
műhely létezését is. Majd ú jabb vizsgálatokkal egyre szélesebb körben derült fény a 
Kárpát-medencében talált edények műhelyekhez kötésére. 

Az eddigi adatok tanúságtétele szerint a VII. században - a korai avar korban - legalább 
10-12 műhely dolgozott az avar kaganátus területén, melyek ellátták a településeket jó 
minőségű kerámiával. A régészeti úton meghatározot t két kerámiaközpont létezését is 
igazolva látjuk - Dunaújváros és Szekszárd környékén. Ezekből levonható az a következte-
tés, miszerint a korai avar államban, a Duna pannóniai oldalán telepedtek le azok a 
népcsoportok, melyek az Aral- tó és az Altáj hegység közötti területen élteK eredetileg. Ezek 
a néptöredékek csatlakoztak a nyugati türkök elol menekülni kényszerült más csopor tokhoz 
és Európában „egységes" avar népként léptek fel. Ez a politikailag fontos „látszatkeltés", 
létkérdése volt az új avar államnak, hiszen ez az erot is sugallta. Ám a temetőkben 
megfigyelhető „temetkezési szokások" tarkasága a régész számára az etnikum sokrétűségét 
is jelzi. A magukat avarnak nevezők, valójában korántsem egyetlen néphez tar toztak. A 
magukkal hozo t t kultúra, hitvilág sok-sok hasonlatosságot mutatot t . Ebből kitetszik, hogy 
etnikailag közel álló népcsoporton, szövetségéről beszélhetünk. N é p p é itt, a Kárpát-meden-
cében kovácsolódtak egységbe, magukba olvasztván az itt talált (nem leigázott) népek 
maradványait is. 

Miután a tolnai temetőkből megismert régészeti anyag tanúságot tesz arról, hogy a frank 
háborúk után még tömegében számolnunk kell avar lakossággal, úgy tűnik, a IX. században 
a korábbi feltételezésekkel ellentétben, másként folyt az élet. A 796-803 között i nagy frank 
támadások után kialakult helyzetben az avar állammal - mint ellenféllel - nem kellett 
számolnia sem a bizánci, sem a nyugati hatalmaknak. A Kárpát-medencében a nyugati 
országrészeket a Frank Birodalomhoz csatolták, a keleti részeket - elsősorban Erdélyt - a 
bolgár állam kebelezte be, míg a déli területeken Bizánc erősíti meg pozícióit. A megmaradt 
részek nem váltak lakatlan pusztasággá, hanem a hatalmától - nem pedig etnikumától vagy 
életétől - megfoszot t t avarság húzódot t ide vissza. 

Történeti tényként fogadhat juk el, hogy a hittérítő Cirill és Method a IX. század utolsó 
harmadában avarok között is megfordult . A Ciri l l-mondából kitetszik, hogy jártak a 
türköknél (magyaroknál az Etelközben), s jártak az avaroknál is. Mindkét népet felsorolja -
más népek közö t t - Cirill, római hitvitája közben. E térítőút és a magyarok honfoglalása 
közöt t alig telt el két évtized. Ebből világosan következik, hogy a két nép találkozott a 
Kárpát-medencében, e két kul túra és hordozóik a magyar állapalapítás részesei voltak. 

Rosner Gyula 

Régi iskolákról és iskoláztatásról 

Szenei Molnár Albert 
Komáromban 

A galgóci háromnyelvű gimnázium fennállásának időszakában Komáromban is működö t t 
egy rangos, protestáns középiskola. Ez már több évtizeddel előbb tevékenykedett, mint a 
komáromi gimnázium elődjének tartott - 1649-ben alapított - jezsuita iskola. 

A komáromi református „felső iskola" alapítására a XVII. század első évtizedében került 
sor, amikor a vallási megújhodás fénykorát élte városunkban. Péczeli Király Imrét, a kiváló 
tudóst 1606-ban bízták meg, hogy az igazgatása alatt lévő népiskola fölé magasabb 
osztályokat építsen. Az ú jonnan szervezett intézet következő nyolc osztályból állt: I. 
Collectorok, II. L e c t o r o k - ez a kettő előkészítő v o l t - , III. Declinisták, IV. Conjugisták, V. 
Etymologisták, VI. Syntaxisták, VII. Poéták, VIII. Logikusok. 
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Az alsóbb osztályokat a felsőbb évfolyamok tanulói oktatták. Akik elemi fokon beváltak, 
azokból lettek a praeceptorok, a tanítók, akik pedig a tudományok minden ágában komoly 
ismereteket gyűjtöttek, azokból rektorok, tanárok lettek. A rektorok aztán teológiai, jogi és 
orvosi fakultáson tanulhattak tovább. Ez az oktatási rendszer kedvezett a tehetséges szegény 
diákoknak is, mivel ezeket mint alumnistákat (egyház költségén tanulókat) a középiskola 
elvégzése után külföldre küldték tanulmányaik folytatására. 

Erről a komáromi iskoláról írt 1609. május 7-én Szenei Szíjgyártó Lukács, nagymegveri 
prédikátor unokatestvérének, Szenei Molnár Albertnek Magaeburgba. Dicséri nemcsak az 
intézetet, hanem a város derék lakosságát is. A nagy magyar tudós így már külföldi 
tartózkodása idején szellemi kapcsolatba került Komárommal. Rövid idő múlva a város 
vezetői a középiskola élére akarták Szenei Molnárt állítani. Ez nem tetszett Szíjgyártónak, 
mert ő nem rektornak, hanem prédikátornak szerette volna meghívatni földijét, ezért többek 
között a következőket írta neki: „Kegyelmed az scholabéli tanítást nem veheti már föl ." 

