
megérkezik. A bombázás szünet nélkül folyt. Támadás támadást követett. Váli Mari arról 
tájékoztat bennünket , hogy elsősorban a Nádorvonalat támadta az ellenség.36 

Az ostrom hevességét és kíméletlenségét mutatja, hogy az osztrákok elrendelték Újszőny 
kiürítését. A Komárommal szemben — a Duna jobb partján — fekvő község akadályozta a 
támadók hadműveleteit.37 Az osztrákok ily módon jobb felvonulási lehetőséghez jutottak. 
Ágyúütegeiket most már közvetlen Komárommal szemben, a Duna partján állították fel. 
Ezzel jelentősen megnövekedett az ágyúk lövedékeinek hatósugara. Ennek következtében a 
városban ú jabb és újabb utcák kerültek tűz alá. Erről így tudósít a Beöthy-napló: 

„Április 14-én, Délbe a Cs. K. hadsereg az eddigi Rátz, Csapó és Vármegye utzáktóli Bomba és Ágyú 
irányzatát a Városnak más részére tudniillik a Rozália térre, kis piatzra, Huszár, Szekér, Mester, To és 
József utzákra és a Vágduna Sorára vette, — s rettenetes erővel bombáztatta s rontotta a várost Új 
Szőnyből; ekkor ezen helyekről a lakosság a Víz útzára menekült . . . Április 15-én, Rátz Húsvét lévén, 
Regeitől estvélig Szinte oly nagy erővel bombáztatta a Városnak ezen részeit; ekkor a Czieány mezőn és 
a Kiséri őszi vetéseken készült barakokba és az úgynevezett Új Várba vagy Nádorvonalba menekült a 
lakosság; magunk is egy pár éjjel a barakokban tartózkodtunk és háltunk.' 8 

Azonban az ellenség minden bombája és ágyúja sem tudta megtörni Komárom ellenállását. 
A polgárság nem csüggedt, az őrség vitézül kitartott, egészen a város 1849. április 22-i 
fölmentéséig. Akárhány parlamentert is küldtek Komáromba, az mindig elutasító válasszal 
tért vissza. Véres tartalmat nyer t ezekben a napokban a vár falában lévő „Kőszűz" felirata: 
„Sem csellel, sem erővel!" 

Dr. Szénássy Zoltán 

Népiskolák a XIX. században 

A népiskola Győr megyében 
A Habsburg-dinasztia politikai vonalvezetésének egyik sarkalatos alaptétele volt, hogy „a 

tudatlan tömeget könnyebb irányítani, a kevésbé képzett népre sok mindent rá lehet 
kényszeríteni." A reform-korszakban természetesen ez az elv már nem érvényesülhetett 
korábbi merevségében, de nem vitás, hogy az 1848-as magyar szabadságharc előtti 
esztendőkben — különösen a falvakban — ismét lelassult a népoktatás fejlesztésének üteme. 
Győr megye viszonylatában ez különösen azért érdekes, mert éppen Kolosváry Miklós 
táblabíró, a vármegye országgyűlési követe hangoztatta legjobban a pozsonyi diétán az 
ifjúság hazafias szellemben való nevelését és a magyar tannyelv kötelezővé tételét. 

Részben elavult, régi monográfiáink ugyan nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget 
ennek a visszaesésnek, de a legutóbbi évtizedek során feltárt levéltári dokumentumok annál 
nyomatékosabban igazolják, nogy milyen lehetetlen, sőt siralmas helyzet jellemezte ebben 
az időszakban a falusi népoktatás ügyét. Az 1845 és 1847 közöt t készített részletes járási 
jelentések, valamint az egykorú tanügyi kimutatások eléggé leplezetlen módon örökítették 
meg a valóságos tényeket az u tókor számára. 

