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Schiller Erzsébet

Magyar peregrinus tanárok – 
Nagykőröstől Oxfordig és az Urálig

Rokonszenves lokálpatriotizmusnak köszönhetjük Nagykőrös szenátorának 1840 már-
ciusában írt, alább közölt levelét két nagykőrösi származású emberről: az Oxfordban 
tudós orientalistává lett Úri Jánosról és az Oroszországban gimnáziumi nyelvtanárként 
tevékenykedő Tantsa Jánosról.1 Utóbbiról, tudomásunk szerint, Bakos Ambrus beszá-
molóján kívül nem áll rendelkezésre más forrás.

Az akkor már régen elhunyt Úri Jánosról 1830-ban egy hosszabb közlemény jelent 
meg a Tudományos Gyűjtemény Különbfélék rovatában: Horvát István, „a Széchényi 
Országos Könyvtár Őrzője” hosszas kutatómunkáról számol be, amelynek során sike-
rült feltárni Úri János életútját, munkásságát.2 Ünnepélyesen bejelenti, hogy Úri szülő-
helye Nagykőrös, majd hozzáteszi: „bizodalommal várjuk, hogy a’ halhatatlan érdemü 
Férfi unak, kivel a’ Nagy Kőrösiek méltán kérkedhetnek, Keresztelő Levelét nem sokára 
közleni fogják a’ Magyar Nemzettel, ’s fölvilágosítják azt is, mit jelent az első értekezés-
ben az N. betü a’ Johannes név után”.3 Bakos Ambrus levelének első bekezdése valójá-
ban e közlemény kiegészítése, a benne foglaltak megerősítése: Úri János nemesként va-
lóban Nagykőrösön született, amit a küldött keresztlevél is bizonyít. A nagykőrösi 
tanácsos szeretné, ha mindez köztudomásúvá válna. Kívánsága, ha megkésve is, telje-
sült. Úri János oxfordi munkássága ma nem ismeretlen a kutatók előtt. Szerepel Gömö-
ri György könyvében is: Úri hollandiai tanulmányút után Angliába került 1766-ban, 
majd az oxfordi Bodley Könyvtár keleti kéziratait rendezte és katalogizálta, emellett 
tanított is. Oxfordban halt meg 1796-ban.4

Egyedülálló adattal szolgál a levél Nagykőrös egy másik, későbbi szülöttéről, Tantsa 
Jánosról. A levél keletkezésének idején Tantsa gimnáziumi latintanár volt az oroszorszá-
gi Permben. Élete valószínűleg izgalmakban is, de utazásokban biztosan bővelkedik. 

Nagykőrösön elvégezte a gimnáziumot, a felsőfokú tanulmányokra előkészítő két 
fi lozófi ai kurzust is. Életében bizonyára komoly szerepet játszott, hogy a nagykőrösi 
gimnázium (itt fog majd évtizedekkel később tanítani Arany János) magas színvonalú 
iskola lehetett, ami komoly súlyt fektetett a német és a latin nyelv oktatására, emellett 
az 1808-ban bevezetett „encyclopaedicus cursus” során „két év alatt a theologiai és phi-

1  A levélre Jankovics József hívta fel a fi gyelmemet.
2  Tudományos Gyűjtemény, 1830, 12. sz., 121–124. Az alább közölt levél szintén Horvát István gyűjtemé-

nyében maradt fenn. 
3  Uo., 123.
4  Gömöri, 2005, 40. 
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losophiai pályára tartozó tantárgyak kivonatilag szélesebb terjedelemben taníttattak.”5 
A 19. század elején a középiskolában komoly matematikai és természettudományos ok-
tatás is folyt.6 

A kiváló iskola csak jó néhány évvel később lesz Tantsa Istvánnak közvetlen haszná-
ra. Nem tudjuk, mennyi idő telt el az iskola elvégzése után addig, amíg Pesten kalapos-
nak kezdett tanulni. Ezt követően kalaposlegényként járta be Európát. 1827-ben indult 
Bécsbe, 1830-ban már Szentpétervárott volt. A nagykőrösi szenátor levelében leírt út-
vonal: Csehország, Galícia, Bukovina, Bukarest, Iaşi ( Jászvásár), Odessza, Kijev, 
Moszkva, Szentpétervár. 

Az orosz főváros nem végcél: Tantsa az országon belül is elképzelhetetlenül nagy 
utakra vállalkozott. A korabeli közlekedési viszonyok között csak valamiféle nyughatat-
lan kíváncsiság késztethette az óriási távolságok leküzdésére.