Korának egyik legnagyobb magyar vándora 1612-ben tért haza, és prédikátori állást vállalt 
Batthyány Ferencnél, Dunántú l leggazdagabb mágnásánál. O k t ó b e r 6-án eljött Komáromba 
is megnézni ezt a várost, amelyről már annyi szépet és jót hallott. Megismerkedett a 
vezetőkkel és a tanács 6 tallérral ajándékozta meg a vendéget. Ez nem látszik nagy összegnek, 
de a város egész évi bevétele alig haladta meg a 600 tallért. Négynapi i t t- tartózkodás után 
Nagymegyerre utazott , aztán visszatért városunkba, de október 25-én ismét Nagymegyeren 
találjuk. Ekkor Szíjgyártóval már komolyan tárgyaltak a komáromi prédikátorságról. 

A tervezgetés azonban csak 1614. június 14-én került közel a megvalósuláshoz, amikor a 
Komjátiban megtartott zsinaton Szenei Molnár Albert azt közölte, hogy az Alföldön 
szeretne letelepedni. A zsinat tagjai ezt a tervét elutasították, és egyhangúlag úgy határoztak, 
hogy Komáromba ajánlják prédikátornak, és az ajánlólevelet nyomban el is küldték. A 
komáromi küldöttség - amelynek tagja volt Mészáros Mihály bíró és Rákóczi Benedek 
huszár kapitány - június 26-án meg is érkezett Sopronba, és Batthyány Ferenc jelenlétében 
ünnepélyesen meghívták Szenei Molnárt prédikátornak. Tehát a zsinat ajánlása alapján a 
komaromiak hívták meg a kiváló tudóst és egyházi embert, nem pedig ő hívatta meg magát, 
mint ahogy a hatkötetes A magyar irodalom történetében olvashatjuk. Ezt bizonyít ja Dézsi 
Lajos: Szenei Molnár Albert című munkájában, és a meghívott is naplójában. 

Szenei Molnár Albert 1614. július 8-án érkezett városunkba és július 11-én kezdte el 
prédikátori tevékenységét. Naplójában feljegyezte, hogy elsőnek Olasz András kisfiát 
keresztelte meg. Olasz András előkelő polgár volt, maga is írogatott, így hamarosan 
barátságot, sőt komaságot kötöt tek. Egy későbbi munkájának előszavában tisztelettel 
köszönti komáromi komáját . 

Komárom környéke ekkor még mocsaras volt. Ez a vidék rossz hatással volt egészségére, 
szeptemberben már betegeskedett, ezért Újvárba ment gyógyulást keresni. Most már 
nyilvánvaló lett, hogy rövid ideig marad Komáromban. Családja is elkívánkozott a török 
terület szomszédságában levő városból. O k t ó b e r elején már komolyan készültek a távozásra, 
és október 17-én el is költöztek, Ekecsen, Szerdahelyen, Mihályfán keresztül 19-én érkeztek 
Somorjára. Ezt követően Erdélyben akart letelepedni, de Habsburg és török intrikák miatt 
Bethlen Gábor ekkor még nem foghatott hozzá oktatási tervei megvalósításához. Szenei 
Molnár német felesége sem akarta férjét a bizonytalanságba követni, ezért újra külföldre 
ment. 

A nyugtalan természetű ember csak rövid ideig tudott egy helyben maradni: utazásra, 
mozgásra vágyott. Pedig Komárom lakosait nagyon megszerette. Első házasságából szár-
mazó Mária lányát is a komáromi Járfás család vette magához a nagy ember iránti 
tiszteletből. A szeretett Járfás Mihályék és más jó emberei meglátogatására 1615. április 3-án 
még visszatért Komáromba, de a következő nap hajóval már Győrbe utazott . 

Evek múlva is kedvesen emlékezett vissza itteni barátaira. Postilla Scultetica című 
művének ajánlólevelében felsorolja jótevőit, és ebben első helyen említi Komáromot : „Az 
városok közül kiváltképpen való jóakaratjokat, segedelmeket jelentették, nyúj tot ták hozzám 
Komárom. . . " De nemcsak az író emlékezett szeretettel Komáromra , nanem a város is 
minden időben tiszteletben tartotta tudományos életünknek e kiválóságát. 

Szenei Molnár Albert komáromi működése mindössze negyedévig tartott , de abból a 
fényből, amely emlékét ma is övezi, egy kis sugár városunkat is megilleti, hiszen a nyugtalan 
életű tudósnak néhány hónapig ot thont adott . 

Gáspár Tibor 
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Iskoláztatás a Sárközben 
A Sárköz Magyarország egyik jellegzetes tájegysége. A Duna és a Sárvíz által határolt 

területen lévő Ocsényhez, Decshez, Sárpilishez és Alsónyékhez, tehát a néprajzi értelemben 
vett klasszikus sárközi falvakhoz számítjuk még Báta református lakosságát és távolabb, a 
műveltség hasonlósága alapján Érsekcsanád, Szeremle, valamint Zengő környéki református 
magyar falvak, Váralja, Zengővárkony, Pécsvárad és Hidas népét is. E falvak műveltségbeli 
hasonlóságát a gyakori összeházasodás erősítette, tartotta fenn annyira, hogy felmerült az a 
gondolat a kutatók körében, hogy a zengőalji magyar falvak népe a sárközi magyarság 
kirajzása lenne. Ezt azonban semmivel sem lehet bizonyítani. Valószínűbb, hogy egy 
szélesebben elterjedt, de a török világban elpusztult nép és paraszti műveltség emlékeit őrzik 
ezek a szigetként fennmaradt falvak, melyeit közti teret nagyrészt német telepesek töltötték 
ki. Ez az idegen környezet egymáshoz kényszerítette az azonos műveltségű, nyelvű és 
vallású magyar falvakat. A Sárköz és a vele rokon községek megyényi területek magyarságát, 
illetve a maradékát őrizték meg. A Sárköz maga a vegyes nemzetiségűvé vált Tolna megye 
legnagyobb és tulajdonképpen egyetlen, több faluból álló magyar népcsoportja. A tö rök 
hódoltság nemcsak a lakosság számában jelentett változást, hanem az e tájon virágzó 
kultúrában is. A hadak útjának kitett, védtelen terület teljesen elvadult, s a korábban itt 
virágzó humanista műveltség is lehanyatlott. A Sárköz műveltsége már Mohács előtt is 
jelentős volt. Már 1486-ból értesülünk arról, hogy a Sárköz egyik legjelentősebb mezőváro-
sában, Kesztölcön plébániai iskola működöt t . Az itt - Zelay János iskolájában - tanító 
Ormány i Miklós Benedek fenyítésképpen halálra korbácsolta egyik nehézfejű tanítványát, 
aki nem tudta felmondani az előző nap K i r ó t t leckét. 