Számos nehézség persze abból származott , hogy a községjegyzői és tanítómesteri 
feladatokat szinte mindenütt ugyanaz a személy látta el és helyenként a szülők sem 
fordítottak különösebb gondot arra, hogy gyermekeik iskolába járjanak. Munkaerejüket 
inkább a föld megművelésénél vagy a ház k ö r ü l hasznosították, hogy a család szűkös anyagi 
viszonyain, kenyérgondjain könnyítsenek. A pusztai (a későbbi pannonhalmi) járásban 
aránylag kedvezőbb volt a helyzet, bár Győrszentmár tonban pl. a katolikus népiskola 221 
tanulójára csak egy tanító jutot t , a Nagybaráthegyen lakó családok gyermekei pedig a nagy 
távolság és a „súlyos ruhátlanság" miatt iskolázás nélkül nőttek fel. Lent a községben volt 

7Beöthy Gáspár naplója. 
, 8Uo. 
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ugyan tanoda, megrongált tetőzettel és félig kidőlt falrészekkel, ezt azonban csak a falubeliek 
látogatták. 

A győri járásban már sokkal több panasz akadt az iskolák állapotával kapcsolatban. Vámos 
községben az iskolának is o t thont nyúj tó jegyzői lak a dunai árvíz miatt összeomlott , 
Véneken a sötét tanoda szobájában még padok sem voltak. A gyermekek jórészt állva 
tanulgattak. Nagybajcson a düledező iskolát még a hivatalos jelentés is barlanghoz 
hasonlította, Ot tevényen az épület a tűz martalékául esett, Kunszigeten pedig a részeges 
tanító még a legszükségesebb oktatási feladatokat sem tudta ellátni. De szörnyű volt a 
helyzet Markotabödögén is, ahol a megroggyant iskolában életveszélyes körülmények 
közö t t lehetett csak tanítani, és az 50 főre méretezett helyiségben 105 tanuló volt 
összezsúfolva; vagy Pinnyéden, ahol az árvíztől megrongált, egészségtelen épület sötét 
szobájában, télvíz idején, a földön üldögélve írták leckéiket a szerencsétlen gyermekek. 

A legsúlyosabb esetek azonban Sokoróalja iskolaügyét jellemezték. Itt szánalmas kö-
rülményekről , kirívó állapotokról adtak számot a községi jegyzők, hiszen a járás főbírája 
a következőket volt kénytelen jelentésébe foglalni: „A járásombeli falvak iskolái a legtöbb 
helyen a szellemi kiképzésre nézve oly alacsony fokon állanak, hogy a tanulmányok silány 
közlése által a tanulók a legnagyobb hátramaradásban vannak; de ennek egyik fő oka abban 
is rejlik, hogy a tanítók sincsenek eléggé az oktatói képességekbe avatva!" Voltak azonban itt 
egyéb bajok is, hogy csak néhányról történjék említés: a mórichidai iskola tanulóinak fele — 
kb. 25—30 gyermek — állandóan hiányzot t , mivel a nedves falaktól mindenki megbetege-
det t ; Gyarmaton kimustrált, rossz kocsmapadokból állott az iskolai berendezés, de esős 
napokon még így is szünetelt a tanítás, mert az idők vasfoga a tetőzetnek csak a roncsait 
hagyta meg; Mérges községben az iskolaépület ingatag állapota mellett a tanító is hanyag 
volt ; Szemerén pedig egy hitvány roskadozó zsellerházban oktatták a református vallású 
gyermekeket. 

Ez volt tehát a tényleges helyzet az elmúlt század közepe táján, a 48-as szabadságharcot 
megelőző években, és nem lehet azon csodálkozni, hogy Győr megyében, amely az 
oktatásügy tekintetében egyébként országos viszonylatban a 6. helyen állott, még a 
kiegyezés esztendejében is 30%-on felül volt az analfabéták száma. Javulás csak 1868. évi 
népiskolai törvény életbe lépése után következett be, amikor az államhatalom intézményes 
beavatkozása és ellenőrzése nyomán, a Kisalföld falvaiban is fokozatosan megszűntek a 
korábbi szomorú időszakra emlékeztető tarthatatlan állapotok. 

