
„Hogy a község és környékének
gazdasági kultúrája emeltessék”1

A nagyberegi gazdasági ismétlõiskola vázlatos élettörténete

Nagybereg2 település jelenleg majdnem háromezer lelket számláló község az északkeleti nyelvhatár
mentén, amely hosszú ideig mezõvárosi rangban is volt. A XIII. században róla kapta elnevezését az
északkeleti vármegye és az egyházkerület is, „amit addig borsavainak hívtak, Beregnek kezdett nevez-
tetni”.3

A település iskolaügyérõl szinte semmit nem tudunk a XX. század elõtti idõkbõl, pedig a község te-
rületén már a XII. században „volt valamilyen helység”, amelyrõl a Váradi Regestrumban feljegyzés ta-
lálható egy vádemelés kapcsán.4 Lehoczky Tivadar is (akit a mai napig Bereg vármegye egyik legjelen-
tõsebb krónikásának tartanak) csak annyit tudott a községben zajló oktatásról írni méltán híres monog-
ráfiájában, hogy 1595-ben a református hitközösség külön iskolával és tanítóval bírt, s hogy 1600-ban
egy Dobrai Péter nevû iskolatanítója volt.5 Az õ tanügyi összeírása az 1869-es évvel kezdõdött és
1880-al zárult, s a Magyar Királyi Statisztikai Hivatal adatait mutatta. Vagyis valójában mindössze egy
évtizednyi idõintervallumban tudunk kutakodni a Lehoczky-munkában az oktatásügy kérdésében.

Az alábbi tanulmányban a Nagybereg község területén létrehozott és viszonylag rövid ideig mûködõ
külön szaktanítós, községi jellegû gazdasági ismétlõiskola történetét próbáltuk rekonstruálni elsõsorban
a Kárpátaljai Területi Állami Levéltár (KTÁL) beregszászi részlegén fellelt levéltári források alapján.6

A történeti háttér
A XIX–XX. század fordulóján a magyar oktatás intézményrendszerének alapja az elemi iskolák há-

lózata volt, amelynek mûködési elveirõl az 1868. évi XXXVIII. tc. rendelkezett. Eszerint az iskolaköte-
lezettség 6 éves kortól kezdõdött és 12-ig tartott, azonban az elemi iskolák igazából csak négyosztályo-
sak voltak, mivel faluhelyen 10 éves koruk körül (vagyis a negyedik elemi elvégzése után) sok gyerme-
ket munkára adtak a szülõk. A 12 éves korig iskolában tartásra a felsõ népiskola 5–6. osztályait próbál-
ták általánosan kötelezõvé tenni. Akik az elemi iskolát tovább nem folytatták, azok számára úgyneve-
zett vasárnapi ismétlõiskolát hoztak létre, ahová 15 éves korukig voltak kötelesek járni: télen heti öt,
nyáron heti két órát, s átismételni, rögzíteni az írás, olvasás, számolás képességeit. Azonban azt is meg
kell jegyezni, hogy csak igen nehezen és ritkán engedték a szülõk gyermekeiket a mindennapos iskola
5–6. osztályába is, nem hogy az ismétlõiskola óráira, mondván: ugyanazt csinálják, mint addig, annak
meg mi értelme van? Az 1868-as törvény az elemi iskolákat a felekezetek kezén hagyta, de rendelkezett
arról, hogy a falvakban, ahol legalább 30 tanköteles gyermek él, elemi népiskolát volt köteles a község
felállítani. A XIX–XX. század fordulóján Magyarországon 12 655 községbõl 10 690 rendelkezett isko-
lával.7 Ez azt jelentette, hogy a falvak 84%-ában volt iskola.

Az iparfejlõdés elõrehaladtával városon egyre több gyermeket iparos vagy kereskedõinasnak adtak
a szülõk. Ez azonban egy sor problémát okozott, így 1884-ben a XVII. tc. elõírta, hogy 50 iparos- vagy
kereskedõinas megléte esetén hároméves tanonciskola felállítása kötelezõ az adott településen. Ezzel a
városokban a tízéves gyermekeket sikerült tovább benntartani az iskolai oktatásban, ám a falusi tízéve-
sek továbboktatását nem tudták még megoldani. Wlassics Gyula közoktatásügyi miniszter javaslatára
született az a rendelet, amely szerint a falvakban a felsõ népiskolákhoz a vasárnapi ismétlõiskolák he-
lyébe kétéves, úgynevezett gazdasági ismétlõiskolákat csatoljanak. Szerették volna úgy átalakítani a fa-
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ve a nagyberegi evangélikus református elemi népiskola mulasztási és jelenléti naplóit tartalmazó 430. fond.