A török hódoltság előtt virágzó 30 sárközi településből mindössze öt maradt lakott hely. 
A török uralom annyiban kedvezett az itt élő magyarságnak, hogy nem gátolta a protestáns 
vallás gyakorlását és terjedését. A Duna menti Sárköz a magyar területek közül az elsők 
közö t t vette fel a protestáns vallást, már az 1540-es években tért hódít a reformáció és Tolna 
mezővárosa válik a hódoltsági területek egyik protestáns szellemi központjává. Itt a XVI. 
században már protestáns főiskola működik, külföldet megjárt, művelt tanárokkal, kik 
közvetlen kapcsolatban álltak a hitújí tókkal. 

A művelődéstörténet és egyáltalán a műveltség elterjedése, elterjesztése szempontjából 
kiemelkedő szerepe van a reformációnak. A XVI. század közepi vallási küzdelmek közepette 
új igény merült fel az alsóbb társadalmi rétegek művelődésének tekintetében. Az uralkodó 
osztály mind katolikus, mind protestánssá vált rétege egyformán szükségét érezte annak, 
hogy a falvak, mezővárosok és városok minél több gyermekét meghatározott tartalmú és 
célú oktatásban, nevelésben részesítsék, ne csak a papi pályára készülőkkel foglalkozzanak. 
A szélesebb körökkel való pedagógiai célú foglalkozást mindegyik felekezet elsőrendű 
eszköznek tartotta annak érdekében, hogy saját vallási közössége számára öntudatos és 
hűséges híveket neveljen. 

Az alsó fokú iskolák megszervezése erőteljesen megindult , hisz a tolnai főiskola nemcsak 
az egyházakat látta el a Kor színvonalán álló és műveltségüket külföldi egyetemeken 
gyarapító lelkészekkel, hanem közülük kerültek ki a frissen alakuló iskolák tanítómesterei is. 
A tö rök hódoltság felszámolása után a gyorsan gyarapodó és a gazdasági kultúrát intenzíven 
fejlesztő sárközi szerződéses jobbágyparasztok figyelmet fordítottak a művelődésre is, a 
felsőbb egyházi kormányzat biztatására megszervezték iskoláikat. Természetesen ezeknek 
az iskoláknak a működési lehetőségeit, körülményeit a lakosság anyagi viszonyai szabták 
meg. 

A XVIII. században - hasonlóan a parasztok lakóházaihoz és gazdasági épületeihez - még 
fából és vályogból épített, szalmatetős iskolaházak voltak a jellemzőek. Az iskolák tú lnyomó 
részében külön tanterem nem volt: a tanító egyetlen szobájában folyt az oktatás, gyakran a 
mester háziállatainak társaságában. A gyakori tűzvészek, árvizek miatt előfordult , hogy az 
iskola háza leégett vagy romba dőlt, s felújításával évekig senki sem törődöt t . 1789-ben Bátán 
az iskolához hozzá kellett volna építeni egy osztálytermet, a meglévőt ki kellett volna javítani 
és ellátni belső felszereléssel, mert egy fekete táblán kívül nem volt egyéb eszköz. Pilisen csak 
a puszta helye volt az iskolának, mert három évvel az összeírás előtt teljesen leégett. 1816-ra 
a pilisi jobbágyok felépítették iskolájukat, de a teteje ekkor sem volt megfelelő, náddal való 
reparálást kívánt. E községben az iskola a templom és a prédikátor lakásával egy udvarban 
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állott, csak 1865-ben emeltek külön iskolaépületet a szomszédos telken, addig ezt próbálták 
gyakori munkával rendben tartani. Az épületről 1846-ben a főszolgabíró mindössze annyit 
jegyzett fel, hogy meglehetős. E szűkszavú megállapítás sok mindent takarhat, ma már igen 
kevés viszonyítási alapunk van a szó valóságtartalmának megítéléséhez. 

Alsónyéken 1789-ben még nem volt probléma az iskola épületével, csak a belső felszerelés 
hiányosságaira panaszkodott a tanító. Az 1816. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv szerint 
már romladozó állapotban volt az iskola és a mesteri lakás, de az eklézsia újat igyekezett 
állítani. A református egyház kurátorának számadásaiból kiderül, hogy az új iskolaépület 
1836-1837-ben készült el. A falu lakóinak „társadalmi" munkája mellett még 165 forint 8 
krajcárt kellett kifizetni az egyház pénztárából. Az így felépített épületet azután évente 
kétszer meszelték, kijavították az apróbb hiányosságokat. A további kurátori számadások-
ból kiderülő rendszeres karbantartási munkálatok után, az 1846. évi összeírás szerint az 
alsónyéki iskola jó állapotban volt. 

Még 1884-ben is komoly gondot okozot t az iskolaépületek állapota. Matavovszky Béla 
királyi tanfelügyelő szerint „a hiányokhoz még azon lényeges is járul, hogy a már meglévő 
iskoláinknak nagy része építkezés, a tantermek elhelyezése tekintetében igen hiányos, sőt 
közegészségügyi szempontból is alapos kifogás alá esik". Az idézet konkrét példái 
bizonyít ják, hogy szinte kísértetiesen ugyanazon a bajok jelentkeztek mint egy évszázada. 
Az új, Eötvös-fele népoktatási törvény értelmében a falvakban iskolaépületek létesítése az 
egyik fő cél. Hát térbe szorult viszont a már meglévők karbantartása és korszerűsítése. 