Dr. Lengyel Alfréd 

Bács-Bodrog megyei tankerületi 
iskolai tanács jelentése 

Az Eötvös József-féle oktatási törvény hatására, a kiegyezést követő polgári átalakulás 
lehetőségei közöt t — s azok szellemében — kezdődött meg a XIX. század közepén a magyar 
közoktatás jobbítása, nyitottabbá tétele. Ennek egyik formája a vármegyénként létesített és 
működtete t t iskolai tanács. A levéltári adatok szerint Bács-Bodrog vármegyében ez a testület 
1869. október 6-án alakult meg.1 A több mint egy évszázaddal ezelőtt megfogalmazott 
oktatáspolitikai gondolatok azért is tarthatnak számot a ma emberének figyelmére, mert 
segítségükkel összevethetjük ennek az időszaknak közoktatási törekvéseit, eredményeit, 
gondjait és azok értelmezését a maiakkal. 

Megkapóak a jelentés bevezető gondolatai „ . . .az említett iskolai hatóságnak öt évi 
működéséről számot adhassak, és pedig azon célból, hogy a T. Bizottság megítélhesse valljon 
az iskolai tanács hivatásának és kötelességének hazafias tevékenység által megfelelt-e?" 
Számomra ezek a gondolatok azért is értékesek, mert a nemzetté válás folyamatában 

'Bács-Bodrog vármegye ebben az időszakban magába foglalta a mai Bács-Kiskun megye déli 
részét, valamint a mai Jugoszlávia területén Zombor t és környékét egészen a Tisza torkolatáig. A 
vármegye székhelye akkor Z o m b o r volt. Az iskolai tanács 5 éves munkájáró l szóló értékelés a 
vármegye Közigazgatási Bizottságának ülésére készült 1874. szeptember 22-én. A dokumentu-
mot készítette és előterjesztette Dimitrievits Milos megyei tanfelügyelő. 
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megtalálta a lokális és szélesebb érdeket szolgáló célok közül azt, ami egyetemes — nemzeti 
—, s ennek rendelte alá a helyi, a „partikuláris" célokat. 

Az iskolai tanács öt év alatt 16 alkalommal ült össze és 171 határozatot hozott . 
Tevékenysége eredményeit így fogalmazza meg: „Működésében az iskolai tanács kiválólag 
gondoskodot t arról, hogy a tanköteles gyermekek évenként Írattassanak össze, és az 
iskolákban rendesen járattassanak, továbbá, hogy a tanerők és az iskolai helyiségek 
szaporíttassanak és végre, hogy a törvény által meghatározott tantárgyak adassanak elő és a 
tantermek kellőleg szereltessenek fel." 

Ezt követően a jelentés a népnevelés helyzetéről, állapotáról ad átfogó képet statisztikai 
adatok segítségével. Vizsgálatának alapja az 1869. és az 1874. évelt összehasonlítása, 
számbavétele. Az akkori Jbács-bodrog megyei tankerületben, ide számítva a négy királyi 
várost is, 676 149 lélek van, és így e tankerület a lakosság számára nézve Magyarországban a 
legnagyobb." Arról is tájékoztat a jelentés, hogy 5 év alatt a lakosság száma növekedett . 

Az 1874. évben a tanköteles gyermekek száma 106 287, a lakosság 18,5%-a. Közülük 
rendszeresen iskolába járt 68 681, míg öt évvel korábban csak 56 616. Tehát a megye 
iskoláiba öt év múltán 12 065-tel többen igényelték az iskola szolgáltatásait. Ez a létszámnö-
vekedés felettébb érdekelte a népnevelés irányítóit, mert mind felekezeti, mind nemzetiségi 
megoszlásban feldolgozták. Ez utóbbi figyelemre érdemes napjainkban is. Eszerint a 12 065 
gyermek az alábbi nemzetiségi megoszlásban jelentkezett: magyar 6 087, német 4 021, szerb 
1 572, bupyevác, sokác 100, tót (szlovák) 239, orosz 46. A statisztika egyértelműen jelzi, 
hogy a megyében a magyar és a német anyanyelvű lakosság létszámnövekedése a legdinami-
kusabb. 

