
Török Flóris, 
a pesterzsébeti 
iskolaalapító 

A múlt század hatvanas éveiben egy belga bank, a tulajdonában levő Gubacson (a mai Pesterzsébeten) 
parcellázásokba kezdett. Számos pesti polgár és közéleti személyiség, így Török Flóris - 1848-as honvéd 
százados és későbbi pesti rendőr alkapitány - is több holdas területet vásárolt az akkor Soroksárhoz 
tartozó homokbuckás pusztából. A tulajdonosok, akik később maguk is Gubacsra költöztek, tovább 
parcellázták birtokaikat. így jött létre a mai Pesterzsébet, amelyet 1870-ben Erzsébet királynőről 
Erzsébetfalvának neveztek el. 

Mint minden új településnél, itt is az első lépések közé tartozott a gyermekek oktatásáról való 
gondoskodás. Az 1870-es évek elején - jobb híján - a Fehér Bárány vendéglő adott otthont az 
erzsébetfalvi népiskolának. 32 fiú és 8 leány tanult itt, majd a hetvenes évek közepén két magánházban 
folyt az oktatás. Már ekkor megkezdődött a szervezés állandó iskolaépület létesítésére. Ebbe a szervezésbe 
kapcsolódott Török Flóris is. Segítői közé tartozott Ballagi Mór, a neves nyelvész és szótáríró, aki az 
iskolaügyek bizottságának első elnöke volt. 

1876-ban választottak először iskolaszéki testületet, az akkor már két telepből (Szabó József telep -
egy fővárosi tisztviselő nevéről - és Kossuthfalva) álló Erzsébetfalván. Elnöke Török Flóris lett. Ettől 
kezdve még nagyobb lendülettel vetette magát az új iskola szervezésébe. Irt a vallás- és közoktatási minisz-
ternek, hogy a közoktatási alapból adjon segélyt az iskola felállítására. Leveleit elküldte több megye püs-
pökéhez, a hercegprímáshoz. A község vezetőivel együtt a „trón zsámolyához" borult némi építkezési se-
gélyért. Valóságos levélpárbajt vívott a váci püspökkel, aki szigorú feltételekhez kötötte a támogatást. A 
kitartó levelezésnek a település lakosaihoz intézett felhívásának néhány év alatt meglett az eredménye: 
1878 nyarára 72 adakozótól 1386 osztrák értékű forint gyűlt össze. A legtöbbet, 200 frt-ot, Simor János 
hercegprímás adott, Ferenc József 100 frt-ot, Peitler Antal váci püspök 50 frt-ot, József főherceg 20 frt-ot 
adott. Ezzel az összeggel már megtörténhetett az alapkőletétel. Két év múlva, 1880-ban, Kerkasztner Ja-
kab néptanító vezetésével, az erzsébetfalvi nebulók bevonulhattak a mai Ady Endre utcai iskola udvari ré-
szébe épített új állami iskolába. Ezt Török Flóris már nem érhette meg, mert 1878 decemberében meg-
halt. 

A kitartó és nagy hévvel végzett több éves szervező munkáról, amelyet bizonyára a honvédségnél és a 
pesti rendőrségnél sajátított el, áljon itt néhány dokumentum. Ezek a többi félszáz irattal együtt, a 
Pesterzsébeti Múzeum új helytörténeti és művelődéstörténeti értékű szerzeményei.1 

1 A levelek alázatos hangvétele nem különleges, hanem a kor hivatalos levelezésének szokásos 
stílusa. (Szerk.) 
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Nagyméltóságú m. Kii. Vallás és Közoktatási Minisztérium! 

1870. évben több nagybirtokos által Soroksár- Gubacsi pusztán Erzsébet és Kossuthfalva elnevezések-
kel több 800 házhely részletéztetvén fel és adatott el, mely idő óta Erzsébetfalván és Kossuthfalván 57 
ház épült, lakók száma 244 689 lélek, nem számítva a Dräsche féle részvénytársulati téglagyárt, hol 4 - 5 
száz munkás szokott tartózkodni egy része családostul. 