Még a XIX. század első felében is a régi, feudális módon történt a falusi iskolák 
fenntartása. A tanító fő járandósága a telekhasználat, valamint a falu lakosainak különféle 
természetbeli szolgáltatása volt. A nemesek adómentessége miatt, a zömükben jobbágypa-
rasztokból álló falvak, mint állami közigazgatási egységek adóbevétele minimális volt, ezért 
nem tudták vállalni saját pénztárukból a tanító rendszeres és teljes fizetését. Ez a társadalmi 
környezet határozta meg a falusi tanító helyzetét. Közvetlen felettesei egyházi személyek 
voltak, akiknek feltétlen engedelmességgel tar tozot t . A tanításon kívül legtöbb helyen külön 
juttatás fejében - különösen ha a tanításért járó jövedelem nem fedezte a létfenntartáshoz 
szükséges költségeket - a kántori teendőket is ellátta, vállalta a községi jegyzői hivatalt és 
még gazdálkodott is. 

A tanítók fizetése négy forrásból származott : 1. a fundus vagy telekjövedelem; 2. a tanítói 
párbér: a hívek pénzbeli adománya; 3. a stólajövedelem: az egyházi szolgáltatásokért, 
szertartásokért járó összeg; 4. a gyermekek oktatásáért kapott tanulópénz (didactrum). 
Általában a tanítói párbér és a stólajövedelem jelentette a fizetés nagyobbik részét. Á 
Sárközben is - hasonlóan az ország többi részéhez, Erdély kivételével - az iskolamesterek 
fizetése fele volt a lelkészének. 1789-ben a legkisebb sárközi falu, Pilis mestere 84 forint 
fizetést kapott , a környékbeli német községek Kevesebbet vagy ennyit fizettek tanítóiknak, 
míg a többi sárközi község többet tudott adni. A fizetés tételeinek részletes felsorolása azt 
bizonyítja, hogy szinte minden olyan természetbelivel ellátták a tanítót (búza, hús, bor , só, 
faggyú, méz stD.), ami az életvitelhez, ha kissé szűkreszabottan is, szükséges. Az iskolameste-
rek jövedelme a község nagyságától, lakóinak anyagi viszonyaitól és a gyermekek számától 
függött : a nagyobb közösségeit többet tudtak adni, így nem volt ritlca a két-háromszáz 
forintos tanítói fizetés sem. 

A református tanítók jövedelméhez hozzátar tozot t a sorkoszt (cocjue), ez a fiatal, nőtlen 
mesterek elllátását szolgálta. Eszerint a tanítót mindennap másik család látta el élelemmel. E 
rendszer gyakori összeütközésre adott alkalmat a községek engedetlen lakosai és a tanító 
közöt t . Például 1809. szeptember 24-én panaszkodott az őcsényi tanító a presbitériumra, 
„hogy a főzéstől magokat sok asszonyok vonogatják; sőt még illetlen szókkal is iz.engetnek 
vissza" neki. A gyűlés úgy határozot t , hogy az ilyen gazdaszonyokat a helységházához kell 
hívatni és ott komolyan figyelmeztetni kell őket . A tanítók fizetéséhez a legtöbb esetben a 
földesúr is hozzájárult , kisebb-nagyobb összeget, esetleg naturálékat és tűzifát adott az 
uradalmi erdőből. 

A tanítók felkészültsége, rátermettsége igen különböző volt. A protestánsok nem 
engedték tanítójelöltjeiket az állami normaiskolába (tanítóképzőbe) és a külön tanítóképzést 
sem tartották szükségesnek, mivel az akadémiát végzett teológusaik előbb néhány évet 
kötelezően tanítóskodtak, és csak e gyakorlat után választhatták meg őket lelkésznek. 
Kollégiumaikban a lelkészeknek készülő ifjak felsőbb éves korukban már tanították a kisebb 
elemista gyermekeket s így későbbi munká jukhoz tanítási gyakorlatot szerezhettek. 

A tanító tapasztalatától, tudásától, de a helyi körülményektől , lehetőségektől is függött , 
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hogy az alapismeretekből mit, milyen mélységben, milyen eredménnyel tanított meg a 
gyermekekkel. A tananyag - a központ i intézkedések ellenére - szinte iskolánként változott . 
Természetesen a főtantárgyak majdnem mindenüt t ugyanazok voltak, az eltérések csak az 
írás, az olvasás, a számolás és a vallásoktatás mellett tanított egyéb tárgyakra vonatkoztak. 
1816-ban Pilisen a következő tárgyakat tanították: „a betűk esmérése, olvasás, írás, imádság, 
tíz parantsolat, oskolai minden könyörgések, számvetések egyes nemei, énekek nótái, Szent 
Dávid soltárainak első versei, Ostervald kis históriái és catechismusa, Hübner históriái, 
Heidelbergi Catechesis. Mindezek pedig előre rövideden és igen együgyűen meg világosít-
tatva taníttatnak, a mint a gyenge tanulóknak elméik meg foghatják." 

A tanítók munkájának hatékonyságát nehéz lemérni. Vannak azonban bizonyítékok, 
melyekből következtetni lehet az eredményre vagy eredménytelenségre. Benda Kálmán 
önálló tanulmányaiban dolgozta fel Mária Terézia 1768-ban kiadott , 9 pontból álló űrbéli 
kérdőívére beérkezett válaszokat. A bemondot t adatokat a falusi elöljáróknak aláírásukkal 
kellett hitelesíteniük. Aki nem tudot t írni, neve mellé keresztet rajzolt. így a válaszlapok 
alapján megállapítható, hányan tudtak egy-egy község elöljáróságából írni, legalábbis a 
nevüket leírni. Az eredmény igen tanulságos. Tolna megyében a falvak 91%-ában legalább 
egy elöljáró tudot t írni, míg 2%-ában három vagy annál több. A többi vizsgált megyéhez 
képest Tolna a középmezőnyben foglal helyet. 

