DEBERE RATVS / LAVTIORI APVD ALIOS CONDITIONI MEDIOCREM DOMI FORTVNAM
PRAETVLIT / ARCTIORIQVE IN SVPER NEXV FIDEM CIVIBVS OBLIGATVRVS / E
PRIMARIA PATRICIORVM
FAMILIA CONIVGEM
DVXIT
/
NOBILISSIMAM
LECTISSIMAMQVE VIRGINEM / MARIAM MAGDALENAM KRAMERAM QVA- CVM
ANNOS X. CONCORDISSIME CVM CONVIXISSET/ OB PESTIS CONTAGIVM SECVM
PROFVGAM EADEM LVE CUM DVOB. LIBERIS AMISIT / TOTIDEM ETIAM
SVPERSTITIBVS / GEORGIO RICHARDO PATRIS AEMVLO ANNA MARIA VIRGINE / IN
DIVINA VOLVNTATE PIA MENTE ACQVIESCENS / POST QVINQVENNEM SOLITVDINEM
AVSPICATO CONIVGIVM ITERAVIT / SEMPERQVE POST HAC SIMILIS ITA SE PVBLICE
GESSIT / VT ILLIVS BENE MERENDI DE PATRIA STVDIVM VBIQVE ENITESCERET / EO
NOMINE CIVIBVS CHARVS A. CDDCLXXX. IN SENATVM LECT. EST / IN QVO ORDINE
TOTO QVINQVENNIO PVLCHERRIME OMNIVM STETIT / CVM ENIM SVMMAM EIVS IN
CAPIENDIS CONSILIIS PRVDENTIAM / TVM VERO FIDEM AC RELIGIONEM IN DANDIS
CORDATI PERSPEXERVNT, / EAQVE RE COMMVNIBVS SVFFRAGIIS PRAETOREM
CREARVNT, / QVOD ILLE MVNVS POSTQVAM SINGVLARI INTEGRITATE ET
ABSTINENTIA EXPLEVIT / DELATVM SIBI OMNIVM SENTENTIA CONSVLATVM INVITE
SVSCEPIT / TANTVM ENIM ONERIS HONOS ISTE VIRO IMPOSVIT / VT CONSERVATA
DIFFICILLIMIS TEMPORIBVS RESPVBLICA / INGENTIBVS ILLI CVRIS ET
SOLICITVDINIBVS CONSTITERIT / CVM IAM STATIS EI HONORVM, STATIS SVPERQVE
MOLESTIARVM ESSET, / DEPOSITIS, QVOS BIENNVM GESSERAT FASCIBVS
CONSVLARIBVS, PAVCIS DIEBVS POST NON SINE INGENTI BONORUM MOERORE / SPE
AC FIDVCIA IN CHRISTVM SERVATOREM PLENVS DECESSIT. / A. PX. MDCIXCIV D. XI.
MAI POSTQVAM VIXIT A. LV. M.VI. / FRVERE MARITE MI DVLCISSIME MELIORIS
VITAE GAVDIIS / DVM SOLVTA CORPORIS HVIVS COMPAGE / ET MISTIS AMBORVM
CINERIBVS MENTES NOSTRAE SOCIENTVR / TOTAQVE OLIM ANGELICO CONSORTIO
TIBI IVNGAR / TVA IVDITHA ARTNERA / CONIVGII NOSTRE HEV NIMIVM BREVIS /
CVIVS IIX. ANNI ET XI. MENSES PER QVOS INDVLGENTISSIME ME COMPLEXES / VIX.
TOTIDEM MOMENTA FVISSE MIHI IAM VIDENTUR / AD SVPREMVM HABITVM IN
GRAVISSIMO LVCTV VICTVRA MEMOR / QVAE TIBI CVM RELICTIS AMORIS
CONIVGALIS PIGNORIBVS / LEOPOLDO GVILIELMO CHRISTINA ROSINA ET MARIA
CATHARINA / DEBITAE HOC PIETATIS MONVMENTVM MOESTISSIMA POSVI.
2005. LIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM / 242Lackner Kristóf kora és öröksége / 285Kelemen István: A
széplaki esperesi kerület helységeinek tanügyi viszonyai az 1840-es évek második felében
285Kelemen

István: A széplaki esperesi kerület helységeinek tanügyi viszonyai
az 1840-es évek második felében

A korszak tanügyi viszonyait a Gyıri Egyházmegyei Levéltár Iskolai Levéltárának ún. Régi iskolai
anyaga152(152) alapján vázoljuk fel. A felhasznált iratanyag elsı csoportjába a széplaki kerület
helységeinek 1846-ban kötött szerzıdései tartoznak, melyek a tanítók javadalmazásáról és az általuk
ellátandó feladatokról rendelkeztek.153(153) A következı forráscsoportot az iskolai jelentések anyaga
alkotja: a helyi iskolaigazgatók (a plébánosok) minden tanévben – latin, majd az 1840-es évek elejétıl
magyar nyelvő – jelentéseket küldtek a püspöki székhelyre a tanítókról, képzettségükrıl,
nyelvtudásukról, a tankötelesek és a ténylegesen iskolába járó gyermekek számáról, társadalmi
hovatartozásukról, tanulmányi eredményeikrıl, valamint a tananyagról és a heti óraszámról. A
jelentéseket az iskolaigazgató vagy a tanító megjegyzései zárták, például az iskolaépület állapotáról, a
44