Sokatmondóak azok az adatok, amelyek a rendszeres iskolába járók nemzetiségi megosz-
lását mutatják. Ezeket az adatokat a jelentésben használt formában közöl jük, azzal a 
megjegyzéssel, hogy a megyében a tanköteles gyermekek a lakosság 18,5%-át teszik ki, tehát 
a százalékok a tanköteles gyermekek arányával összevetve jelzik az iskoláztatási gondokat . 
1874. évben iskolába járt: 

Magyar 26 755, vagyis a lelkek számának 11 % -a 
Német 26 135, vagyis a lelkek számának 15%-a 
Szerb 8 013, vagyis a lelkek számának 8%-a 
Bunyevác, sokác 3 881, vagyis a lelkek számának 5%-a 
Tót 2 993, vagyis a lelkek számának 12%-a 
Orosz 904, vagyis a lelkek számának 11 % -a 

A ma embere számára meghökkentő, hogy 37 606 gyermek, a tankötelesek 35%-a nem 
látogatja az iskolát. Mi indokolja az iskolától távolmaradók nagy számát? „Ennek egyik oka 
az, nogy a megyei határozat a kényszeriskoláztatásra nézve az illető községek által, 
lelkiismeretesen nem hajtatott végre és másik ok pedig az, hogy törvénynek követelése a 
gyermekek iskoláztatására nézve szigorúak, mert ha pedagógiai szempontból a törvénynek 
azon intézkedéseit, hogy a 6—12 éves gyermekek a mindennapi, a 13—15 évesek pedig az 
ismétlő iskolába járni tar toznak, indokolni és védelmezni is lehet, abból azonban a mi jó és 
kívánatos még következtetni nem lehet, hogy a gyakorlati életben lehetséges és hogy a 
törvénynek intézkedése végrehajtható is." Valóban a törvény nem számolt azon követelmé-
nyekkel, feltételekkel, amelyek ebben a megyében is jelen voltak. Nevezetesen a 10. 
életévüket betöltő gyerekek ipari és kereskedelmi segédeknek mentek, illetve jelentős 
azoknak a száma, akiket a mezőgazdaság, mint gyermekmunkaerőt foglalkoztatott. 

A népnevelés követelményeinek és tényezőinek számbavétele közöt t nem elhanyagolható 
a tantermek és a tanítók számának alakulása. A jelentés szerint ekkor a megyében 346 iskola 
működöt t , amelyben 624 tanterem volt és ezekben 623 tanító, illetve tanítónő dolgozot t . A 
puszta tények számbavétele azt jelenti, hogy a települések többségére az 1 tanterem, 1 tanerő 
a jellemző. A nagyobb községek, a városok rendelkeztek több tantermes iskolával, a több 
pedagógust magáta foglaló tantestülettel. 

A korabeli tanügyi viszonyokat jellemzi, hogy 1 tanítóra, illetve 1 tanteremre 124 
tanköteles gyermek jutott. Mivel nem minden 6—12 éves látogatta az iskolát, így ez a szám a 
valóságban 96 volt. Sok vagy nagyon sok? Ezt a jelentés a következők szerint válaszolja meg: 
„miután a tantermek csekély kivétellel tágassak és a tanítók kötelességüket buzgalommal 
teljesítik így a tanerők és tantermek szaporításáig mindannyi 6—12 éves tanköteles gyermek 
az iskolába járhatna." 
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A megye iskolafejlesztésének programját és eredményét jól szemlélteti, hogy 1869 és 1873 
közöt t 134 új tanítói álláshelyet noztak létre és töltöttek be képzett tanítóval, illetve 156 új 
tantermet építettek. Az elért eredményt — nem kis optimizmussal — a jelentés így összegzi: 
„ . . . és miután e szép számok azt bizonyítják, hogy úgy polgári valamint hitf. községeknél a 
jó akarattal párosult áldozatkészség meg van — úgy e szam szerint kimutatott előzmények-
ből alapossággal azt a következtetést lehet levonni, hogy rövid idő alatt népnevelés ügyünk a 
törvény rendeletének minden tekintetben fog megfelelni." 

A jelentés arról is szól, hogy az iskolába járó gyermekek átlagosan évi 3 forint tandíjat (3 
napszám) fizettek, amelynek beszedése nem kis gondot jelentett. A tanítók fizetése, illetve 
átlagos évi jövedelme 492 forint . Az 1869. évi statisztika szerint Magyarországon a tanítók 
évi jövedelme átlag 438,5 Ft volt, tehát itt a megyében valamelyest többet kerestek. Ehhez a 
jövedelemhez hozzá kell adni a szolgálati lakást és a természetbeni juttatást. Támpontul 
szolgálhat e kor pénzértékéhez, hogy pl. 1 mázsa búza 1880-ban 11,96 Ft, egy férfi 
napszámbére 93 krajcár. 