Benda azt is bizonyította, hogy a földrajzi helyzetnek fontos szerepe van az írni tudásban. 
Az írni tudás ot t nagyobb, ahol a parasztság bekapcsolódik az árutermelésbe, főleg a nagy 
közlekedési utak mentén. Piacra jár, kupeckedik, árul, amihez már ismernie kell az 
írás-olvasás és a számolás mesterségét. Az írni tudás nemcsak országos méretekben mutat 
területi különbségeket, hanem megyei viszonylatban is. Tolna megye némely vidékei közöt t i 
eltérések is Benaa Kálmán állítását támasztják alá. Azt bizonyít ja , hogy - országos 
viszonylatban - a vallási és nemzetiségi hovatartozásnál lényegesebb szerepe van a földrajzi 
elhelyezkedésnek, ha az iskolázottságot vizsgáljuk. Tolna megyében - úgy tűnik - komoly 
szerepet játszott a másik két tényező is. 1818-ban a szálkai görögkeleti szerb lakosok 
levélben panaszkodtak tanítójuk rossz erkölcsére. A bizonyságlevelet aláíró 38 közember 
közül mindössze egy tudta nevét leírni. Az alsónánai görögkeleti szerb egyházközség 
1837-ben kötöt t szerződést tanítójával, s a tanács tagjai közül a bíró és egy esküdt még 
írástudatlan volt, a jegyzőn kívül - aki magyar nemzetiségű - csupán három esküdt ismerte a 
betűket : 25 további aláíró közül egyetlen egy sem tudot t írni. 

A szomszédos, református magvarok lakta Sárközben viszont már a XVIII. századvégi 
utazók írástudó parasztokkal találkoztak. Egy feljegyzés szerit Alsónyéken „Jany idejében 
a XVIII . század elején) élt egy Vámos István nevű paraszt, aki írni és olvasni tudott és aki a 
alu jegyzője volt. ö írta le a falu rövid történetét és lelkipásztorainak nevét." Kálmán Dezső 

a gyönki református gimnázium krónikása a korabeli „matriculából" kijegyezte az ott tanuló 
diákok nevét és születési helyét. Az 1818. évben szerepel Bálás István és Karátsony István, 
mindketten 12 éves decsi parasztgyerekek, akik tehát középiskolában folytatták tanulmá-
nyaikat. A környékről raj tuk kívül csak a jegyző, a tanító és a lelkész gyermeke tanult itt 
tovább. Ez az egyediségében is figyelemre méltó adat is a Sárköz parasztpolgári fejlődését 
bizonyít ja. A magasabb fokú iskolázás azután a XIX. század második felében tömegesebbé 
vált, ez a Sárköz rohamos gazdagodásával, életmódjának átalakulásával magyarázható. 1860. 
március 11-én az öcsényi református egyházközség gyűlést tartott , melyben az önkényural-
mi rendszer egyházpolitikája ellen tiltakoztak. A résztvevő 90 egyháztag mindegyike saját 
kezűleg írta be a nevét a protokol lumba. 

A sárközi parasztgyerekek iskolai előmenetelét ellenőrizte a presbitérium is. A községek-
ben minden évben altalában két exament tartottak és a vizsgákon kiderült , hogy nemcsak 
írni-olvasni tanították a nebulókat . Öcsényben azonban problémák jelentkeztek az oktatás 
színvonalát illetően. 1821. december 26-án panaszkodik a prédikátor és a rektor a 
presbitériumnak amiatt, hogy a szülők csak azért nem küldik fiaikat iskolába, „mert 
gyermekeik a közelébb múlt Húsvé tkor el nem készülvén a szükséges tudományokra ezek, 
az Ú r Asztalához nem botsát tat tak". A gyűlés úgy határozott , hogy a tanító írja össze e 
szülők neveit, kiket a helység bírája maja behívat a tanács elé, „abol értésekre adatván 
mitsoda visszafizethetetlen kárt okoznak ezzel gyermekeiknek," és kötelezi őket a rendsze-
res iskolába járatásra, mert ha nem járnak szorgalmasan, mint tudat lanok nem konfirmálhat-
nak. 1843-ban a lelkésznek panaszkodot t néhány szülő: gyermekeik már négy évet 
eltöltöttek az iskolában, mégis csak a „kis iskolába" járnak, szükségük volna rájuk a 
munkában, ezért a presbitérium engedje őket az „Úr Asztalához". 
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Az öcsényi feljegyzéseket jól kiegészítik a sárpilisiek lelkészei által feljegyzett vizsgaered-
mények 1806-tól 1869-ig. Eleinte az évi rendes vizsgákat márciusban tartották, majd 
1829-től szeptemberben „nyári exament" is rendeztek. A vizsgák általában a „Tractusbeli 
Scholarum Inspector", a helyi és a szomszéd községek prédikátorai, a község elöljárói és 
egész lakossága előtt a templomban zajlottak le. 1824-ig szinte sablonosan - csak dicséri a 
prédikátor a tanító munkáját , ettől kezdve azonban a bíráló- és értékelőmegjegyzéseket is 
hozzáfűzöt t véleményéhez. Az 1824. április 4-i már csak „közép számot" érdemelt. Az 1832. 
március 18-i „helyben hagyható ami kitetszett a szorgalmatosság". Az 1833. január elsejein 
„az igyekezet meglehetössen mutat ta magát". Az 1834. januári is „meglehetős" volt. 1835. 
márciusi examen „az olvasás és históriálást kivéve nem a legjobban sült el". 1836 tavaszán „az 
olvasás akadozva, a számvetés sehogy se, az írás ákombák módra mentek". Az 1837. tavaszi 
meglehetős volt, „de a számtudományba a két első gyermekeken kívül a többi járatlannak 
tapasztaltatott". 1839. március 17-én a következő véleményt jegyezte fel: „az examen, ha 
ditséretet nem, a megelégedést legalább megérdemlette". 1842-ben Takács Vince „examenje 
talán egész csömörlésig rossz volt". 1844-ben nagyon gyengék voltak a gyermekek. Az 1845. 
évi szerint: „ha a tudományok el lármázásában áll az examen úgy igen jól ment, ha pedig az 
értelmes tanulás kimutatásába úgy semmit sem ért." Az 1848. márciusi vizsga „olvasásból jó 
- a többiből semmit sem érdemlett, számolás csömörlet volt". „1849, 1850 és 1851-be 
Parragh Ambrus úr oly ügyetlen volt a tanításba, hogy azt maga is el esmervén a tanítói 
hivatalról önként le mondot t . " 