hiányzások okairól vagy éppen az oktatás eredményességérıl.154(154) A harmadik csoportba tartozó, a
világi és az egyházi hatóságok által egyaránt hitelesített jövedelemösszeírási formanyomtatványok 1848
nyarán készültek, és a helyi tanítókról, valamint jövedelmeikrıl, továbbá a falvak lakosságszámáról,
vallási összetételérıl, az iskolák állapotáról szolgáltatnak a kutató számára fontos kortörténeti
adatokat.155(155) A tanügyi viszonyokat országos szinten a Helytartótanács 1845. július 16-án kiadott
25.224. számú rendelete szabályozta, Magyarország elemi tanodáinak szabályai címmel (a
továbbiakban: Rendelet).156(156)
A széplaki esperesi kerületet ebben az idıben a következı települések alkották: Boz, Csapod, Endréd,
Fertıszentmiklós, Hidegség, Kövesd, Lozs, Nagycenk, Pereszteg, Röjtök, Süttör, Széplak és Szergény
mint plébániai székhelyek, valamint Agyagos, Eszterháza, Hegykı, Homok, Kiscenk, Muzsaj,
Petıháza, Pinnye, Pusztacsalád, Sarród, Szécseny és Szerdahely mint filiák.
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286A széplaki esperesi kerület 1821-ben
(Részlet a locsmándi fıesperességet bemutató térképlapról. In: Bogár Ferenc: Episcopalis diocesis
Jauriensis in una generali et sex specialibus tabulis…, 1821. Egyházmegyei Levéltár, Gyır)
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A kerület (alsó elemi) tanodái
A Rendelet megkülönböztette egymástól az alsó és a felsı elemi tanodákat: a két elsı osztály alkotta az
alsó, a harmadik és a negyedik osztály pedig a felsı tanodát, így két éves alsó és három éves felsı
tagozat szabályozásával 5 éves elemi oktatást teremtett meg Magyarországon.157(157) Az alsó tagozat
felállítását mindenhol kötelezıvé tette, ahol erre elégséges számú gyerek volt, felsı tagozatot viszont
csak a nagyobb helységekben kellett létesíteni. Az alsó elemi tanodákban elıírta, hogy mind a két
osztálynak ugyanaz legyen a tanítója „[…] többnyire egy szobában s a körülményekhez képest
segéddel”.158(158) A tanodák „építési, és minden egyéb fölállítási s föntartási költségé”-nek viselésére –
ami magába foglalta a tanítók díját és a „tanodák szükséges kellékekkeli” ellátását – az illetı
helységeket kötelezte. A költségek viselésében egyrészrıl, mint az 287erre egyébként is kötelezettek, a
kegy- és földesurak, másrészrıl pedig a pártfogók és a magánalapítványok segíthettek.159(159)
A széplaki kerületben a vizsgált idıszakban összesen 22 alsó elemi tanoda mőködött, mind a 25 helység
rendelkezett iskolával „hét, csekély számu lelkekkel biró, pusztán kivıl”. A tanodák és a helységek
számának különbsége abból adódott, hogy Szerdahely, Agyagos és Muzsaj községek közel feküdvén
Fertıszentmiklóshoz, Szergényhez, illetıleg Röjtökhöz, utóbbi helységekben tartották fenn iskolájukat,
és ide járatták „oskoláztatás végett” gyermekeiket. Az 1848-as összeírás szerint Fertıszentmiklóson két
tanoda160(160) mőködött, míg a kiscenkiek – nem lévén iskolájuk – Nagycenkre jártak tanulni. Az
iskolaházakat mindenütt a községek (illetve a mezıvárosok) építették, tartották fenn, és látták el
felszerelésekkel. A pinnyei iskola a lozsi plébánia tulajdonában állt, de Pinnye község tataroztatta,
tartotta fenn, és a tulajdonjog elismeréséül évente 2 ezüstforintot fizetett a tulajdonosnak.
Az éves iskolai jelentésekbıl és az 1848-as javadalomösszeírásokból megismerhetjük a korszak oktatási
intézményeinek állapotát. Sarródon 1847-ben az iskolaépület alkalmatlan voltáról panaszkodtak, de
1848-ban már jó állapotú tanodába járhattak a helyi gyerekek. 1847-ben a pinnyei iskola sötétnek és
szőknek bizonyult, de már eltervezték az új építését; a munkálatok azonban még 1848-ban sem
fejezıdtek be (vagy éppenséggel el sem kezdıdtek), mert a jövedelemösszeírás továbbra is az épület
szők, alacsony és roskadt állapotáról számolt be. 1847-ben a hasonlóan sötét és szők ebergıci tanoda
még a legszükségesebb felszereléseket is nélkülözte, és 1848-ban sem történt e téren változás.
1846/47-ben a kövesdi iskoláról jelentették azt, hogy alkalmatlan, szők és más anyagi hiányosságokkal
rendelkezik, de itt sem tudtak változtatni 1848-ig. A fertıszentmiklósiak 1846-ban még alkalmatlan és
szők tanodába járatták gyerekeiket, de 1847-ben azt jelentették, hogy még az év folyamán felépül az új
iskola. Ez 1848-ra meg is történt, hiszen az összeírás új, de még fel nem szerelt iskoláról tett említést. A
homoki épületrıl 1845-ben megjegyezték, hogy „nagyon elhagyatott, sötét és nagyon szoros”, de még
1848-ban is „nagyon rossz” állapotú volt. Az endrédiek 1847-ben jelezték, hogy tanodájuk szők volta
miatt alkalmatlanná vált, 1848-ban pedig az iskola állapotáról szóló rubrikába az került, hogy az épület
jó karban van, ha nem szők. Az összeírók 1848-ban jó állapotúnak találták a hegykıi,161(161) a lozsi, a
peresztegi, a süttöri,162(162) a szergényi163(163) és a széplaki164(164) iskolákat. A bozi épületrıl
ugyanakkor azt jegyezték fel, hogy düledezı és szők, a csapodi rozzant és szők, a hidegségi rossz
karban van, a nagycenki szők, alacsony és nedves, a szécsenyi pedig rossz és szők.
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A Rendelet az alsó tagozat elvégzését minden 6-12 éves gyerek számára elıírta, az iskolalátogatási
kötelezettség elmulasztásában felelıs családok számára pedig a községi pénztárba befizetendı
pénzbüntetést helyezett kilátásba.165(165) A szorgalmi idıszak októbertıl augusztusig tartott, de a falusi
tanodákban a kerületi felügyelı a helybeli igazgatókkal egyetértésben, a fıigazgató tudósítása mellett a
mezei munkákhoz igazodva minden évben több ízben megszüntethette a tanodába járást, úgy, hogy ezek
a szünetek a tavaszi szántás, kaszálás, aratás és szüret idején összesen a hat hetet nem haladhatták
meg.166(166)
Általános korjelenségnek számított a tankötelesek és a ténylegesen iskolába járók száma közötti
számottevı differencia. A nyári mezei munkák idején a szülık nem szívesen engedték gyermekeiket az
iskola falai közé, így inkább csak a téli hónapokban teltek meg az iskolapadok. Az 1844/45. tanévrıl
szóló jelentésben Nyilasy Ferenc szergényi plébános amiatt panaszkodott, hogy „[…] a leány
gyermekek töbnire üdınek elıtte, kevesé oktatva, a szülıktül honfogatnak és könnyebféle házi
munkakra alkalmaztatnak”. Ugyanennek a tanévnek a végén Magyarász József peresztegi plébános
megjegyzése szerint a pinnyei és a peresztegi gyerekeket „a szorgalmas eljárásra […] szorítani felette
szükséges volna”. Röjtökön a szülık szintén ebben a tanévben „[…] a gyermekek oskoláztatásában
restek és semmi eszközzel nem kényszerittethetnek […]”. Ugyanitt az 1846/47. tanévrıl Mészáros
István iskolaigazgató plébános azt jelentette, hogy télen a szülık „gyermekeiket szorgalmatossan
küldötték iskolába, nyáron azonban, részént a mezei munka, részént pedig röstségük miat sokkal
kevesebb számmal járnak a tanodába” a diákok. Tolnay Antal nagycenki plébános arról számolt be
1841-ben, hogy nyaranta „a tanulás egészen elhanyagoltatik az urasági kertész kertben megérdemlendı
15-18 xr. [=krajcár] napi bérért és liba pásztorkodásért minden intéseken daczolva nagyobb részint
kimaradnak, – volt üdı, hogy hetenkint fiak és leányok közül összessen kilencznél több nem nem járt”.
Lozson is hasonló nehézség adódott: az iskolalátogatást egészen elhanyagolták a gyerekek „a liba és
más barom pásztorkodásért”.
A széplaki egyházkerület alsó elemi római katolikus tanodáiról szóló, az 1845/46-os167(167) tanévre
vonatkozó ún. általános felügyelıi értesítés szerint a kerület 25 helységében és 7 pusztáján összesen
2.465 tanköteles élt, közülük 2.024-en (82,11%) jártak iskolába. Az 1846/47-es168(168) tanévben a
2.519 tanköteles (1.400 fiú, 1.119 lány) közül 2.194-en (87,10%; 1.219 fiú, 975 lány) tettek eleget
iskolalátogatási kötelezettségüknek. Így az elızı tanévhez képest 162-vel nıtt az iskolába járók száma.
Az 1845/46. 289tanévrıl szóló kerületi jelentés szerint mivel a tanítás díját a községi pénztárból kellett
befizetni, ezért a gyermekek ebben a kerületben szorgalmasan látogatták az iskolát.
Az alábbi táblázat települési szinten mutatja be az iskolalátogatottsági adatokat:
1845/6. tanév

1846/7. tanév

iskolába
%

%
iskolába

jár
(fı)

tanköteles

jár

(fı)

(fı)

tanköteles (fı)
lány
fiú

lány
fiú

fiú
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lány

fiú

lány

1845/6. tanév

1846/7. tanév

iskolába
%

%
iskolába

jár
(fı)

tanköteles

jár

(fı)

(fı)

tanköteles (fı)
lány
fiú

lány
fiú

fiú

lány

fiú

lány

37

33

35

30

95.59

65

56

57

52

90,08

41

35

35

29

84.21

81

69

79

68

98.00

20

10

7

6

43.33

154

119

145

106

91.94

75.76
Boz

36

30

30

20

Csapod

89,83
57

61

51

55

Ebergıc

81.33
36

39

35

26

Endréd

71.53
79

Eszterháza
15
Fszt.miklós
150

65

62

41
56.00

10

8

6

104

84.65
125

90

Hegykı

93.04
59

56

65

42

Hidegség

100.00
63

47

63

47

26

30

21

28

87.50

34

27

31

20

83.61

70

50

50

30

66.67

107

70

92

52

81.36

102

81

86

63

81.42

77.59
30

28

25

20

Homok

68.33
31

29

23

19

Kövesd

91.67
70

50

60

50
90.80

Lozs

104

Nagycenk
100

70

93

65
87.22

80

90

67
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1845/6. tanév

1846/7. tanév

iskolába
%

%
iskolába

jár
(fı)

tanköteles

jár

(fı)