Ezen telepítvényeken a m. é. összeírás szerint 83 iskolakötelezett volt - nagyobb részt szegény lakosok 
gyermekei, - kiktől követelni nem lehet, hogy a másfél órára eső Budapest vagy Soroksárra járjanak 
iskolába - nem hogy iskolai illetéket fizethettek volna, de télen át még ennivaló kenyerök is alig volt, 
azon szülők pedig, kik a fizetésre képesek lettek volna gyermekeiket az iskolától elvonták részben mert a 
telepítvényesek kellő fizetéssel ellátott - illetve rendes tanítót felfogadni képesek nem voltak, részben a 
szülők közönyösen vették, mert sem az iskolába való járatásra, sem az iskolailletékek behajtására 
a telepítvényesek végrehajtó hatalommal nem bírtak. 

Az 1865-68. évi XXXVIII. törv. czikk a közoktatást illetőleg, különösen annak 35. 37. 46. és 47. 
szakasza tisztán meghatározza, hogy az anyaközség van hivatva és kötelezve, miszerint tanyákon, 
telepítvényeken úgy az iskola és tanítókról, mint a tanító fizetéséről gondoskodni, e tekintetben Soroksár 
községe mint anyakozség nem csak hogy több ízben felszólítva nem lett volna, de az 1875. évi június 
30-án a kerületi szolgabíró jelenlétében Soroksár község házánál tartott községesítési gyűlés alkalmával az 
Erzsébet - és Kossuthfalvi birtokosság ebbeli felszólítását jegyzőkönyvileg is kijelenté. Daczára mindezen 
felszóllalásnak újabban egy év folyt le a nélkül, hogy a közoktatási téren legcsekélyebb történt volna, a 
telepítvényesek jelenleg is iskola és tanító nélkül vannak. 

De tekintve azt, hogy a telepítvényesek már három ízben megkísértették a községesítést és a Soroksári 
Község által mindannyiszor megakadályoztattak, és pedig azon soroksári lakosok intentiója folytán, kik a 
Gubacsi pusztán birtokosok és a fent hivatott téglagyári társulat által, egyedül azon oknál fogva mert 
Soroksár községe kellő községi vagyonnal bír, községi pótlékot nem fizetnek, holott ha Erzsébet-
Kossuthfalvrficözségesíttetnék, községi járulékot volnának kötelesek fizetni. Alázattal esedezünk tehát, a 
Nagyméltóságú m. k. Vallás és Közoktatási minisztériumnál legyen kegyes intézkedni, miszerint a jövő 
iskolai év elkezdéséig vagy Soroksár községe gondoskodjék kellő iskola és tanító lakhelyiségről és 83 iskola 
kötelezett gyermek taníttatásáról melyhez a telepítvényesek csak is telekkel járulhatnak - vagy 
kegyeskedjék a nagyméltóságú m. k. Minisztérium a fent idézett törvényczikk 43. §. értelmében a 
telepítvényeseket a községi iskola felállítása és egy népiskola tanító eltartásához mért segélyben a 
közoktatási alapból részesíteni. Mely ebeli legalázatosabb kérelmünk után vagyunk hódoló tiszteletünk 
kijelentése mellett. A nagyméltóságú m. k. Vallás és Közoktatási Minisztérium alázatos szolgái. 

Weisz Lipóth 
Török Flóris bizottmányi Kaltneker József 

elnök 

* 

Nagyságos Bizottmányi Elnök Úr! 

Elismeréssel tartozom Nagyságodnak a nemes érdeklődésért, mellyel az Erzsébet-Kossuthfalvi katho-
likus nevelés és iskolaügy felvirágoztatásán buzgólkodni méltóztatik, nekem is szívemen fekszik és 
lelkemből óhajtom, hogy a fővárossal annyira szomszédos községben, mint a minő nevezett hely, mely 
kétségkívül jövővel bír, a vallás-erkölcsös nevelés és oktatásügy biztosíttassák, azonban Nagyságod -
bocsánatot kérek a megjegyzésért - nemes hevében a kezdet nehézségeivel s a körülményekkel nem 
alkudva, mindjárt kezdetben oly fénnyel óhajtani Erzsébet- Kossuthfalván az elemi iskola ügyet 
berendezni, miként ez az ország előkelőbb városaiban is alig található fel, s éppen ennek következtében 
tőlem is oly áldozatot kíván Nagyságod a bizottmány nevében, mely tekintve megyém számtalan 
szükségleteit, s a hasonlíthatatlanul csekélyebb eszközökkel rendelkező községek napirenden levő 
folyamodványait, tehetségemet meghaladja. 