7 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Osiris Kiadó, Bp., 2004. 41.



lusi iskolák képzését, hogy a gyermekeket legalább 15 éves korukig iskolákban tartsák, s elsõsorban
mezõgazdasági alapismereteket és a szakszerû, valamint korszerû gazdálkodást is megtanítsák a felnö-
vekvõ nemzedék számára.8 Az elsõ erre tett próbálkozás az 1896. évi 60.764. szám alatt kiadott szerve-
zet és tanterv volt, ahol a hatévi mindennapos iskola után a tankötelesek számára – amennyiben azok
száma elérte a 20 fõt – gazdasági ismétlõiskolák szervezését tették kötelezõvé. (Ahol nem jött össze a
20 fõ, ott maradtak az általános ismétlõiskolák.) Ha a fent említett falusi iskolák és a mellékelt táblázat
utolsó sorában szereplõ gazdasági ismétlõiskolák számát nézzük a századforduló évében, akkor azt kell
mondani, hogy ilyen gazdasági ismétlõiskolából nem is volt olyan sok, hisz a falusi iskolák 13%-a mel-
lett mûködött csupán ilyen jellegû intézmény. A Néptanítók Lapja 1900-ban táblázatban tette közzé a
gazdasági ismétlõiskolák számát tankerületek és fenntartásuk szerint. Alább a vidékünket érintõ három
megye idevágó adatait mutató táblázatrész található, amely szemléletesen láttatja, hogy mifelénk a gaz-
dasági ismétlõiskolák zömét az állam hozta létre és tartotta fenn, s csak csekély volt a községi fenntartá-
súak száma. A Magyar Királyság szintjén azonban pont fordított állapot uralkodott, ugyanis ott a közsé-
gi fenntartásúak voltak túlsúlyban. S bár Bereg, Ugocsa és Ung vármegyékben felekezeti fenntartású
gazdasági ismétlõiskola nem is volt, addig az országban ezek is számottevõ növekedést mutattak.

Gazdasági ismétlõiskolák Kárpátalja történeti vármegyéiben (1900)

A tankerület
neve

Gazdasági ismétlõiskoláinak száma
Összesen

állami községi felekezeti
Bereg 37 11 — 48

Ugocsa 10 1 — 11
Ung 16 7 — 23

Összesen
a M. Kir.-ban 565 684 171 1420

(Forrás: Néptanítók Lapja, 1900. 45. szám. 2.)

Külön minõségi kategóriába tartoztak az állandó gazdasági szaktanítóval bíró ismétlõiskolák, ame-
lyeknek nemcsak fenntartását vállalta a Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium
(VKM), hanem oda megfelelõ szakvégzettséggel rendelkezõ gazdasági szaktanítót is rendelt, kiknek
bérét és lakhatását az állam fizette, nem a község.9 A községektõl cserében azt kérték, hogy bizonyos
földterületet biztosítsanak az iskola számára mûvelésre. Az elsõ külön szaktanítós gazdasági ismétlõis-
kolák megszervezését a minisztérium még az 1897/98. tanévben elkezdte. Az ilyen iskolák fölállítására
jelentkezõ községek közül Bavanistye, Békéscsaba, Gyöngyös, Hajdúszoboszló, Hatvan, Kecskemét,
Kiskundorozsma, Munkács, Négyfalu és Zalaegerszeg lett kiválasztva. Késõbb Kecskemét a szervezés-
tõl visszalépett, Gyöngyösre pedig megfelelõ képzettségû, szõlõ- és borgazdaságot értõ tanító hiánya
miatt nem került iskola. Kecskemét helyett Nádudvar nyert gazdasági ismétlõiskolát.10 Az 1898/99.
tanév folyamán Kunhegyesen szerveztek 9 hold területtel, az 1899/1900. tanév elején pedig Csongrá-
don és Makón létesült ilyen gazdasági ismétlõiskola 19, illetve 20 hold gyakorlati területtel.11 Az
1899/1900. tanév végére immár tizenkét ilyen gazdasági ismétlõiskola volt a Magyar Királyság terüle-
tén. A kijelölésnél a területi szempontokat is figyelembe vették, de még így is az iskolák nagyobb része
az Alföldre esett.