(fı)

tanköteles (fı)
lány
fiú

lány
fiú

Pereszteg

fiú

lány

fiú

lány

79

65

76

63

96.53

32

26

24

20

75.86

40

38

32

28

85.71

41

32

35

27

84,93

78

61

72

56

92.08

45

57

40

48

86.27

90

55

65

45

75.86

38

25

30

20

79.37

71

67

69

67

98.55

95.10
73

69

69

66

Petıháza

94.55
30

25

28

24

Pinnye

98.57
38

32

38

31

Pusztacsalád
49

91.14
30

45

27

Röjtök

89.23
69

61

67

49

Sarród

77.55
57

41

41

35
78.57

Süttör

85

55

65

45

Szécseny

80.88
38

30

30

25

Széplak

72.06
70

66

58

40

Szergény

100.00

94.01
65

52

58

52

68
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57

68
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következı táblázat az 1848. évi javadalomösszeírás alapján hasonlítja össze a kerületbeli
helységek iskolába járó gyermekeinek számát a nyári és téli idıszakban:
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(fı)

tanköteles

jár

(fı)

(fı)

tanköteles (fı)
lány
fiú

lány
fiú

fiú

lány

fiú

lány
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következı táblázat az 1848. évi javadalomösszeírás alapján hasonlítja össze a kerületbeli
helységek iskolába járó gyermekeinek számát a nyári és téli idıszakban:
iskolába járók
száma 1848-ban
(fı)
lélekszám
télen
(fı) fiú