Nagyságod a tanító ellátására számítani méltóztatik 500 oszt. ért. (osztrák értékű forint) frt-ot, lakbér 
czímén 100 frt-ot, méltóztassék megengedni, de bármennyire méltányolom is a néptanító érdemeit, ez 
feleslegesen bőkezű számításnak látszik oly helyen, hol a rendelkezésre álló eszközök nem felelnek meg ily 
aránynak, annál is inkább miután a nagyméltóságú oktatásügyi Minister is csak most fáradozik azon, s 
csak óhajtja elérni: hogy az elemi tanítók fizetése a szabad lakáson kívül megüsse mindenütt a 300 frt-ot, 
megelégedvén ily eredménnyel a sokkal népesebb községekben is. Mindenesetre idővel kívánatos lehet, 
hogy az erzsébet-kossuthfalvi tanítónak is kényelmesebb állás biztosítassék, s ez elérhető leend akkor, ha 
majd a község az első berendezés követelte tetemes kiadások kényszerűségétől megszabaduland, de most 
kezdetben szerényebb fizetésért is hiszem hogy fog találkozni alkalmas tanító annyival inkább, mivel 
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értesülésem szerint az építendő iskolához kihasított 600 • ölnyi tér egy részét kertül talán most is 
használhatná, valamint ideiglenessen a templom, paplak és községházhoz készen levő 1 1/2 hold földet is. 
Nagyságod továbbá kezdetben egyosztályból állandó iskolához bérlendő helyiségért 200 frt méltóztatik 
számítani, az ország legtöbb helyén az elemi iskola és tanító egy födél alatt szépen megférnek s a kettői 
czélra elegendő helyiség bérlése kisebb községekben nem igényel többet, mint körülbelül 150 frtot . 

Végre Nagyságod egy 120 frtos fizetéssel ellátandó iskola szolgáról is tesz említést, megbocsásson 
Nagyságod, de talán az első rangú városokon kívül, nem gondolnám, hogy a vidéki elemi iskoláknál ily 
állás előfordulna, annál kevésbé egyosztályú iskolánál. Szíveskedjék tehát Nagyságod mindenek előtt arról 
értesíteni engem, hogy a birtokos urak és lakosság közt rendezni szokott gyűjtésből, miről Nagyságodnak 
folyó hó 8-ról hozzám intézett igen becses soraiban említés tétetik, mennyi folyik be évenként, s az 
iskolára összegyűlt alap mennyire rúg? Továbbá pedig egy más mérsékeltebb költségvetést, mely a jelen 
körülmények között kivihető, készíteni és hozzám elküldeni, akkor majd meghatározhatom, hogy 
mennyivel járulhatok a kérdéses czélhoz, azt ugyan előre is megvallom, hogy százakra menő összeggel nem 
járulhatok ahhoz, de körülményeimhez mért szerényebb összeggel szívesen fogom az érintett czélt 
gyámolítani. 

Fogadja egyébként Nagyságod megkülönböztetett tiszteletem nyilvánulását, mellyel maradok Váczon, 
október 23-án 1875-ben. 

Nagyságodnak alázatos szolgája 
Peitler Antal József váczi püspök 

* 

Nagyméltóságú és főtisztelendő püspök Kegyelmes Úr! 

Midőn Erzsébet Kossuthfalva lakossága és elöljárósága nevében mint iskola gondnok és elnök Blum 
lános által iskola építkezésre kegyesen adományozott 50 ftért legmélyebb és hálás köszönetemet fejezem 
ki, nem mulaszthatom el Nagyságodnál mint megyés lelkipásztoruknál újabban esedezni, miszerint 1875 
évben írásbelileg ígért az 1876/77 és 1877/78 iskola évre szóló vagyis esedékes 100 ftos kegyadományt 
kiutalványoztatni méltóztatnék. 