Az 1900. évre felszaporodó állandó gazdasági szaktanítóval bíró gazdasági ismétlõiskolából az
egész Magyar Királyság területén már 23-at tartottak nyilván,12 amelyek közül az egyik pont a nagy-
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8 A XIX. század végéig a gazdasági képzést a felsõbb gazdasági iskolák szolgálták.
9 Az ilyen iskolához csak olyan tanítókat neveztek ki, illetõleg választhattak meg, akik a tanítói képesítés meg-

szerzése után a földmûvesiskola egész, tehát 2 évi tanfolyamát szabályszerûen elvégezték. Az elsõ tanfolyam
1896. évben kezdõdött, amikor is egyszerre 10 tanítót vettek föl, s a felvettek évi 400 forint ösztöndíjban része-
sültek. Az elsõ ilyen gazdasági tanfolyamon résztvevõ tanítók (idõközben kettõ kimaradt, s csak 8 maradt) az
1897/98. tanévben végeztek. Lásd: A külön szaktanítós gazdasági ismétlõ-iskolákról. Néptanítók Lapja 30. év-
folyam, 27. szám, 1900. július 5. 3.

10 A külön szaktanítós gazdasági ismétlõiskolákról uo. mint elõbb.
11 A külön szaktanítós gazdasági ismétlõiskolákról uo. 4.
12 Név szerint a következõ településeken: Bavanistye (Temes), Békéscsaba, Csongrád, Hajdúszoboszló, Hatvan,

Kiskundorozsma, Kunhegyes, Nádudvar, Négyfalu (Brassó), Zalaegerszeg, Gyoma, Makó, Mezõtúr, Udvard,
Heves, Szolnok, Nyírbátor, Nagybereg, Szaniszló (Szatmár), Nagyszalonta, Kaba, Székudvar, Szeghalom (Bé-
kés). Errõl lásd: Néptanítók Lapja 30. évf., 1900. 45. szám. 2–3.



beregi volt. A földmûvelési miniszter az 1899/1900. tanévben 12 okleveles tanítót vett föl évi 800 koro-
na ösztöndíjjal a földmûvesiskolák kétéves tanfolyamára, akiket az újonnan megszervezendõ gazdasági
ismétlõiskolákhoz évi 1200 korona fizetés, 300 korona lakhatási hozzájárulás és a gazdaság tiszta jöve-
delmének 20%-ával önálló gazdasági szaktanítóként szándékoztak alkalmazni.13 Ezek az ismétlõisko-
lák akkor általában csak a fiúk számára nyújtottak gazdasági ismereteket, ám az oktatási miniszter a lá-
nyok számára is akart gazdasági ismétlõiskolákat felállítani, amelyben a konyhakertészet, baromfite-
nyésztés, a háziállatok gondozása, a nõi kézimunka, a háztartás és talán a háziiparnak egynehány fajtája
képezte volna a gyakorlati tanítás anyagát.

A gazdasági ismétlõiskolák számának folyamatos emelkedése és speciális oktatási rendje 1902-re
elkerülhetetlenné tette a számukra külön megfogalmazott szervezet és tanterv elfogadását. A VKM a
104.66.569/1902. számú rendeletében tette ezt meg, melynek I. fejezet 1 paragrafusában lefektette,
hogy a gazdasági ismétlõiskolák megszervezésének kötelezettségét még az 1868. évi XXXVIII. tc. 50.
és 55. paragrafusa írta elõ. Ugyanitt olvashatók a gazdasági ismétlõiskolák típusai is: mezõgazdasági,
gyümölcstermesztési, szõlõmûvelési, konyhakertészeti és erdõgazdasági.14 A fenti rendelet 2. paragra-
fusa immár kötelezõvé tette, hogy a határozat életbelépésétõl számított egy éven belül minden községi
általános ismétlõiskolát átszervezzenek gazdasági ismétlõiskolává, ám annak típusáról a községi képvi-
selõtestület és az iskolaszék dönthetett.15