Nyáron

lány

lány
fiú

355
Boz

39

33

12

9

52

54

10

6

53

27

16

12

67

42

12

8

52

33

865
Csapod
576
Ebergıc
827
Endréd

2.366164 122
Fertıszentmiklós + Szerdahely
731
Hegykı

60

45

12

10

29

37

5

8

36

27

8

5

12

57

28

18

1.342
98

56

34

16

435
Hidegség
445
Homok

1.029
Kövesd

Lozs
51

iskolába járók
száma 1848-ban
(fı)
lélekszám
télen
(fı) fiú

Nyáron

lány

lány
fiú

1.270
93

Nagycenk + Kiscenk

59

31

15

74

67

13

3

38

34

15

5

45

35

2

8

70

57

30

6

36

20

7

1

74

68

14

20

1.244
70

64

16

10

893
Pereszteg
582
Pinnye
695
Sarród
714
Süttör
398
Szécseny
913
Széplak

Szergény + Agyagos

15.680
1.110847 289 175
Összesen

Amennyiben a téli értékeket összegezzük (1.110 fiú, 847 lány), és azokat 100%-nak tekintjük, kiderül,
hogy a nyári hónapokban a fiúknak csak 26,04%-a, a lányoknak pedig csak 20,66%-a vett részt a
tanórákon.
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Az oktatás a községekben anyanyelvükön történt, csak a nem magyar nemzetiségő városok iskoláiban
kellett az írást és olvasást magyarul is tanítani.169(169) Bozon németül, Homokon 291és Hidegségen
horvátul és magyarul vegyesen, a kerület többi tanodájában pedig kizárólag magyar nyelven tanultak a
gyerekek. Megjegyzendı, hogy a tanévi jelentések szerint az 1839/40. tanévtıl kezdve Hidegségen és
Homokon már csak a magyart tüntették fel a tanítás nyelveként, és ez szerepelt az 1848-as összeírásban
is.170(170) Sopron vármegye 1847. július 12-én tartott közgyőlésén napirenden szerepelt a német és
horvát helységekben a magyar nyelv terjesztése céljából a magyar nyelvben jártas tanítók és segédek
alkalmazásának kérdése. A szolgabíróknak elıírták a magyarul nem tudó és segédek tartására nem
képes tanítók és a nyilvános próbatételek eredményének települések szerinti bejelentését.171(171)
A Rendelet a tananyagot országosan egységesítette. A kerületi alsó elemi tanodák elsı és második
osztályában az alábbi tantárgyakat oktatták: heti 6 órában keresztény hitvallás az Evangélium
magyarázatával, 3 órában „Sz.irás Ó- és Uj Szövetség alkalmas kivonatban, s erkölcstan rövid
példákban”.172(172) A többi órában „betü esmértetés, egybefoglalás, szóejtés, irás[:] betüképzés,
szóbafoglalás, olvasás nyomtatványokból, s kéziratokból, számtan elsı elemei, elsı négy számvetés
nemei, a forgásban lévı pénznemeinek s mértékeknek felbontása, átváltása, emlékezetbıli gyakorlás,
jövedelem, kiadások jegyzékének módja, tört számok, aranyszabály, ájtatos éneklet gyakorlata, mind
két nemet illetı házi, kerti mezei gazdálkodás, földleirás, történészet, s természet tan rövid
kivonatban”.173(173) Az iskolát elvégzı gyerekek túlnyomó többsége a földmővelésre szánta magát, csak
nagyon kevesen választottak maguknak mesterséget, vagy tanultak tovább.
Széplakról, Hegykırıl és Sarródról a részletes heti órabeosztást is ismerjük, ami utóbbiakban az
1846/47. tanévben a következıképpen alakult: keresztény hitvallás az Evangélium magyarázatával,
valamint a szentírás és erkölcsi elbeszélések oktatása a vallástanító által heti 4 órában, betőismertetés 4
órában, olvasás 6 órában, helyesírás és „földirás” 2 órában, számtan 3 órában, természettan és leírás 1
órában, szépírás, „mondolva írás” a hon jelesebb történeteivel és írásbeli feltételekkel egybekapcsolva 3
órában, egyházi énekek 2, ministratio 1, végül imádkozás és egyéb intézkedések 2 órában. A heti
óraszám összesen 28 órát tett ki. Széplakon a némileg eltérı órabeosztásnak köszönhetıen a heti
óraszám 29 volt.
Az 1845/46. tanévrıl szóló kerületi jelentés arról számolt be, hogy a tanítás „sikerteljes elımenetellel
megy a magyar nyelvü elemi tanodákban, sıt még az egy Boozi német nyelvőben is. Középszerően a
Homoki horvát ajkúban. Kivévén Loos, Hidegség, Kövesd, Ebörgöczi tanodákat”. A következı
tanévben a magyarnyelvő tanodákban 292már „sikerteljes a tanitás, hasonlókép a Boozi német ajkuban
is, középszerő a Homoki horvát ajkuban, kivévén az egy Hidegségit”.
Ugyanakkor szembe kellett nézni a tankönyvek és taneszközök hiányával: „[…] segédkönyvekre
mulhatatlanul szükség vagyon, úgy az iró szerekre is, mert a tanulók jobbadán szegények lévén a
kegyes adományozást e részben a nemes keblő kerületbéli papság jótékonyságából lehet csak
reményleni. Valamint Rohonczy, Ürményi [József], s Horvát[h] Uraságokéiból is”.174(174) „Nagyobb
sikert eredményezend a tanitás, ha némelly tanulmányi tárgyakra u. m. házi, kerti gazdászati,
történettanitásra vonatkozó könyvek, mellyeknek jelenleg hiányában vagyunk, a népnyelvén kiadatva, s
[…] minek sikerét is csak ugy érhetjük el, ha azon kézikönyvek népünk egyszerő, s mesterkéletlen
magyarságához idomitva kiadnak”.175(175) 1848-ban Csapodon, Süttörön, Szergényben, Széplakon,
Sarródon, Hegykın, Lozson és Pinnyén minden gyermek el volt látva tankönyvvel, Fertıszentmiklóson
7/8-uknak, Endréden háromnegyedüknek, Ebergıcön, Homokon, Hidegségen és Nagycenken felüknek,
Kövesden negyedüknek, Bozon 36 (kb. 50%), Peresztegen 85 (kb. 60%), Szécsenyben pedig 38 (kb.
60%) gyereknek jutott tankönyv.
Az 1846/47. tanévben Fábián István széplaki plébános a hegykıi, a sarródi és a széplaki tanodáról
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szóló éves jelentését a Rendelet végrehajtási nehézségeire vonatkozó megjegyzésével zárta: a „helytartó
tanácsi Intézvény többféle akadály, fıleg az illetı Hatóságok közönyössége miatt nem foganatosítatván,
az ohajtott süker minden törekvés mellett is legnagyobb részt elmaradt”.176(176)
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Az egyházkerület tanítói
A vizsgált települések tanítóinak 1770-tıl 1848-ig tartó idıszakra vonatkozó archontológiáját a
Függelék mutatja be. A tanítót a helység vagy a kegyúr jelölése alapján a kerületi tanfelügyelı (azaz az
esperes) javaslatára a királyi fıigazgató nevezte ki, míg a segédtanító alkalmazása a kerületi felügyelı
– a község, a kegyúr és a plébános egyetértésében – hatáskörébe tartozott.177(177) A Rendelet kimondta,
hogy nem taníthat az, aki „[…] képzettségérıl eleve az illetı Elıljáróságtól oklevelet s próbatétrıli
bizonyítványt nem nyert; és Fölsıbb helyrıl fölhatalmazva nincs […]”178(178). Az 1848-as
javadalomösszeírásból kitőnik, hogy csak a csapodi Agh György és a pinnyei Balits István nem tanult
„képezdében”. A többiek közül a hidegségi Tamasits Mátyás és a homoki Szalay István Gyırött, a bozi
Mittermayer János pedig Bécsben végezte tanulmányait. A tanító a kántorság mellett más iskolán kívüli