Az iskolák felszereltségére utaló megállapítások is pozitív kicsengésűek. Míg az 1869. évi 
ellátottságot a fali olvasó tábla jelentette, addig öt év múltán „minden iskolának van 
földgömbé, földabroszai, természetrajzi és természettani ábrái és eszközei." 

Hasonlóképpen elismerően szól az iskolafenntartókról is. Mint ismeretes időszakunkban 
Magyarországon az iskolák döntő többsége felekezeti. A megyében a népoktatás szempont-
jából is meghatározó volt a kalocsai érsekség anyagi, szervezeti és irányítási szerepe. Erről a 
jelentés így írt: „ . . .a rendszeresített igazgatás, nem különben folytonos felügyelet és végre 
az illető papság buzgalmas tevékenysége folytán, a legszebb előmenetelt tettek." Más 
viszonyokat mutatnak a többi iskolafenntartókról szóló megállapítások. „Nagyon fájlalom, 
hogy a görögkeleti hitf. iskolákról ily értelemben nem nyilatkozhatom, a kérdéses 
iskolákban ugyanis csekély kivétellel előmenetel helyett hátramaradást tapasztaltam." 
Továbbá: „A görög cath. iskolák primitív állapotban vannak." Ugyancsak vegyes, illetve 
ellentmondásos viszonyok találhatók az izraelita iskolák körében, amelyekhez ellátottságban 
és színvonalban nagyban hasonlítanak a protestáns iskolák. Kedvezően ítéli meg a jelentés a 
községi iskolákat, amelyekben 109 tanító dolgozott . Ezek számát növelte a Baján és 
Szabadkán működő „állami képezde" mellett tevékenykedő egy-egy állami elemi iskola. 

A megye sajátszerűsége — iskola ellátottság szempont jából—, hogy „felsőbb népiskola e 
tankerületben nincsen; egy ily iskolának felállítása végett Apatinban az előintézkedések 
megtétettek, míg a többi, szám szerint 28, azaz oly községekben, a melyeknek lakossága 
5000-et felülhalad a felsőbb népiskolák felállítása miatt a tárgyalások folyamatban vannak. ' 

Külön foglalkozik a jelentés a polgári iskolákkal. Közülük is az igen jól dolgozó zentai, 
amelyben 90 fiú és 35 leány tanult 6 rendes tanár és 1 tanító közreműködésével. E város 
népoktatásügyének elismerésére a jelentés a következőket javasolja: „ . . . indítványozni 
méltóztassék a T. Bizottság Zenta város tanácsának és képviselőségének a népnevelés 
fejlesztése érdekében hozot t tettemes anyagi áldozatokért, továbbá az ottani iskolaszéknek 
buzgalmas működéséért , és végre Újházi Menyhért az iskolaszék elnökének hazafias 
tevékenységéért elismerését nyilvánítani és kijelenteni." 

A köszönet hangján szól a jelentés a kormánynak a megyére gyakorolt hatásáról, 
támogatásáról. Ebben első helyen szerepel a Baján és Szabadkán felállított tanítóképző, 
amelyek évi költégét — 48 590 Ft — a minisztérium magára vállalta. 

A tanítók folyamatos utóképzésének érdekében Baján „póttanfolyamok tartattak meg." 
Ugyancsak államköltségen képezték ki a néptanítókat „gazaászatban, tornászaiban." 

Egy ilyen évszázados dokumentum az érdeklődők körében is más-más következtetés 
levonására ad lehetőséget. Bemutatása azt szerette volna szolgálni, hogy tükröt adjon a XIX. 
század második felének Bács-Bodrog megyei oktatási törekvéseiről, jelezve, hogy a 
népnevelés ekkor is a társadalom érdeklődésének középpontjában volt. 

Dr. Molnár János 
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