A sárközi tanítókat a falu apraja-nagyja előtt a templomban választották. A kiválasztás 
módjának visszásságai már a kortársaknak is feltűnt: „Sok gyülekezet mikor tanítót választ, 
vagy hiv, nem arról tudakozódik; milyen tanító az? milyen erköltsű az? hanem arról: millyen 
kántor , orgonista, és mint viszi jegyzői hivatalát?" (Való igaz, hisz még 1943-ban, amikor az 
utolsó tanítóválasztás volt Sárpilisen, a kántortanítót a templomban próbálták ki, a község és 
az eklézsia vezetői az iskolai alkalmasságára nem voltak kíváncsiak. A megválasztásnál a 
templomi teendők tetszetős ellátása volt a fontos, és - a Sárközben lévén - a jelölt 
megjelenése, kiállása.) 

Egy másik kortárs így méltat lankodott : „ezen emberek ámbár a szabadosok közé 
tartoznak, még is a köznéptől választatnak, fogadtatnak hivatalukra; mellynek elnyerésére 
egyéb érdem nem kívántatik, hanem hogy a próbán az orgonát hatalmasan öklözni, és 
harsány stentori szavakkal a szentegyház boltozatait megrendíteni tudják" . 

A reformátusoknál a lelkipásztor és a helyi lakosokból álló elöljáróság mindig csak egy 
évre bízta meg a tanítót, annak leteltével vagy „marasztalták", vagy - na munlcáját nem 
végezte szorgalmasan, esetleg erkölcsi kifogás merült fel ellene - másikat kerestek helyette. A 
kortársi feljegyzések nem festenek hízelgő képet a tanítókról, hisz azt állítják - nyilván erős 
túlzással általánosítva - , „hogy ők többnyire a Bachusnak hív fölkentjei; a mint illyenek 
természetesen inkább szeretnek csapszékben a bírákkal és egyéb szeszconsumensekkel 
virradtig poharakat ürítve dőzsölni, mintsem iskolában a kisdedekbe a morál édes tejét 
csöpögtetni. N e m ritkán történik, hogy ott a bor-zászlósokkal ellenségi lábra kelvén, 
véressen, vagy legalább kék foltokkal hagyják el a csatapiaczot, Illyenektől tanuljon a falusi 
ifjúság erényt?" teszi fel a kérdést a sorok írója. 

Ezen kortársi feljegyzések mellett olyanokkal is találkozunk, melyek azt bizonyít ják, 
hogy a tanítói állás jövedelmezősége és a fluktuáció közöt t szoros kapcsolat volt. A jóí 
jövedelmező decsi rektori hivatalban igen hosszú időt eltöltött egy-egy mester, gyakran 
haláláig működöt t itt. 

A XIX. század első felében az iskolai oktatás tárgyi és személyi feltételei lassú fejlődést 
mutatnak. Az 1840-es évek végére kevés azon települések száma, ahol ne lett volna 
valamilyen iskolaépület. A mennyiségi növekedést azonban nem követte egyenes arányban a 
minőségi, tartalmi fejlődés. A gyermekek jelentős részét sikerült ugyan rászorítani az iskolák 
látogatására, de a tanítás színvonala és hatékonysága még mindig igen sok kívánnivalót 
hagyott maga után. Ezért írhatta le Tolna megye alispánja, Augusz Antal 1846. évi 
jelentésében, hogy: „A nevelésügy alkotmányos állásunkhoz képest csak akkor fog kívánt 
eredményeket felmutatni, ha azt kormány és nemzet közös érdekkel felkarolja, költsönös 
figyelemmel késéri, ügyisméreti avatottsággal gyámolítja, és az annak körében alkalmazott 
elemeket folytonos, és czélszerű működésre serkenti, egy szóval: ha az országban szerte 
ágazó, mindenüvé béható nemzeti nevelési rendszert alapít." Ezt a nemzeti nevelési 
rendszert 1848-ig nem sikerült megalkotni. A magyar iskolai oktatás történetében csak az 
1868. évi közoktatási törvény hozott némi változást. Balázs Kovács Sándor 
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Kiskőrös első iskolája 
Amióta létezik az intézményesített oktatás, mindig jelentős szerepet játszott az egymást 

követő generációk közötti tapasztálatok átadásában. Ebben a szerepében az oktatás múltja 
az emberiség múltjának homályába vész. A primitív népek tanulmányozása azt bizonyít ja, 
hogy a tapasztalatok átadása - a tanítás - a társadalomszerveződésnek a kezdeti fokán is 
többé-kevésbé intézményes formában létezett. A különböző avatási szertartások ennek a 
primitív formában létező oktatásnak, tanításnak betetőzései, mintegy vizsgái. A tanítás 
természetesen a mindenkori igényekhez igazodott , s a kezdetek kezdetén erősen gyakorlati 
jellegű volt. A mai változtatások is a mindenkori , azaz a mai és a holnapi igényekre való 
hivatkozással történnek. Kérdés, vajon a múlt , a jelen és a jövő igényeinek kellő ismereté-
ben-e? 

A nem kellő tájékozottsággal hozott döntések, változtatások, mint minden téren, az 
iskolaügy terén is nagyon nagy károkat okozhatnak. Bizonyos jó hagyományoknak meg 
nem értéséből, vagy „csak azért ís"-ből való lerombolása gyakorta évszázadokra visszanyúló 
folyamatokat, szakíthat meg, olyan folyamatokat melyek elengedhetetlenek egy-egy iskola, 
vagy ország oktatásának szerves megújulásához. 