Nagyméltóságodnak a netán a feletti kéttele eloszlatása végett hogy az Erzsébet Kossuthfalvi iskola 
nem kellő katolikus szellemben vezettenék megnyugtatásul le kell alázattal jelentenem hogy legfőbb 
törekvésem úgy mint eddig jövőre is az leend hogy iskolánk katolikus jelleggel fenntartassák. 

Nagyméltóságod ez alkalommal kegyes ígéretének beváltása által a telepítvények lakóival oly jótéte-
nényt teend melyet mi magunk úgy mint utódaink feledni nem fogunk és örök hálánkat rebesgetve 
^ agyméltóságod hosszú életéért ajkunk mindenkor az egek urához áldásért zengeni fog. 

Esedezem tehát újabban, Nagyméltóságod ismert nemes és áldásos nagylelkűségére támaszkodva legyen 
;z úttal még oly kegyelmes nékem illetve az iskolaszéknek a 200 frtot elküldeni. 

Mely alázatos kérelmem után vagyok hódoló tiszteletem kifejezése után 
Nagy méltóságodnak 

irzsébet kossuthfalván 878 márczius 27. legalázatosabb szolgája 

Török Flóris 
Fővárosi állam rendőrségi alkapitány, 

Erzsébetfalvi iskolaszéki elnök 
és gondnok 

* 

Nagyságos Alkapitány és iskolaszéki Elnök Úr! 

Az erzsébet-kossuthfalvi iskolára 1875. évi decz. 6-án 2732. sz. a. Nagyságodhoz intézett levelemben 
gértem ugyan három évre évi 100-100 frt. segélyt, de azon nyilvános kikötéssel, hogy a hívek írásbelileg 
cötelezzék magukat iskolájok felekezeti jellegének megtartására. 

Minthogy azonban az említett hitközség részint közvetlenül, részint pedig a vecsési esperes-plebános úr 
itján hozzá intézett sürgetéseim daczára sem tevé eleget ezen kívánságomnak, sőt Pók Ignácz esküdt 
írnak f. évi január 30-ról az említett esperes úrhoz intézett s hozzám beterjesztett leveléből ítélve ezen 
skola felekezeti jellege nem csak hogy nincs biztosítva, hanem ellenkezőleg nagyon is precarius és 
lizonytalan időtartamúnak látszik: ezen körülmény arra kényszerített, hogy kimondjam, miszerint a 
ikötött föltétel elmaradása után magamat az említett iskola iránt semmiféle anyagi áldozatbeli 
ötelezettség által kötöttnek nem tartom, s csak 50 f r t o t küldvén f. évi február 15. a vecsési esperes 
irhoz a szóbanlevő iskola felsegélyezésére. 

Méltóztassék tehát Nagyságod magát az erzsébet-kossuthfalvi hívekkel érintkezésbe tenni, s őket 
ábírni, hogy az általam tett föltételt teljesítsék, s én jóllehet terjedelmes egyházmegyémben igen sok a 
egélyemet igénybe vevő szegény felekezeti iskolák száma - tett ígéretemhez híven az ígért segedelmet 
legadandom. 
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Az elődök iránti tisztelet érezhető abban is, hogy a Sályi Pávakör ma jórészt 
Tar ján i András, az egyik helybeli pásztor dalaiból áll í t ja össze műsorát: Barsi Ernő 
1955-ben fogott hozzá ehhez a gyűjtéshez. Egy pásztorember dalkincsét akar ta rögzí-
teni egyéniségének, emberi világának minél teljesebb számbavételével. A dolgozat 
első megfogalmazása 1963-ban készült el, és az önkéntes Néprajzi és Nyelvjárási 
Gyűj tök országos pályázatán nagydíjat nyert . Már akkor fe lmerül t a kiadás szük-
ségessége, ezért Halmos Is tván lektori véleménye alapján Barsi ú j r a átdolgozta az 
frást, amit Ortutay Gyula és Vargyas Lajos doktori disszertációként minősítet t . 

Vajon mit jelentett a zenetanárnak, hogy önkéntes néprajz i gyűjtőként szerzett 
doktorátust? 
• — Ennek köszönhetem, hogy a pályázatokon, a gyakorlati, szakköri munká-

ban megtanulhattam a néprajzot. A Néprajzi Múzeumtól útmutatást, segítséget 
kaptam. Jó hasznát vettem annak is, hogy Kodályhoz járhattam magyar nép-
zenére. Értékes emberekkel köthettem ismeretséget, sőt barátságot. 