A nagyberegi iskola felállításának körülményeirõl
Nagybereg közelében, tõle északnyugatra helyezkedett el a Szernye-mocsár, amelynek lecsapolását

1874-ben kezdték el.16 Ennek következtében mintegy 29 ezer katasztrális hold terület került mezõgaz-
dasági mûvelés alá a községben.17 Mivel a település lakossága fõleg mezei munkákból élt, ezért a falu
elöljárói úgy vélték, hasznos lenne a Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium által
1896-ban kezdeményezett gazdasági irányultságúvá átalakítani az ismétlõiskolájukat. Nagybereg köz-
ség képviselõ-testülete (a levéltári hiányos iratokból is kihámozhatóan) még 1899-ben kérte az iskola
megszervezését a minisztériumtól.18 Ugyanekkor az egyes megyékbõl még 47 nagyobb község jelentet-
te be óhaját ilyen iskola fölállítására Nagyberegen kívül. A 48 jelentkezõ közül a minisztérium a külön
szaktanítós gazdasági ismétlõiskolák alapítási helyeinek a következõket választotta: Nagyszalonta (Bi-
har megye), Hajdúböszörmény, Mezõtúr (Jász-N.-K.-Sz.-megye), Nyírbátor (Szabolcs megye), Heves
(Heves megye), Udvard (Komárom megye), Szigetvár, Nagybereg (Bereg megye), Székudvar (Arad
megye), Somorja (Pozsony megye), Szeghalom (Békés megye) és Szaniszló (Szatmár megye).19 A köz-
ségi elöljárók kérelmére a magas instanciától az 1900. év elején érkezett levélben válasz a pozitív elbí-
rálásról. Ez utóbbiról Nagybereg község képviselõ-testülete közgyûlésének 6. számú jegyzõkönyve
alapján a beregi körjegyzõ, Szendrey Lajos 1900. március 4-én számolt be. A minisztérium 20 hold föld
biztosítását kérte cserébe a községtõl, amelyet a gazdasági tanító kezelése alá adnak majd, s melynek
tiszta jövedelmébõl 20% a tanítóé, 80% pedig a községet illeti meg.20 Itt olvasható még az is, hogy mi-
lyen célból állítja fel a minisztérium a mintagazdaságot.21 A 22 fõs képviselõtestületbõl (amelynek tag-
ja volt a református lelkész, Vígvári Mihály is) hárman a 20 hold átengedése ellen szavaztak,22 míg 19
tag az átengedés mellett voksolt.23 A határozat pozitív eredményét elõször Bereg vármegye Közigazga-
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22 Akik a gazdasági iskola ellen szavaztak: Fagyas István, Nagy Pál és Füzesi András, lásd KTÁL 130. fond, 1.

opisz, 9. ügyirat, 1. lap.
23 Akik a gazdasági iskola mellett szavaztak: Vígvári Mihály, Szász Gábor, Reiter Simon, Kozák Antal, Varjú

Miklós, Künsztler József, Kopor Károly, Feuermann Jakab, id. Mester András, ifj. Mester András, ifj. Nagy
József, Fancsik Béla, Orbán István, Sipos Pál, Kovács Gábor, Füzesi Kálmán, Derczéni Pál, ifj. Nagy András
és Szendrey Lajos, lásd Uo.