1831-ben a Szentpétervártól több mint ezer kilométerre északkeletre fekvő Arhan-
gelszkbe utazott, ahol kalapgyárat alapított (vélhetően valami manufaktúrát), de „az 
ott lévő német kalaposok miatt fábrikája megbukott” – így a levél. Arhangelszkben 
akkor már egy évszázada valóban sok német élt. A város ma is számon tart néhány jelen-
tős német családot, amelyek kétszáz éven át fontos szerepet játszottak Arhangelszk 
iparában, kereskedelmében, építészetében.7 

Tantsa 1832-ben visszatért Moszkvába (ez kb. 1300 kilométernyi út), és tulajdon-
képpen visszatért fi atalkorának útelágazásához is: felhagyván az iparossággal, a tudo-
mányok felé fordult. Moszkvából Nyizsnyij Novgorodba utazott (420 km), onnan Ka-
zanyba (400 km), végül úgy 1500 km megtétele után egy asztrahanyi gimnáziumban 
németet és latint kezdett tanítani. A levél szerint mindössze három hónapig tehette ezt 
zavartalanul, mivel egy éppen friss cári rendelet szerint ehhez egyetemi vizsgát kellett 
tenni. I. Miklós hírhedten bürokratikus rendszerében a reformokból sem volt hiány – 
talán a nem orosz anyanyelvű Tantsától követelt vizsga összefüggésben állt a levert len-
gyel forradalom utáni anyanyelvi oktatási rendeletekkel (és természetesen azzal a nyere-
séggel, amelyet a magas vizsgadíj jelentett az intézmények számára). 

Az utazások tehát folytatódtak. Tantsa visszautazott Kazanyba (1500 km), de pénz 
hiányában nem tudta letenni a szükséges vizsgát. Elment házitanítónak Penzába (550 
km), hogy megkeresse a szükséges összeget. Egy pártfogója jóvoltából letehette a vizs-
gát, tehát visszatért Kazanyba (550 km), ezt követően gimnáziumi álláshoz jutott 
Permben (550 km). 

Ha csak Tantsa János Pétervárra érkezésétől számoljuk az Oroszországban megtett 
távolságot, akkor azt látjuk, hogy pár év – vagy talán csak hónap – alatt, egy vasút előt-
ti korban, kalaposmesterként és gimnáziumi tanárként legalább 8000 kilométernyi utat 
tett meg.

5  Galgóczy, 1896, 339.
6  Vö. Farkas, 1996, 329–349.
7  Vö. pl. Solomickaja, 2004. 
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Nagykőrösi családja 1837-ben kapott tőle egy levelet, amelyben kéri, küldjék el neki 
a keresztlevelét. Ki tudja, talán letelepedett, családot alapított az Ural nyugati lábánál, a 
Káma folyó partján. Tanította a permi orosz gimnazistákat – jószerivel arra, amit ő 
maga a nagykőrösi gimnáziumban tanult.

Forrás

Bakos Ambrus levele

OSZK Fol. Hung. 734., 1–2. Horvát István könyvtárából

Nagy Körös martius 14kén 1840

Tekintetes Tábla Biró Ur!

Ezelőtt néhány esztendőkkel a’ tudományos gyűjteményben a’ Tktes Tábla Biró úr 
N. Úri Jánosnak Angliába az Oxfordi universitásban napkeleti nyelvekbeni jártasságá-
rol esmeretes túdos magyarnak eredeti helyéről és származásárol felszollitást tévén; ak-
kor én szabad Nagykörös város Tanáttsa elébe említett Úri János nagykörösi származá-
sárol tudositást adtam, hiteles oklevelekkel megmutatván, hogy Úri János 1724k 

esztendei December 27kén született, fi a volt nkörösi lakos nemes Uri Imrének. Ezen tu-
dositásnak valóságos mássát ide rekesztve, ugy Úri János születéséről való matricai kivo-
natot a’ Tktes Tábla Biró urhoz által küldeni szerentsém van azzal az alázatos kéréssel, 
hogy mivel meg most is némellyek Úri Jánost Dunántúli, mások pedig Tiszántuli szüle-
tésnek helytelenül tartják, méltoztasson az olvasó közönségnek tudomására ki adni em-
legetett nemes Uri Jánosnak Nagykőrös várossábol való származását.

