ügyében, s kéri az is
kolaszéket, hogy az ügyet magáévá tegye s a gyermekmenhely megalakítását sür
gesse, amelynek szükséges volta már innét is kitűnik, hogy katolikus szülők zsidó 
menhelyre küldik gyermekeiket.
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Ftdő Elnök úr (Balassy Endre esperes -  V. G.) felszólítja Karaszy S. iskolaszéki 
tag urat, hogy a szóban forgó gyermekmenhely napi rendjét s költségvetési tervét 
készítse el, s azt az érdemes községi testületnek nyújtsa be. Az iskolaszék magáévá 
tevén ez ügyet, megkeresteti a községi elöljáróságot, hogy Karaszy úr beadvá
nyára a képviselő-testület már hozott határozatot vele közölje.

Ebből a katolikus felekezeti iskolaszéken elhangzott egyetlen adatból következ
tethetünk arra, hogy létezett és működött Kishegyesen is izraelita gyerekmenhely.
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