feladatot (például jegyzıséget) nem vállalhatott,179(179) száznál több gyerek esetén pedig segédtanítót
180(180)
293(praeceptort) kellett fogadni.
Ennek megfelelıen az iskolamesterek munkáját Endréden,
Fertıszentmiklóson, Kövesden, Lozson, Nagycenken, Peresztegen, Süttörön és Szergényben
segédtanítók segítették. Évi fizetésüket a tanítótól kapták: 1848-ban Fertıszentmiklóson és Süttörön 20,
Endréden és Szergényben 10, Kövesden, Peresztegen és Lozson 12, Nagycenken 8 forintot. A tanodák
igazgatója a mindenkori plébános volt, aki (vagy segédje) a hitoktatást is végezte.181(181)
Az 1846-ban szerzıdést kötı tanítókat nyelvtudásuk szerint négy csoportba oszthatjuk. A magyar nyelv
mellett a hidegségi, a homoki és az ebergıci (Máriel László) iskolamester németül és horvátul, a
fertıszentmiklósi Lénársics István, az endrédi Derdák János, a hegykıi Horváth László, a kövesdi
Döbrösy János, a röjtöki İsze János, a sarródi Szabó István, a süttöri Bısze István, a szergényi Nagy
József és a széplaki Barabás György németül és latinul beszélt. A magyar mellett csak németül tudott a
bozi és a csapodi tanító, a nagycenki Perthl József, a pinnyei Balits István, a puszta-családi Boros
Mihály, a szécsenyi Karlovits Mihály és a lozsi Beödi Ferenc. Nem beszélt idegen nyelven a peresztegi
Varga Ferenc.182(182)
A tanítók és segítıik erkölcsérıl, tanítási módszerükrıl és munkájuk értékelésérıl az 1845/46. és az
1846/47. tanévre vonatkozó általános felügyelıi értesítés alapján szerezhetünk ismereteket. Az
1845/46. tanévben a kerület 17 vallástanítója közül 5 kitőnı buzgalommal (a csapodi, a cenki, a
széplaki, a fertıszentmiklósi és a szergényi), 8 buzgalommal, 4 pedig középszerően végezte feladatát. A
21 tanító közül hetet értékeltek példásnak, hatot kitőnı buzgalmúnak (példás és kitőnı buzgalmú: a
fertıszentmiklósi, a cenki, a süttöri, a hegykıi, a széplaki, a szergényi és a röjtöki), négyet buzgónak,
négyet pedig középszerőnek, illetve gyengének. A 9 segédtanító közül 2 bizonyult igen jelesnek (a
fertıszentmiklósi és a cenki), 4 jelesnek, 3 pedig középszerőnek, illetve gyengének. Az 1846/47.
tanévben a 18 vallástanító közül 6 kitőnı buzgalmú (a csapodi, a cenki, a széplaki, a fertıszentmiklósi,
a lozsi és a szergényi), 8 buzgó, 4 pedig középszerő. A 21 tanító közül 7 kapott példás (a
fertıszentmiklósi, a szergényi, a széplaki, a cenki, a hegykıi, a süttöri és a röjtöki), 6 kitőnı buzgalmú,
4 buzgó, 4 pedig középszerő, illetve gyenge minısítést. A 9 segédtanító közül 3 lett igen jeles, 3 jeles, 3
pedig gyenge, illetve középszerő.
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Az 1845/46. tanévrıl szóló értesítés beszámolt arról, hogy a kerületbeli tanítók „ […] kitőnı érdemök
mellett […]” sem kaptak jutalmat, kivéve a szécsenyit, akinek jutalmazására Rohonczy Ignác
fıispánhelyettes 10, Horváth János kamarás pedig 20 forintot ajánlott fel évente. A jutalmazást az
1846-os szerzıdésbe is belefoglalták: Rohonczy Ignác vállalta, hogy a „mesternek ezen fizetését a
nevelés tekintetéböl évenkinti 10 p[en]gö forinttal olly feltétel alatt jobbítom meg részemröl, hogy a 10
p[en]gö forint csak akkor lészen husvét napján kifizetendö, ha vagy magam vagy tisztem a felöl hogy a
mester kötelességének eleget tett, a próbatételen meggyözödtünk, vagy ha én, vagy tisztem akadályozva
volna, tisztelendı Plébánus Urnak Bizonyság levelével hitelesiti érdemét”. Az 1846/47. tanévben már a
pinnyei tanító is részesülhetett a két mecénás támogatásában. Az 1845/46. tanévben „[…] részint
tanitásbani hanyagságuk, 294részint mértékletlen, s példátlan életök miatt […]” megrovásban kellett
részesíteni a lozsi, a kövesdi, az ebergıci és a hidegségi tanítót.
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A tanítók javadalmazása
A tanítók jövedelme több forrásból származott. Alapvetıen magától a hívek közösségétıl, amely
kiegészült az egyházi (templomi) pénztárból és több településen (Fertıszentmiklós, Nagycenk, Süttör és
Széplak) a helyi alapítványból, valamint az uraság által juttatott forrásokkal (Széplak, Süttör, Lozs,
Ebergıc). A Rendelet szerint „Az alsó tanodai tanítók fizetése a község népességéhez, erejéhez, a
jótévık, pártfogók, kegy- s földes úrak adakozásához, vagy magányos alapítványokhoz, s egyéb
körülményekhez képest különbféle, s ünnepélyes, és Fölsıbb helyen helybenhagyandó szerzıdés által
biztosítandó”.183(183) Erre a széplaki esperesi kerületben 1846 áprilisa és novembere között került sor,
amikor a helységek szabályozták tanítójuk feladatait és javadalmazását. A szerzıdések részben a
kerületben Juranics Antal gyıri püspök által 1832-ben végzett „Egyházi s tanodai hivatalos Szemle”
(azaz a Canonica Visitatio) 3. §-ának184(184) (filiák esetében a 6. §) alapulvételével, részben az ebben
nem szabályozott helyi szokások alapján rendezték a tanítók tanítói, éneklıi185(185) és jegyzıi fizetését.
A szerzıdésben a tanító kötelezettséget vállalt arra, hogy addig, ameddig a Rendelet 63. § nem lép
hatályba (azaz, ameddig a jegyzıi hivatalt nem választják el a tanítóitól) „[…] mind három rendbéli
hivatalának pontosan s lélekismeretesen megfelelni teljes erıvel ügyekezni fog: hogy vele mind a t. c.
Egyházi s Világi illetı Elöljáróság, mind helységünk megelégedhessék”. A szerzıdéseket Szalay Pál
fertıszentmiklósi lelkész és egyben kerületi alesperes mint tanodai felügyelı, a helyi plébános mint a
tanoda igazgatója, a tanító, a helység részérıl a bíró és az esküdtek, a vármegye részérıl pedig Kiss
Lajos szolgabíró és Németh József esküdt látta el kézjegyével.
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A) Készpénzben
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a) tanításért járó fizetség
A községi (mezıvárosi) pénztárból a tanító minden évben a szerzıdésben kikötött pénzösszegre volt
jogosult. Ebergıcön 25, Endréden és Széplakon 100, Fertıszentmiklóson 160, Hegykın 80, Hidegségen
és Homokon 6, Kövesden 85, Nagycenken 50, Kiscenken 25, Peresztegen 70, Pinnyén 38, Röjtökön és
Muzsajon összesen 33, Sarródon 75, Süttörön és Csapodon 120, Szécsenyben és Lozson 40,
Szegényben és Agyagosban pedig 25-25 váltóforintot fizettek neki évente a tanításáért. Nagycenken és
Kiscenken azok, akiknek „a községek Pénztárain igényök” nem volt, azaz a haszonbérlık, a lakók és az
udvartelkesek gyerekeik tanításáért „szabad alku szerént” tartoztak fizetni, kivéve az urasági
cselédeket, akiket ez a kötelezettség nem terhelte. Röjtökön a nemesek iskolába járó gyerekei évente 2
forintot, a lányok 1 forintot fizettek.
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házpénz, lélekpénz