Meg nem állhatom, hogy a’ Tktes Tábla Bíró urral egy szinte nagykörösi származású 
különös embert meg ne esmertessek. Ez Tantsa János, még most is élő nagykörösi lakos, 
Tantsa Mihálynak fi a, nagy Ásiába a’ muszka birodalomba Tobolszk szomszédságába 
Perm guberniumbeli gymnasiumba Diák nyelv fö tanitoja. Ez elvégezvén Nagykörösön 
a’ gymnasialis oskolákat és philosophicus kursust – mivel attya és testvérei mesterembe-
rek valának –, kalapos mesterségre adta magát és ezt Pesten kitanulván, 1827dik eszten-
döbe mint kalapos legény Bétsbe ment vándorlani – innét cseh országon, Galliczián, 
Bukovinán keresztül Bukarestbe, onnét Jassiba, innét Odessába vandorlott; – onnét 
Kiovton keresztül Moskauba ment tsavargos utazás által, innét 1830ba Petersburgba, – 
onnét 1831be Archangelbe, hol egy orosz fö ember segittségével kalap gyárt állitván, 
midön az ott lévő német kalaposok miatt fábrikája meg bukott, Petersburgon keresztül 
Moszkauba viszsza ment, és ott 1832ben fel hagyván mesterségével, apro gyermekek ta-
nitására adta magát. De rövid idö után Moszkaút el hagyván Nisnei novogorodba, on-
nét Kazánon által Astrakánba utazott, hol az óda való gymnasiumban Deák és Német 

Lymbus_2016_Könyv.indb   391Lymbus_2016_Könyv.indb   391 2016.02.26.   11:58:142016.02.26.   11:58:14



392

nyelv tanitójává tétetett, de ezen hivatalt alig viselte három hónapig, midön kiadatott 
azon czári parants, hogy a gymnasiumokba senki nem lehet tanitó, míg az universitásba 
exament nem tesz le: mire nézve ö is Kázánba viszsza utazván, mivel az examen le tétel 
taxáját le nem fi zethette, ara határozta magát, hogy elébb valamely magános uraságnál 
házi tanitósággal szerez ruházatot és pénzt: igy hát Pensába egy úrfi  mellett tanító lett, 
kinek nagy attya Ogareff  Senator ajánlotta őtet a’ Kázáni universitas Professorainak; – 
igy ö a’ Kázáni universitásba exament tévén, Főtanítói Oberlehrer rangot kapott, mely 
a’ kapitányi rangal tevödik ott egyenlővé – és a’ Permi gymnasiumba neveződőtt ki fö 
tanítónak. 1875 rubel lévén fi zetése: mint ezt 1837k esztendei november 22kén Permböl 
irott levelébe szüléinek tuttokra adja, kérvén öket, hogy részire keresztelő levelet küld-
jenek. Ohajtván, hogy ezen Tantsa Jánost is a’ Tktes Tábla Biró úr az olvasó magyar 
közösséggel meg esmertetni méltóztatna, továbbra a’ Tktes Tábla Biró urnak betses haj-
landóságába magamat ajánlván, állandó tisztelettel maradtam

A’ Tekintetes Tábla Biró urnak

alázatos szolgája
Bakos Ambrus N Körös

várossa senatora

Lymbus_2016_Könyv.indb   392Lymbus_2016_Könyv.indb   392 2016.02.26.   11:58:142016.02.26.   11:58:14



393

Rövidítések és irodalomjegyzék

Farkas
1996 Farkas Péter: A természettudományok oktatásának kezdete 

Nagykőrösön (1725–1851). In: Művelődéstörténeti tanul-
mányok. Szerk. Farkas Rozália. Szentendre, 1996.

Galgóczy
1896 Galgóczy Károly: Nagy-Kőrös város monographiája. 

Régi és ujkori ismertetés a magyar nemzetnek 1896-iki évez-
redes ünnepe alkalmából, Bp., „Pátria” Irodalmi Vállalat és 
Nyomdai Részvénytársaság, 1896.

Gömöri   
2005  Gömöri György: Magyarországi diákok angol és skót egye-

temeken, 1526–1789, Bp., Eötvös Loránd Tudományegye-
tem Levéltára, 2005.

Solomickaja
2004 Solomickaja, Anasztaszija: Nyemci v isztorii kraja, Vesz-

tyi Arhangelszkoj oblasztyi, 2004, szept. 3 (16) http://
www.arhpress.ru/vesti/2004/9/3/11.shtml

Lymbus_2016_Könyv.indb   393Lymbus_2016_Könyv.indb   393 2016.02.26.   11:58:142016.02.26.   11:58:14