Az oktatás és tanítás - ameddig a történelemben egyáltalán visszanyomozható -
mindenkor valamiféle keretet igényelt. Ez a tér éppúgy lehetett a szabad természetnek 
megfelelő része, mint a legpompásabban megépített építészeti tér. Ez a keret rendkívül 
fontos, sőt tartalmilag is meghatározhatja az oktatást. Gyakor i azonban, különösen 
napjainkban, hogy a tartalom hiányát a keret túlzó kialakításával képzelik pótolni. Jól 
példázza ezt az utóbbi évtizedek iskolaépítésében fellelhető ötletburjánzás, aminek követ-
keztében az iskolai oktatás minősége egyáltalán nem javult. 

Hogy mennyire megalapozatlanok lenetnek a változtatgatások, a máshonnan vett divatok, 
ékes példa a kiskőrösi régi általános iskola lebontása 1965-ben, annak a „csöngős" iskolának, 
melynek megalkotásában már százötven évvel korábban testet öltött - mai megítélésünk 
szerint is — a legkorszerűbb iskolaépítési gondolat . A kétoldali tanterem-világításról van szó. 
Az iskola 1834—36-ban épült, lényegében egy kiforrot t típuselrendezést valósít meg. 

Az új kétoldali tanterem-világítást nem itt valósították meg először. A sárospataki 
Református Kollégium előadótermei (auditóriumai) ugyanilyen elvek szerint, a kiskőrösi 
iskolát több mint száz évvel megelőzően, épültek. N e m véletlen, hogy ez az elrendezés a 
protestáns iskoláknál (a kiskőrösi is az volt) jelenik meg. Ezekben az iskolákban, amelyeknek 
példái olyan régi nagy hírű iskolák voltak, mint Nagyenyed, Kolozsvár, Debrecen, Pápa, s az 
említett Sárospatak és még jó néhány, a tanítást a középkori szerzetesi iskolákkal szemben, 
teljesen ú j alapokra helyezték. Ennek egyik összetevője volt az oktatásnak teret adó 
iskolaépület megújítása is, többek között a tantermek kétoldali megvilágítása, amely minden 
bizonnyal a protestáns templomok hasonló elrendezésére vezethető vissza. Ezt láthatjuk a 
XVIII. századi t ípustervekben, de a korábbi templomok átépítésében is. 

Kiskőrös, Petőfi Sándor születési helye, itt áll a szülőháza és az iskola is az ő nevét viselte. 
Kiskőröst a török pusztítás után telepítették újra vegyes, szlovák-magyar lakosokkal. 
Iskolája korábban is volt a községnek egy szerény parasztházban, amelyben Petrovics-Petőfi 
Sándor 1828/29-ben végezte az első osztályt. A telepítés után a lakosság és a gyerekek 
számának növekedésével szükségessé vált egy új rendeltetésű iskola létesítése. Az építkezést 
1834-ben kezdték meg az eredetileg a magyar evangélikus templom helyének szánt telken, 
amelyet a Wattay család adományozot t e célra. Az iskola építésére néhány szűkszavú 
feljegyzés utal: 

„A. (alszegi) VicziánJános bíró. 1835. 
Azon Esztendőben Templom alja kővel 
rakatott ki és oskola kezdődöt t építtetni. 
1836. Szabó János bíró. Az oskola építés 
végeztetett s kezdetek bele járni a tanulók." 

Érdekes nyomon követni az iskola építését. Jelentős szerepet játszik ebben az, hogy az 
iskola egy kétosztályos típuselemből tevődött össze. Az építés megkezdésekor tehát már 
létezett egy távlati elgondolás, és ennek megfelelően készült az az alapegység, melynek soros 
építésével a mindenkori szükségletnek megfelelően bővíteni, vagy továbbfejleszteni lehetett. 
A tanítás 1836-ban négy osztályban indult meg, vagyis két típusegység épült egybe, amely 
egységes klasszicista homlokzattal nézett a falu főterére, s az időben a falu legjelentősebb 
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Az iskola homlokzata lebontás előtt, 1965-ben 

épülete lehetett. (Az alaprajzon 1—4 számokkal jelöltük az 1836-ban megnyílt iskolaépület-
rész tantermeit.) 

Az alapelrendezés rugalmasságát mutatja, hogy az 1854-es bővítéskor csak egy tanterem 
készült, vagyis az ikertípusegység fele. További rugalmasságot jelent, hogy két tanteremmé-
retet alkalmaztak egy-egy oldalon két, illetve három ablakkal. 

Az Ugrik-féle ház lebontásával 1861-ben lehetőség nyílott az újabb bővítésre. Erre 
szükség is volt, mert az 1868. évi népoktatási törvény szabályozta az egy tanítóra jutó 
gyermekek számát. Bár 1869-ben újra csak egy tanterem épült - függetlenül az eddigi 
épületrészektől ( a 6. számú tanterem) - , 1870-ben azonban kialakult az iskola végleges 
formája a további két osztályterem megépítésével. (A 7. és 8. számú tanterem.) 

Az eddigiekben már említettük a szóban forgó iskolaépület néhány jelentős oktatástörté-
neti érdekességét. így elsősorban az osztálytermek kétoldali megvilágítását, valamint a 
tipizált elrendezésből adódó fölépítési előnyöket. Az elrendezésnek azonban ezeken 
túlmenő előnyei is voltak. Az ikertantermek közötti előtér jól szeparálta az osztálytermeket 
és megakadályozta az áthallást. Rendkívül korszerű volt a fűtési rendszere, mivel az 
osztálytermeket kívülről, az előtérből lehetett fűteni , ami higiéniai szempontból (füst, 
korom, por stb.) igen jelentős és korszerű megoldás volt és a tanítás zavartalanságát segítette. 
A fűtés eredetileg búbos kemencékkel történt, amelyeket 1902-ben vaskályhákra cseréltek. 
Az alaprajzi elrendezésben további lépést jelentett, hogy az egyik előteret kettéosztották, és 
egy kisméretű tanítói szobát alakítottak ki. 