tási Bizottságához jutatták el, majd onnan azt Budapestre továbbították. A VKM 1900. május 16-án
Bereg vármegye Közigazgatási Bizottságához írt válaszlevelében értesítette az illetékeseket, hogy
Nagyberegen községi jellegû gazdasági ismétlõiskolát hoz létre kellõen képesített gazdasági szaktaní-
tóval. A levél nemcsak bejelentette az iskola létrehozásának szándékát, de rendelkezett több konkrét
dolgot érintõleg is, mint például a földterület felosztásáról,24 a haszonállatokról,25 az épületekrõl26 és a
pénzügyi tervezetrõl is, amelyek teljes értékében 18 000 koronát tettek ki.27 Ez a levél keltezése után
egy hónap múlva érkezett meg Beregszászba, ekkor készült róla a hivatalos másolat. A fõispán még az-
nap sietett haladéktalanul megköszönni a minisztériumnak a jó hírt az új intézmény alapításáról. Ám a
hivatali bürokrácia akkor is lassan mozdult, nemcsak a korabeli posta, melynek egy egész hónapjába
tellett a miniszteri levelet kézbesíteni Budapestrõl Beregszászba. Ez pedig erõsen hátráltatta a VKM
azon elképzelését, hogy már 1900. szeptember 1-jétõl beindítsa az iskolát. Igaz, köszönõlevelében a fõ-
ispán azonnal tudatta Budapesttel, hogy valószínûleg nem fog sikerülni a szeptemberi iskolaindítás, mi-
vel a megyei közgyûlésben csak õsszel tudják felterjeszteni a kérdést.28 Szendrey, a beregi körjegyzõ
június 7-én morgósan vette tudomásul a fõispáni levélben közölteket, amit a másolat hátoldalára fel is
vezetett.

A minisztériumban nem vehették jó néven a vármegye ilyen hozzáállását és viselkedését, mert a
68 269. sorszámú táviratban arra utasította a Bereg vármegyei királyi tanfelügyelõt, hogy akkor leg-
alább elõzetesen hagyassa jóvá a Törvényhatósági Bizottság ülésén „a nagy beregi szaktanítós gazda-
sági ismétlõiskolára” vonatkozó határozatot. Szentpétery Endre, aki ekkor Bereg vármegye királyi tan-
felügyelõi posztját töltötte be, persze hogy próbálkozott, ám az említett bizottság nem volt hajlandó
még szeptember közepén sem elõzetes jóváhagyását megadni. A tanfelügyelõ errõl 1900. szeptember
22-én ugyancsak táviratban értesítette felettes minisztériumát,29 ám a vármegye alispánjától is elutasító
választ kapott még szeptember 6-i átiratára is, mondván, az alispán nem illetékes egy személyben jóvá-
hagyni a határozatot, csak az õszi vármegyei közgyûlés,30 amely október 4-ére volt kitûzve. A korabeli
forrásokat lapozgatva felmerül az olvasóban: vajon ennyire nagy volt a demokrácia a vármegye legfel-
sõbb szervében, hogy sem a fõispán, sem az alispán nem hagyhatott elõzetesen jóvá egy állami alapítá-
sú iskolára vonatkozó határozatot, vagy esetleg a kényelmes semmittevés és felelõsségnélküliség lété-
ben leledzõ elöljárók ezzel hárították el maguktól a felesleges hivatali papírmunkával járó elfoglaltsá-
got?

Mindeközben a vallás- és közoktatásügyi miniszter szeptember 27-én a nagyberegi külön szaktaní-
tós, községi jellegû gazdasági ismétlõiskolánál létrehozott állásra kinevezte Nagy Kálmán okleveles
néptanítót, aki az Algyógyi31 Magyar Királyi Állami Gróf Kún Kocsárd Székely Földmíves Iskola két-
éves gazdasági tanfolyamát is elvégezte. A vármegye idõhúzása miatt a minisztérium október 15-ére
tûzte ki az iskola megnyitását, ill. az új tanító eskütételét.32 Minderrõl Szendrey körjegyzõ haladéktala-
nul értesítette a községi elöljárókat, s így Nagy Kálmán már október 9-én letette az esküt tekintetes
Szentpétery Endre királyi tanfelügyelõ elõtt.33 A minisztérium, ahogyan értesült a tanító eskütételérõl,
október 20-án már rendeletben utasította a Beregszászi Adóhivatalt Nagy Kálmán illetményének folyó-
sításáról a közoktatásügyi tárca terhére.34 Ám mindezt az adóhivatal csak azután tudta teljesíteni, hogy
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24 A helyi viszonyok figyelembevételét kiemelve osztotta fel a 20 holdat: 2 hold szõlõre és kertre, 2 hold udvarra
és lucernásra, valamint 16 hold gazdasági növénytermesztésre, lásd KTÁL 130. fond, 1. opisz, 9. ügyirat, 2.
lap: Hivatalos másolat A Magyar királyi vallás- és közoktatásügyi Ministertõl 31294/900 szám.
Beregvármegye közigazgatási bizottságának.