Hallhatnánk valamit a burgenlandi gyűj tőutakról? 
• — A téli tánccsoporttal és a népdal—hegedű-duóval szerepeltünk ott, 

kapcsolatba kerültünk a kismartoni tanítóképzővel, ök azután többször meg-
hívtak. Az őrségi falvakban gyűjtöttünk, muzsikáltunk, az óvodákban mondó-
kákat jegyeztem le. 1984 nyarán a burgenlandi, a felvidéki és a jugoszláviai 
magyarokkal közösen Nemzetközi Anyanyelvi Tábort szerveztek, erre az alka-
lomra állítottam össze a Daloló Pannónia című daloskönyvet, amit sokszorosít-
va adtunk közre. 

A zene egy sályi pásztor életében című munká j a mellett 1984-ben hagyta el a 
nyomdát a Daloló Rábaköz című gyűjteményének második, bővített kiadása, vala-
mint a Pataki Kollégium zenei krónikájáról szóló munkája . 

Búcsúzóul terveiről érdeklődtem. 
H — Háromszáz évre való tervem van, nem tudom, mi valósulhat meg belőle 

— nevet rám huncutkásan. 
A tervek között szerepel az archaikus anyagból összeállított Daloló Bükkal ja , a 

Burgenlandi daloskönyv, a Pataki hangtár . Szeretné rendszerezni óriási diaanyagát 
is, no meg tovább kutatni az írók zenével való kapcsolatát. Ha Barsi Ernő a mun-
kájáról , a még rá váró feladatokról beszélhet, szemében kigyullad a fény, árad 
belőle a csil lapíthatatlan tennivágyás. 
• — Csak akkor valósul meg ezekből valami — szól közbe a felesége —, ha 

nem lesz állandóan úton. Nem tud senkinek nemet mondani. Hol diavetítéses 
előadást tart, hol műsort állít össze az iskoláknak, vezeti a tanítóképző nép-
rajzi tudományos diákkörét és persze, amikor csak lehet, Sályban van. 

Meghatottan nézem őket. Ritkán érezni ilyen összhangot, szeretetet két ember 
között. Egymást segítve, közösen dolgozva, szerepelve, sok nehézséggel és szépséggel 
teltek el az együtt töltött évek. S milyen erőt adhatott Barsi Ernőnek a biztos há t -
tér, ahova az irigység, a rosszindulat, az értetlenség elől menekülhetett . Nem kapot t 
szidást, ha a kis tanári fizetésből drága könyveket vásárolt, ha a gyerekei néha 
napokig nem látták. Enélkül nemigen lehetett volna ennyit tenni a közösségért. 

Rábaközi csíkminta Jámbor Kálmánné gyűjtéséből. Rajzolta Timaffy Lászlóné 
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Legalázatosabb alólírottak mint Soroksár puszta Gubácson császári királyi apostoli királynő ö Felsége 
Erzsébet legkegyelmesebb asszonyunk nevét viselő (Erzsébetfalva) Gyarmatban - hol már majd 100 iskola 
kötelezett gyermek létezik, iskolát óhajtunk építeni, illetve annak építéséhez is hozzáfogtunk. 

Miután azonban Gyarmatunk lakossága nagyrésze a legszegényebb iparos osztályhoz tartozik és saját 
erőnkből iskolánkat felépíteni képtelenek vagyunk. Legmélyebb alázattal esedezünk, miszerint Császári 
Fenséged iskolánk építkezéséhez némi segélyt adományozni kegyeskedjék. 

Mely ebbeli legalázatosabb kérelmünk megnyitása után vagyunk jobbágyi hódolattal Császári Fenséged 
kegyelmes urunknak legalázatosabb szolgái 

Kaltneker József Török Flóris Pók lgnáci 
elöljáró iskolaszéki gondnok esküdt 

Erzsébetfalván, 1878. évi május 9-én 
Közli: Bogyirka Emil 

Az erzsébetfalvi polgári fiú- és leányiskola a Kossuth Lajos utcában az 1910-es évek elején. Ma Bogi Ilona 
Szakközépiskola 
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