A tantermek kétoldali megnyitása nemcsak a jó megvilágításról gondoskodot t , hanem 
biztosította a gyerekek számára igen fontos gyors légcserét, egyben a fűtés gazdaságosságát 
is segítette. A zárt, de tágas iskolaudvar pedig nemcsak a tanítási órák szünetében nyúj tot t 
egészséges mozgási és fölüdülési lehetőséget a tanulóknak, hanem alkalmas volt a testnevelési 
órák, sőt az iskolai sportrendezvények és ünnepélyek tartására is. 

Tovább sorolhatnánk még olyan előnyöket, hogy a gyermekcsoportok elkülöníthetők 
voltak, például a szünetekben, kedvezőbbé vált az ellenőrzés lehetősége és javultak a 
közösségi élet szervezésének föltételei. Itt és most azonban elsősorban magáról az épületről 
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kívántunk szólni, amely a saját korában igen f igyelemremél tó gondola toka t valósí tot t meg, 
amelyek a jelen és a jövő számára még most is például szolgálhatnak. Lebontása ér telmetlen 
volt és óriási kár, mert ha nem is mint iskola, a e min t okta tás tör ténet i emlék, mél tó keretet 
adhatot t volna egy okta tás tör ténet i gyűj temény (múzeum) számára, Kiskőrös városi rangját 
pedig jelentősen emelhette volna. 

Kathy Imre-Meskó Sándor 

A magyar reformkor 
elfeledett csillaga - Lovassy László 

A magyar r e f o r m k o r zajos, vitákkal teli országgyűléseiből kimagaslik az 1832-1836-os, a 
kor leghosszabb ideig tar tó, s talán legizgalmasabb országgyűlése. A haza legjobbjai minden 
erejüket a nagy cél é rdekében, a magyar jobbágyság felszabadításáért vetették be. Az 
önkéntes örökváltság ügye mégis elutasításra talalt a Décsi udvarban . Ám más s z o m o r ú 
események is tör tén tek az országgyűlés hatására: először az i f jak pere, majd ezt követ te 
Kossutn és Wesselényi bebör tönzése . H o g y a n kerül t ezekben az években az országgyűlési 
küzde lmek középpon t j ába Lovassy László személye? 

Régi szokás volt a magyar országgyűléseken a fiatal jurá tusok részvétele, ak iknek egy 
része 1834-ben Lovassy vezetésével Tarsalkodási Egyletet alapított . Eleinte pol i t ikáról nem 
volt szó, irodalmi körnek indul tak , ám idővel a kevéssé elszánt tagok lemorzsolódtak , s 
maradt egy erősen poli t ikus mag, akiknek célja nem kevesebb volt , mint a b e n n ü k lángra 
gyúlt forradalmi szellem terjesztése. Viták, előadások, írásos dolgozatok fo rmá jában 
igyekeztek - „egymást tanítva és egymástól tanulva" - t á j ékozódn i a kor problémáiró l , s 
megfogalmazni reformkívánságaikat . Szellemi vezérükké az akko r 21 éves, nagyszalontai 
születésű, jogi végzettségű Lovassy emelkedett , aki többek k ö z ö t t szerzője volt az erdélyi 
ellenzék vezetőjéhez, Wesselényi Miklóshoz írt lázító hangú írásnak, amellyel ő maga 
üdvözöl te az 1836. január jában Pestre érkező nagy poli t ikust . A z országgyűlés berekesztése-
kor m o n d o t t beszédében pedig a királyt és a k o r m á n y t vádolta azért, hogy a jobbágyok 
helyzetében lényeges változás továbbra sem tör ténhete t t . 

A köve tkezmény pedig : rög tön az országgyűlés bezárása után, már 1836 májusában ezt 
írja Bécsből Ferd inand király József n á d o r n a k : „ . . .a magyar if jak minden törvényes és 
hagyományos rend felforgatására titkos társulatot alakítottak. A társulat tagjainak forradalmi 
elveik vannak, azokat ter jeszt ik , sőt felségsértés bűnébe is estek, részint közvetlenül , részint 
közvetve mint bűntársak, c inkosok és bűnpa lás to lók ." A nádor végül is úgy találta hogy 
Lovassy a főbűnös , a többiek - különös tekintet tel néhány ember re - csak bűnrészesek. 

1836 májusában megkezdőd tek a letar tóztatások hűtlenség és felségsértés címén. Általános 
vád a perbe fogot t ifjak ellen az volt , hogy a Társalkodási Egylet tagjai voltak, izgató írásokat 
adtak a nyilvánosság elé, lází tó beszédeket ta r to t tak , s lengyel emigránsokat rejtegettek 
maguknál . A z amúgy is poli t ikai izgatottság ál lapotában lévő közvéleményt felingerelte a 
sok törvénytelenség, amely az ifjak perét kísérte. Elsősorban az, hogy a le tar tóztatások 
katonai erővel a megyei ha tóságok mellőzésével tör téntek, s a per t zárt a j tók mögö t t , a 
nyilvánosság kizárásával fo ly ta t ták , továbbá védőiket nem maguk választhatták, s ráadásul 
nem is akadt (!) egyetlen valamirevaló védőügyvéd sem az országban, aki a t i tkossági esküt 
letette volna, így nivatalból kellett védőket Kirendelni. A t i l takozásoknak az akko r még 
szabadlábon lévő Kossuth lapjában, a Törvényhatósági Tudós í tásokban is helyet adot t . 

Ma jdnem egyévi vizsgálati fogság után 1837. március 7-én a Hétszemélyes Tábla 
jóváhagyta az elmarasztaló ítéleteket, amely Lovassy számára volt a legkegyetlenebb: tízévi 
várfogságra ítélték az országgyűlési i f jak vezérét , az ellenzéki mozgalom legnagyobb 
ígéretét. 

El tüntetése tökéletesen sikerült , mert az a férfi , aki há rom év múlva Deákéknak , az 
1839-1840-es országgyűlésen történt nyomására - mindössze 25 évesen - kikerül t a 
spielbergi b ö r t ö n b ő l ; e lborul t elméjű, tes tben-lélekben e lnyomor í to t t ember volt . A z ő 
számára már későn jött az amnesztia , idegei nem bírták el az emberfölöt t i szenvedéseket . 
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