25 Fogatos erõként 2 db igázható tehenet és egy lovat, haszonállatnak 1 tehenet, 2 kocát és baromfit, lásd Uo.
26 Fõépületként: 1 tanítói lakás, 1 tanterem és 1 munkaterem; gazdasági épületként: 1 cselédlakás, 4 istálló, 1 kis-

takarmányos, kismagtár, gépes eszközkamra, disznóól, szekérszín, tyúkól, méhes, lásd Uo.
27 Épületekre: 13 000 korona; állatok beszerzésére (3 db tehén, 1 ló, 2 koca, baromfi és méhcsaládok): 1500 ko-

rona; eszközök és gépek beszerzésére: 2000 korona; tanfelszerelésre és egy évi forgótõkére: 1500 korona, lásd
KTÁL 130. fond, 1. opisz, 9. ügyirat, 2. lap.

28 KTÁL 130. fond, 1. opisz, 9. ügyirat, 3. lap.
29 KTÁL 130. fond, 1. opisz, 9. ügyirat, 4. lap.
30 Uo. 5. lap: Beregvármegye alispánjának levele Tekintetes Szentpétery Endre kir. tanfelügyelõ urnak.
31 Algyógy városa akkor Hunyad vármegye egyik járásszékhelye volt, amely az 1920-as trianoni szerzõdés óta

Romániához tartozik.
32 KTÁL 130. fond, 1. opisz, 9. ügyirat, 6. lap: A Magyar Királyi Vallás- és Közoktatásügyi Minister levele

27 686. szám alatt.
33 Uo. 7.–8. lapok.
34 KTÁL 130. fond, 1. opisz, 9. ügyirat, 10. lap.



a székelyföldi Algyógyi Magyar Királyi Állami Gróf Kún Kocsárd Székely Földmíves Iskola igazgató-
ja november 19-én kelt küldeményével megérkezett Beregszászba a tanító minõsítési és szolgálati táb-
lázata.35

Az iskola mûködésérõl és megszûnésérõl
1900 októberének közepén végre elindult a gazdasági ismétlõiskola Nagyberegen. A község által ki-

utalt 20 katasztrális hold felmérésére a VKM Nitsmann Jenõ magyar királyi gazdasági szaktanárt kérte
fel Ungvárról. Nitsmann még az õsz folyamán elvégezte a földek bejárását, s 1901. március 10-én be-
nyújtotta a minisztériumnak az állami gazdasági ismétlõiskola gazdaságának berendezésére és üzembe
helyezésére vonatkozó tervezetét. A tervezet részletesen taglalta a kiutalt földek fekvését, éghajlatát és
a terület javasolt felosztását egyaránt.36 Az ügyiratba fûzött források igen hiányosak nemcsak az idõ-
rend, de a történetben szereplõ felek iratait illetõen is. Ezért nem tudtuk kideríteni annak az okát, hogy
bár 1900 márciusára sikerült az iskolaszéki tagságot megválasztani a községben, azok miért vonakod-
tak letenni az esküt. Az viszont kiderült, hogy a fõispánnak kellett külön utasítania a Tiszaháti járás fõ-
szolgabíróját, hogy az hasson oda: a tagok haladéktanul tegyék le az esküt.37 Az eskütétel ügyét a köz-
ségi közgyûlés mégis egy teljes hónapig halogatta, míg végül 1901. április 14-én végre megejtették. A
héttagú testületbõl egy a református lelkész, egy pedig maga a szaktanító volt. Fennmaradt azonban az
iskolaszéki tagok elsõ névsora is.38