A szerzıdések Lozson (22 forint lélekpénz), Petıházán (20 forint), Röjtökön és Muzsajon (12 forint
lélekpénz) csak az évi teljes összeget határozták meg, míg a többi település esetében fejenkénti és
differenciáltabb szabályozással találkozunk a személyi állapot (özvegy vagy házas) és/vagy a
társadalmi hovatartozás alapján. Nagycenken és Kiscenken a házaspárok évente 12, az özvegyek 6,
Ebergıcön az elıbbiek 9, az utóbbiak 4 krajcárral tartoztak. Kövesden azt vették alapul, hogy kinek
van vonós marhája: a vonós marhával bíró gazdák és zsellérek 5 krajcárral, a vonós marhával nem
rendelkezı zsellérek 12 krajcárral járultak hozzá tanítójuk eltartásához. Homokon és Hidegségen
minden háztól 3 krajcár járt a tanítónak, Szécsenyben pedig csak a házas zsellérektıl kapott 15
krajcárt. Szergény és Agyagos (6/8 telkesek 9, 3/8 telkesek 6, házas zsellérek 3 krajcár), valamint
Süttör (telkesek 6 krajcár házpénz, a zsellérek 15 krajcár), másrészt pedig Endréd (3/8 telkesek 2, lakók
12, özvegyek 4, a házas zsellérek 12 krajcár), Csapod (telkesek 6, a 18 napos robottal tartozó (azaz
házas) zsellérek 9, lakók 8, özvegyek 7 krajcár) és Sarród (telkesek 6 krajcár házpénz, a házas zsellérek
1 forint, a házatlan zsellérek és özvegyek 30 krajcár) esetén hasonló megoldást találunk. Pinnyén a
telkesektıl 6 krajcár házpénzt, a zsellérektıl 15 krajcárt, az özvegyektıl 2 krajcárt, Hegykın a
telkesektıl 6, a házas zsellérektıl 15 krajcárt, Széplakon a gazdáktól a közpénztárból összesen 6
forintot, a zsellérektıl 15, az özvegyektıl 5 krajcárt, Peresztegen pedig a telkes jobbágyoktól és a házas
zsellérektıl 10, a házatlan zsellérektıl 12 krajcárt kapott a tanító.
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c) egyéb feladatok
Az oskolamester fizetség ellenében végzett feladatai közé tartozott az ostyasütés (amit az egyházi
kasszából fizettek), a toronyóra felhúzása (Nagycenken, Fertıszentmiklóson, Röjtökön és Süttörön) és
több helységben (pl. Lozson, Fertıszentmiklóson) a lélekharang húzása. A legtöbb helyen stóladíj illette
meg házassági hirdetıcédulák írásáért, Kövesden, Szegényben és Agyagoson a halottak feletti
búcsúbeszédért, misén való éneklésért, valamint egyházkelıkor, kereszteléskor és esküvıkor történı
közremőködéséért. Süttörön külön is szabályozták járandóságát az Esterházyak temetése, esküvıje és
egyházkelıje esetén. Nagycenken a temetési stóla helyett a 200 ezüstforintos alapítványi tıke kamatát
kapta meg. Díjazást járt neki például Homokon az „örök nyugalom helyére kisérésért”, Nagycenken
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húsvét hetében a temetıkápolnai orgonálásért, Lozson az újhold napi könyörgésekért, Hidegségen
Nepomuki Szent János186(186) hetében tartott litániáért, Fertıszentmiklóson a Szent Donát-napi187(187)
istentisztelet alatti éneklésért és minden vasárnap délután általa vagy segédje által tartott litániáért. A
szerdahelyi Kovács József által 1796-ban rendelt alapítványtól a szerdahelyi feszület188(188) elıtt
minden szombaton tartott litániáért szintén díjazásban részesült.
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a) gabona (rozs és búza)
A gabonaszolgáltatás esetében szinte minden településen eltérı szabályozással találkozunk. Ebergıcön,
Fertıszentmiklóson, Szerdahelyen és Petıházán erre a házaspárokat kötelezték, Ebergıcön negyed,
utóbbi három helyen pedig 1/8 pozsonyi mérı rozsot kellett évente adniuk tanítójuknak. Hegykın
(negyed mérı rozs) és Süttörön (1/8 mérı búza és negyed mérı rozs)190(190) csak az egésztelkeseknek,
Pinnyén (3/8 mérı búza és negyed mérı rozs) és Csapodon (fél mérı rozs) pedig csak a telkeseknek –
igaz, teleknagyságtól függetlenül – kellett gabonát szolgáltatniuk. Ugyanakkor Szécsenyben a szerzıdés
csak a féltelkesek kötelezettségeként szabályozta a gabona-szolgáltatást (fél mérı rozs és 1/8 mérı
búza). Endréden minden 3/8 telkes jobbágytól negyed mérı rozs járt. Hidegségen házanként kapott a
tanító negyed mérı rozst és 1/8 mérıt búzát, Homokon pedig szintén házanként negyed mérı rozst,
ezenfelül a helység földjeirıl harangozásért 1 mérı rozst és minden telkes gazdától negyed mérı búzát.
Kövesden a vonós marhával bíró telkeseket és zselléreket kötelezték 1 fertály gabona szolgáltatására,
míg azon zsellérek akiknek, nem volt vonós marhájuk, 1/8 mérı rozzsal tartoztak. Peresztegen
teleknagyságtól függetlenül (a zsellérek is) negyed mérı rozst, a felsı és az alsó molnár pedig 1/4-1/4
mérı búzát adtak. Lozson minden telkestıl 1/8 mérı búza, a házas zsellérektıl pedig negyed mérı rozs
járt a tanítónak. Szergényben és Agyagosban jobban differenciálódtak a szolgáltatások az egyes
kategóriák között (6/8 telkes: 3/4 mérı rozs, 3/8 telkes: fél mérı rozs, zsellér: negyed mérı rozs).
Sarródon191(191) és Széplakon192(192) az egésztelkes fél mérı rozzsal, a féltelkes pedig fele annyival
járult hozzá a tanító ellátásához. Röjtökön és Muzsajon nemcsak a jobbágyok, hanem a nemesek is 1/8
mérı búza és negyed mérı rozs, a zsellérek és lakók pedig negyed mérı rozs szolgáltatására vállaltak
kötelezettséget. A nagycenki tanító a féltelkesektıl 1/8 mérı búzát és negyed mérı rozst, az
egésztelkesektıl kétszer annyit, a zsellérektıl pedig 1/8 mérı rozst kapott. Ez utóbbi helyen
szabályozták a szolgáltatás módját is: „ezen gabona járandóságot minden gazda és zsellér köteles annak
idejében jó minıségü gabonából kiadni, s az Iskolamester lakához állítani”.
Fertıszentmiklóson a Bezerédy-alapítvány minden szombati litániáért 2 mérı búzát és rozst fizetett. Az
uradalom Ebergıcön 1 mérı búzával, Széplakon 4 és fél mérı búzával és 8 mérı rozzsal, Lozson pedig
5-5 mérı búzával és rozzsal tartozott. Gabonával fizettek az egyházi pénztárból az ostyasütésért
Fertıszentmiklóson (2 mérı búza), Csapodon (2 mérı rozs) és Széplakon (1 mérı búza vagy annak
piaci ára).
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Homokon és Hidegségen minden háztól, Ebergıcön minden házaspártól, Süttörön, Szécsenyben,
Pinnyén, Sarródon és Széplakon minden telkes jobbágytól, Hegykın pedig minden egésztelkestıl évente
egy darab ún. harangozó kenyeret kapott a tanító. Széplakon a féltelkesektıl évente fél, Endréden a 6/8
telkesektıl és a 18 napos robotra kötelezett zsellérektıl egy, a 3/8 telkesektıl fél, Szergényben és
Agyagosban mind a telkesektıl, mind a zsellérektıl egy kenyér járt. Kövesden a harangozó kenyeret
gabonával váltották meg, melynek a répcei malomban történı kétszeri megırlése során a község volt
köteles a szekerekrıl gondoskodni. Csapodon a telkes jobbágyok 1/8 mérı rozsot adtak a
harangozásért. A többi helység esetében a szerzıdések nem rendelkeztek errıl a szolgáltatásról.
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c) bor
Az általános szabályozás szerint mindenki, aki a helyi szılıhegyen szılıvel bírt, tekintet nélkül arra,
hogy helybeli vagy vidéki volt, minden darab szıleje után 1 icce borral (musttal) tartozott a tanítónak.
Lozson a helyieknek 2, a vidékieknek 1 icce mustot kellett adniuk. Széplakon a tanító karácsonykor és
húsvétkor 1-1 pint óbort kapott a községtıl. Fertıszentmiklóson az iskolatanító Szent Miklós püspök
napján 24 órás borkimérési joggal bírt. Hegykın, Homokon, Röjtökön, Muzsajon, Sarródon, Süttörön,
Szécsenyben, Szergényben és Agyagoson a szerzıdések nem rendelkeztek errıl a szolgáltatásról.
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d) hús, só, gyertya
Széplakon a tanítónak az uraság 50 font marhahúst (vagy készpénzt) és 25 font konyhasót adott,
ádventre pedig az egyháztól 1 font öntött faggyúgyertyát vagy helyette készpénzt kapott.
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e) tőzifa, tüzelı
Ebergıcön a tanító maga vásárolta és hordta haza a tőzifát. A fajárulék helyett Hegykın 2, Hidegségen
1, Homokon 1 és negyed hold földet birtokolt, utóbbi helyen pedig a község két kis erdejében „[…] a
midın vágás történik annyi jussal bir[t] mind egy egész telkes”. Nagycenken a községi erdıbıl évente 1
egész teleknyi osztályrész illette meg, és ezen arányban volt jogosult ezen erdıbıl eredı minden egyéb
haszonvételre. Ennek a faosztálynak a felét az iskola főtésére rendelték. Peresztegen és Pinnyén 6
szekér, Csapodon 8 szekér, Fertıszentmiklóson 6 öl193(193) tőzifát, Kövesden a község erdeibıl 12
szekér fát, a község rétjeirıl 1 szekér sarjút, Sarródon 2 öl üzifát vagy 6 jó szekér szálas fát, Széplakon
2 öl fát és 200 kéve nádat, Bozon194(194) 20 kéve nádat, Szergényben és Agyagosban 2-2 szekér fát,
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Szécsenyben pedig fél öl tőzifát vagy 50 rızsét kapott a tanító. Süttör az urasági erdıbıl 3 szekér
tőzifát tartozott az iskolához szállítani. A lozsiak korábban 100 rızsét adtak, a szerzıdésben pedig
helyette 30 váltóforint fizetésére vállaltak kötelezettséget, amelyért a tanító maga vásárolta a tüzelıfát,
amit azután a helység a helyszínre szállított.
mindenszentektıl Szent György napjáig,195(195) Süttörön Szent Mihály napjától196(196)
Szent György napjáig minden iskolába járó gyerek délelıtt és délután 1 darab fát vitt az iskolaház
főtésére; ha Endréden a tanító maga vette a fát, akkor a lakosok vitték haza neki. Szergényben és
Agyagosban iskolafőtésre minden gyerek 1 darab fát vitt reggel, a délutáni fát pedig mindegyikük 1-1
kenyérrel váltotta meg. Homokon és Hidegségen a gyerekek naponta 2 kötrönce szalmát vittek
magukkal az iskolakályha főtésére, a szegényebbek pedig ezt egész télre 18 krajcárral váltották meg.
Hasonlóképpen Szécsenyben is a tanoda főtésére a diákok délelıtt és délután 1-1 hasáb fát vittek, és
Pinnyén is az iskolás gyerekek által vitt fával főtöttek. A röjtökiek fapénzt fizettek tanítójuknak.
298Endréden
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f) széna („szülesség”)
A homoki tanító a községtıl 1 szekér agg szénát, a széplaki pedig a helység rétjérıl 3 szekér szénát és 1
szekér sarjút kapott. Utóbbit megillette a sírkerti fő használata is. A hidegségi és a hegykıi szerzıdés
ezt a szolgáltatást a rétjárandóság között szabályozta, de a következetesség kedvéért itt szólunk róla.
Hegykın a tanító a „Fertei nádlásban” mintegy 2 szekérre termı szénára volt jogosult, emellett a
toronyóra felhúzásáért évente egy szekér sarjút adott neki a község. A hidegségi oskolamesternek a
helységtıl 1 szekér széna járt.
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g) rét197(197)
A tanító Ebergıcön egy szekér szénát és sarjút termı rétet198(198), Szergényben (az agyagosi határban),
Süttörön199(199) és Endréden 4, Hidegségen 6/16, Nagycenken másfél, Peresz–tegen fél kaszás rétet,
Fertıszentmiklóson 1200(200), Lozson fél telekállománynyit201(201), Röjtökön pedig 700 négyszögöl rétet
birtokolt. A sarródinak 3 hold rétje volt, továbbá „[…] a nádságon két Vizhelye, mindegyik 10 […] öl
széles, s mintegy 170 öl hosszú, mellyen minden haszonvétel az övé, úgy szinte minden munka ıt illeti;
– ezen kivül van gyékénykákó és nád arathatási joga a község közt annyi, mint egy féltelkes gazdának”.
A rétet Endréden a lakosok kaszálták, Röjtökön a röjtökiek és a muzsajiak az agg füvet lekaszálták,
összegyőjtötték, majd a tanítóhoz vitték. A szergényi tanító a rétet saját költségén mővelte. A csapodi
tanítónak 2 darab rétje volt, a nagyobbikon a szénát a község kaszálta le, de a sarjút a tanítónak kellett
kaszáltatnia és a szénával együtt összegyőjttetnie, és a kisebbik réten is minden munka ıt illette,
ugyanakkor mindkét rétrıl a község hordatta haza a szénát és a sarjút.
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h) szántóföld
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A mester Ebergıcön 4 hold, Csapodon 5 hold, Endréden 3 és negyed pozsonyi mérıs, Bozon202(202) 10
hold, Homokon 6 hold, Kövesden 5 és negyed hold (3 darabban), Nagycenken 29911 1/8 hold,
Peresztegen 12 hold (fél telekállománynyi), Röjtökön és Muzsajon összesen 14 mérıs, Sarródon 2 és
negyed mérıs203(203) (3 darabban), Süttörön 5 mérıs204(204) szántóföldet birtokolt. A pinnyei tanítónak
1 és egyharmad hold nagyságú saját mőveléső szántója volt, a legelıelkülönözéskor 3 7/8 hold
nagyságú földet kapott, de mivel legelıit inkább használta, ezért ez a föld a községnél maradt; a
szerzıdéskötés után azonban kiadták neki. Lozson a tanító fél telekállománynyi földjét205(205) cselédje
által maga mővelte. Hidegségen a fél telekállománynyi szántó206(206) mellett a tanító egy 200 darab
káposztapalántából álló kertet is használt. Széplakon kétszer 2 és fél mérı alá való szántó mellett egy
kert tartozott az iskolához. A fertıszentmiklósi mester 1 telekállománynyi szántóját az Aggtelek
dőlıben 3/4 hold nagyságú puszta egészítette ki.207(207) A hegykıi tanító a földesúrtól 4 darabban két
mezın összesen 10 és fél hold szántót bírt.
Az iskolához tartozó földek 1848-ban
belsı

szántó

rét

kert

szılı

hold
Boz

1/8

10

-

-

-

Csapod

1/4

5

1

-

-

Ebergıc

72 n.öl

4

1/2

154 n.öl

-

Endréd

138 n.öl

1 2/4

4

130 n.öl

-

Fsztmiklós + Szerdahely

4/16

16

3/4

1/16

3/4

Hegykı

112 n

10 1/2

-

-

-

Hidegség

1/8

8

3/8

1/8

-

Homok

1/8

6

-

1/8

-

Kövesd

211 n.öl

5 3/8

-

212 n.öl

-

175 n

9

3

-

-

Nagycenk + Kiscenk

1/8

11 1/8

1 4/8

4/8

-

Pereszteg

4/8

12

4/8

2/8

-

Pinnye

90/1000

5 2/8

-

270/1000

-

Sarród

1/3

1 1/8

3

2/3

-

Süttör

Ľ

2 1/4

3

25 n.öl

-

Szécseny

1/8

-

-

2/8

-

Széplak

280 n

2 1/2

-

60 n.öl

-

Lozs
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szántó

rét

kert

szılı

1/4

-

hold
Szergény + Agyagos

1/8

-

4
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Az általános szabály az volt, hogy a tanító földjeit a község tartozott háromszor208(208) megszántani, a
tanító magjával bevetni, elboronálni és a termést betakarítani. Sarródon és Hegykın a mester maga
végezte az aratást, a terménybehordást és a trágyázást. A bozi iskolamester saját költségén munkálta az
iskolaházhoz tartozó földet. A kövesdi tanítónak a Szent Antal nyolcadja alatt tartani szokott litániákért
saját trágyáját a község tartozott a szántóföldekre kihordani. Hidegségen minden évben változtatva csak
1, Homokon 3, Röjtökön és Muzsajon pedig 1-1 holdat vontak mővelés alá. Peresztegen a 12 hold
szántóból évente nyolcat mőveltek meg: 4 hold került ıszi, 4 pedig tavaszi vetés alá.
Fertıszentmiklóson 3 holdat a fertıszentmiklósiak tartoztak megszántani és bevetni, de a boronálás már
a petıháziak feladata volt; a szerdahelyiek 2 holdat maguk mőveltek. Széplakon a két szántót felváltva
mővelték, a trágyázást a tanítónak kellett elvégeznie. Csapodon 4 holdat a hívek, 1 holdat a tanító maga
mővelt.
A szerzıdések Röjtök és Muzsaj, valamint Süttör esetében külön is szabályozták a rétmővelést: a
községek feladatává tették a kaszálást, az összegyőjtést és a széna hazahordását. Nagycenken külön is
belefoglalták a szerzıdésbe, hogy a lakosság köteles a tanítót megilletı fát le- és apróra összevágni és
hazaszállítani, „[…] valamint az egész Iskolai épületet kívől belıl évenkint egyszer egészen
kitisztogattatni, s mindenképp jó karban tartani köteles a két helység”. Hegykın azt a 2 hold szántót,
amelyet a tanító a fajárandóság helyett bírt a földesúrtól, a helység szántotta, vetette be és boronálta, de
a burgonyát és kukoricát a mester rakta el és a többi munkát is maga végezte.
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j) legeltetés
A tanítókat a helységek határában szabad legeltetési jog illette meg mindaddig, amíg az 1836. évi VI.
törvénycikk 3. § alapján járó legelıi illetményüket meg nem kapták. „Hogy a legelı kihasítása
alkalmával az öszvehasonlításra nézve támadható kétségek elmellıztessenek, […] az Oskolamesteré
pedig, és helység Jegyzıé külön külön fél telki illetıséghez fognak hasonlíttatni, s ezen mennyiséggel
valóságosan kiadattatni; – kivévén, ha ezeknek valamellyike élelme fejében nagyobb, azaz egy egész
telket felülhaladó mennyiséget birna, akkor a legelıt is ehez kell mérsékelni […]”.209(209) Hidegségen és
Homokon ez már 1846-ra megtörtént, így az itteni tanítóknak legelıi illetményük volt. Mint említettük,
a pinnyei tanító nem rendelkezett e joggal, mert helyette 3 7/8 hold nagyságú földet hasítottak ki neki.
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Jegyzıi feladatok és díjazásuk
A Rendelet elválasztotta egymástól a tanítói és a jegyzıi hivatalt: „Ezen tanitói hivatal, hol a
körülmények úgy hozzák magokkal, a kántori kötelességgel ugyan megférhet; de a jegyzıi hivataltól
minden módon elkülönöztessék”.210(210) A tanítók végezték átmeneti jelleggel ugyan továbbra is a
jegyzıi teendıket, de a két feladatkör határozottan elkülönült egymástól.
301A

jegyzıi fizetést – számadások készítéséért és leírásáért – a községi (illetve mezıvárosi) pénztárból
biztosították. Minden helység esetében tételesen szabályozták az egyes jegyzıi feladatok pénzbeli
ellenértékét. A jegyzı feladata volt a különbözı kérelmek, kérvények, folyamodványok, hirdetı cédulák,
kötelezvények, adósság- és záloglevelek, végrendeletek és házassági szerzıdések elkészítése, leírása. A
közösség érdekében végzett munkálataiért és fáradozásaiért napidíj járt neki.
A tanítói és jegyzıi éves jövedelem
(készpénzben, ezüstben) az 1846/47. tanévben
forint

krajcár

122

30

Ebergıc

83

18

Endréd

120

47 1/2

Fszt.miklós + Szerdahely

245

36

Hegykı

116

33

Hidegség

95

17

Homok

81

42 1/2

Kövesd

157

48

Lozs

181

2/8

Nagycenk

202

46

Pereszteg

148

26

Pinnye

101

19

Röjtök + Muzsaj

102

48

Sarród

114

52

143 + 67

28

Csapod

Süttör + Eszterháza

62

Szécseny

100

28

Széplak

174

15

Szergény + Agyagos

165

6
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Összegzés
A Rendeletben megfogalmazott jogalkotói követelmények teljes mértékben nem érvényesültek, hiszen –
mint láttuk – komoly nehézségek adódtak az iskolalátogatással, valamint egyes helységekben a tanodák
állapotával és felszereltségével. Mindezek ellenére az oktatott tananyag, továbbá a következı évtizedek
iskolaépítései és -felújításai egyrészt tovább csökkentették a parasztság analfabetizmusát, másrészt
pedig megfelelı alappal szolgáltak az 1868. évi eötvösi reformoknak. A reformkor utolsó évtizedének
jogi szabályozása pedig a jegyzıi és tanítói feladatok különválasztásával hozzájárult a magyar
közigazgatási rendszer differenciálódásához és az egyes ágazatok szakszerőségének elmélyítéséhez.
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Boz
Grál Jakab

-1770-75-

Neubauer (Neupaur) György János

1791 körül-1829

Lakits János

1830/31-1832

Mittermayer Mátyás

1832/33-1833/34

Neubauer (Neupaur) György János

1833/34-1835
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Mittermayer Mátyás

1835-
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Csapod
Farkas Ferenc

-1770-1772

Hersics Miklós

1772

Könyves László

1773

Könyves Zsigmond

1774-

Horváth István

-1796-

Mravintsits Ferenc

-1798-

Kónyi János

-1807

Császár Pál

1808-

Vörös Ignác

-1812

Dobos János

1813-1822/23

Lénárcsics István

1823/24-182627

Agh György

1827/28-
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Ebergıc

Ebergıc
Medey József

-1770-75-

Berta László

-1794-

Simon Antal

-1805/6, 1807-

Maksay István

-1812

Bısze Dávid

1813-21(?)

Horváth Ferenc

1821

Fülöp Ferenc

1823-1835/6

Máriel László

1837-1846

Balogh József

184664

2005. LIX. ÉVFOLYAM 3. SZÁM / 242Lackner Kristóf kora és öröksége / 285Kelemen István: A
széplaki esperesi kerület helységeinek tanügyi viszonyai az 1840-es évek második felében /
302Függelék / A széplaki esperesi kerület tanítóinak archontológiája (1770–1848)211 / Endréd

Endréd
Kránicz Pál

-1770-75-

Deák József

-1780-

Borossai József

-1805/6-1807-

Szöllısy József

-1809-1816/17

Keresztény József

1817/18-1820/21

Stagl József

1820/21-25/26

Biczó József

1826/27

Bısze Ferenc

1827/28-1828/29

Lénársics István

1830-1833

Bendy József

1833/34-1840

Derdák János

1841-

Segédtanítók:
Varga Ferenc

1817/18

Pein József

1845/46-1846/47
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Eszterháza

Eszterháza
Grecht Antal

1808-1824

Koller Miklós

1824-1838

Bısze István

1839/40-
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Fertıszentmiklós

Fertıszentmiklós
Vörös László

-1770-1807
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Vörös Ignác

1807/08-

Ns. Döbrösy István

1811/12?-1818

Bokár János

1819-1826/7

Lénársics István

1827/8-1828/29

Stantsits János

1830-1835

Ns. Nemes József

1835/36-1840/41

Lénársics István

1842-

Segédtanítók:
Vörös Ignác

1797/98-1807

Németh József

1807/08

Tamasits János

1811/12

Bısze Dávid

1812/13

Böltsföldi József

1816

Horváth Imre

1817

Döbrösy István

1818-1819

Borsody Pál

1820

Bokár Antal

1821

Babits Ferenc

1822

303Fülöp

1823

Ferenc

Horváth László

1823/24

Bokár Antal

1824/25-1826/27

Babos György

1827/28

Horváth György

1828/29

Stantsits Ferenc

1830-1831

Németh Sándor

1832

Sallér József

1833

Kiss Pál

1834
Saul József 1835

Horváth István

1835/36
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Szely István

1837/38

Kiss Mihály

1838/39

Lennen János

1839/40

Vesszely János

1840/41

Keresztényi Pál

1844/45-1846/47
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Hegykı
Fülöp Mihály

-1770-1780-

Gludovátz József

-1795/6-

Bors István

-1797/8-

Hérits Péter

-1805/6-1807

Horváth János

1807/8-1834

Horváth László

1834-
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Hidegség

Hidegség
Gussics Gregorius

-1770-71

Ludovátz József

1772-1780-

Pivsics Péter

1792körül-1800 körül

Tamasits János

1800

Tamasits Pál

1800 körül-1821

Czvitkó György

1821/22-1829

Bekossich Ferenc

1829/30

Kovács András

1829/30-1843

Tamasits Mátyás

1843-
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Homok
Gludovácz József

-1770-71

Gussics Gregorius

1772-1775

Tomasits Mihály

1776-1808

Sterkovits György

1808-1820

Pintsich János

1820/21-1822

Szalay István

1822-1866
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Kövesd
Farkas Ferenc

-1770-73

Mersics János

1774-80-

Horváth János

?1787-1807

Gangel József

1807/08-

Ns. Kéry Ferenc

-1812-1844

Lakits János

1845-

Segédtanítók:
Kovács József

1812-1813

Dobos Mihály

1813/14

Potza István

1814/15

Varga Ferenc

1815/16

B(e)ödy Ferenc

1816/17-1817/18

Varga Ferenc

1818/19

Egyházi Mihály

1819/20

Magyar András

1821

Fülöpp Ferenc

1822

Babits Ferenc

1823-1825

Kiss József

1826-1827/28

Horváth Mihály

1829
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Benke Zsigmond

1830-1831

Balits István

1832-1833

Kiss Ferenc

1834-1835

Nagy József

1836

Biritz János

1838

Ns. Kéry Sámuel

1839

Ns. Pötz Zsigmond

1840-1841

Kiss János

1843

Nikel János

1845/46

Vincze Dániel

1846/47
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Lozs
Rogács József

-1770-75-

Szıke Ferenc

1798?-1819/20

Németh János

1821/22-1825

Hegedős Sándor

1827-1835/36

B(e)ıdi Ferenc

1837-

Segédtanítók:
Németh György

1821/22-1823/24

Kuglits János

1825

Horváth József

1825/26

Németh Isván

1826/27

Viszky János

1827-1828/29

Bááldy András

1829/30

Tamasits Mátyás

1830/31

Kunn József

1831/32

Perepatits István

1832/33

Garabb György

1833/34-1834/35
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Wenesz József

1835/36

Németh Ferenc

1837/38-1838/39

Ns. Balogh József

1839/40-1843

Thobler Ferenc

1845

Nagy József

1845/46

Gosztonyi József

1846/47
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Mrávincsics Ferenc

-1770-1780-

Hérits György

1795-

Rozmán János

-1805/06-1830

Peternits Mihály

1830-1833/34

Perthl József

1834-

Segédtanítók:
Rozmán György

1821/22-1827/28

Vörös Ferenc

1828/29-1829/30

Peternits Mihály

1829/30

Kuhn József

1830/31

Vörös Ferenc

1832/33

Bısze József

1832

Derdák János

1833/34

Pék János

1835/36

Zech József

1837/38-1838/39

Guzmits János

1839/40

Vallner Mihály

1840/41-1842/43

Dezse József

1844/45-1845/46

Krancz Leopold

1847
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Pereszteg

Pereszteg
Horváth Ferenc

-1770-75-

Farkas Mihály

-1798-1807/08

Raisl János

1808-

Pangl József

1811/12-1813/14

Cseleznák János

1813/14-1818/19

Kun József

1818/19-1822/23

Varga Ferenc

1824-

Segédtanítók:
Ifj. Cseleznák János

1813/14-1817

Magyar András

1818/19-1819/20

Csontos Pál

1820/21-1822/23

Bioschisch János

1823/24

Göndöts István

1824/25

Hajtzinger János

1826/27

Németh Sándor

1827/28

Lakits János

1828/29

Babos György

1829/30

Kótzán Mihály

1830/31

Németh József

1831/32

Nagy József

1832/33

Golik György

1833/34

Nagy József

1834/35

Keresztényi József

1835/36

Böheim József

1837/38-1838/39

Horváth Mihály

1839/40
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Batsi Sándor

1840/41

Flom Antal

1842/43

Reichner Ferenc

1844/45

Varga János

1845/46-1846/47
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Petıháza

Petıháza
Lajdó Pál

1845/46

Máriel László

1846/47
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Pusztacsalád

Pusztacsalád
Pongrácz László

-1770-1773, 1774-

Spisics István

1773, 1775-

Varga János

-1807-

Döbrössy István

-1821/22-1823/24

Csontos Pál

1824/25-1826/27

Farkas András

1827/28-1829/30

Pap Eduárd

1830/31-1836/37

Biczó János

1837/38-1841(?2)

Boros Mihály

1841(?2)-
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Pinnye
Horváth Mátyás

-1770-75-

Megyeri Mihály

-1794-1826/27

Haiczinger János

1827/28-1829/30
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Kuna József

1830/31-1832/33

Balits István

1833/34-
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Röjtök
Komáromi Mihály

-1770-71

Farkas Ferenc

1772-75-

Dobronyi Pál

-1780-

Deák József

1780 után-1827

Stántsits János

1827/28-1829

Horváth György

1829-1831/32

Horváth István

1832/33-1837/38

İsze János

1838/39-
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Sarród
Horváth János

-1770-1780-

Galambos István

-1797/8-

Stántsits János

-1805/6-1807

Dardary Ferenc

1807/8-

Lukács János

1808 után-1815

Horváth Ferenc

1815-1821

Prájtzer István

1822-1823

Németh Ferenc

1824-1826

Czvitkovics Ferenc

1826-1829

Dudari Ferenc

1832/33

Szabó István

1834/35-
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305Süttör
305Süttör

Foli József

-1770-80-

Bısze József

1780 után –1830/31

Bısze István

1830/31-

Segédtanítók:
Horváth István

1808

Németh Ferenc

1811/12-1813/14

Dobos Mihály

1814/15-1817

Bısze István

1818-1830

Rozner József

1845/46

Módl(i) Mihály

1845/46-1846/47
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Szécseny

Szécseny
Horváth István

-1770-73

Balis János

1774-75-

Raisl (Reisch) János

1794 körül-1816

Cseleznák Gábor

1816-1817/18

Cseleznák Gáspár

1818/19

Kunn Gábor

1820/21

Kunn Imre

1821/22-1835/36

Szalay József

1837/38-1840/41

Ns. Kálovics Mihály

1842-
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Széplak
Farkas Imre

-1770-73
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Bısze József

1774-75-

Bors János

-1780-

Nagy Mihály

1786-1846

Barabás György

1846-
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Szergény
Bális Péter

-1770-75-

Szeli János

-1796-1807

Bichler András

1807/8

Filácz János

1808-1811/12

Kiss Mihály

1812-1820/21

Horváth Ferenc

1821/22-1828

Gróf(f) László

1829-1830/31

Scheibl József

1831/32-1836

Szalay József

1837/38

Lakits János

1838/39-1839/40

Nagy József

1840-

Segédtanítók:
Szalay Ferenc

1823/24

Tarródi József

1826/27-1828

Balics István

1829-1831

Tomasics Mátyás

1831/32

Stupácher Lajos

1845/46-1846/47
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