Csak nem haladt simán a gazdasági ismétlõiskola sora Nagyberegen, mivel valamikor az 1900. év
vége felé Nagy Kálmán helyét egy Jancsó Gerõ nevû szaktanító foglalta el, akinek 1901 nyarán vagy
kora õszén történt elhalálozása miatt a minisztérium a nagyberegi szaktanítós ismétlõiskolába 1901. ok-
tóber 11-én már Molnár Jenõt nevezte ki, akit Lugosról39 helyeztek át.40 Az új szaktanító november
15-én tette le hivatali esküjét, s A M. Kir. Adóhivatal december 8-án már minõsítési táblába is vezette,
amelyrõl a tanító úr is írásban kapott értesítést.41 Illetménye 1200 korona éves fizetés és 300 korona lak-
hatási térítés volt, mivel tanári lakással nem rendelkezett az említett intézmény, s ezért Molnár Jenõ is
albérletben kényszerült lakni, akárcsak elõdei. Ám a szaktanárok személyváltozása ellenére az
1900/01-es tanévben teljes mértékben jól mûködött az új iskola.

Ezen a ponton „filmszakadás” van a történetben, mivel arról, hogy valójában mi is történhetett a
község elöljárói és a gazdasági ismétlõiskola szaktanítója, esetleg a megyei tanfelügyelõ között, a fenn-
maradt korabeli források szövegébõl következtetni nem lehet. Ami egyértelmû, az az, hogy az új
1901/02-es tanévben a községi képviselõ-testület a bíróval az élen szembefordult az intézménnyel, s
mindent megtettek mûködésének ellehetetlenítéséért. Errõl a fõispán 1901. december 28-i keltezésû le-
velébõl értesülhetünk. Ebbõl a levélbõl közvetve az is kiderül, hogy a községi képviselõ-testület no-
vember 24-én határozatban elégtelennek minõsítette a gazdasági ismétlõiskola mûködését, s errõl a vé-
leményérõl a vármegye Közigazgatási Bizottságát is értesítette. A vármegye mindenképpen szerette
volna megtartani az iskolát, s ennek érdekében az alispánt, Jobszty Gyula kir. tanácsost és a tanfelügye-
lõt arra kérte, hogy szálljanak ki Nagyberegre és próbálják meg rendezni az ügyet.42 Az alispáni kiszál-
lás nem járhatott sok sikerrel, ugyanis az 1902. április 20-án született jegyzõkönyvbõl már arról értesül-
hetünk, hogy a nagyberegi állami gazdasági szaktanítós ismétlõiskola gondnoksága és iskolaszéke le-
mondott hivataláról, mivel tudomásul vette, hogy a felsõbb hatóság beszüntette 1902-ben az iskola
fenntartását. A hattagú iskolaszéki tagság mind ellenjegyezte a jegyzõkönyvet.43
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35 Uo. 11. lap: Az Algyógyi Magyar Királyi Állami Gróf Kún Kocsárd Székely Földmíves Iskola (E.M.K.E. alapí-
tás) igazgatójának levele Beregvármegye Tekintetes kir. Tanfelügyelõségének.

36 KTÁL 130. fond, 1. opisz, 9. ügyirat, 13–41. lapok: A nagy-beregi magyar királyi gazdasági ismétlõ iskola
gazdaságának berendezésére és üzembehozatalára vonatkozó tervezet.

37 KTÁL 130. fond, 1. opisz, 9. ügyirat, 42. lap.
38 Szász Gábor, ifj. Nagy András, ifj. Mester András, ifj. P. Füzesi András és Kovács Gábor, lásd KTÁL 130.

fond, 1. opisz, 9. ügyirat, 43. lap.
39 Lugos városa akkor Krassó-Szörény vármegye székhelye volt, amely jelenleg az 1920-as trianoni szerzõdés

óta Romániához tartozik.
40 KTÁL 130. fond, 1. opisz, 9. ügyirat, 44. lap: A Magyar kir. Vallás és Közoktatási Minister levele Bereg várme-

gye kir. Tanfelügyelõségének 24./73311 szám alatt.
41 Uo. 47–48. lapok.
42 KTÁL 130. fond, 1. opisz, 9. ügyirat, 49. lap.
43 Vígvári Mihály ref. lelkész, iskolaszéki elnök; tagok: Szász Gábor szaktanító, ifj. Nagy András, ifj. Mester

András, ifj. P. Füzesi András, Kovács Gábor, lásd KTÁL 130. fond, 1. opisz, 9. ügyirat, 51. lap: Jegyzõkönyv a
nagy-beregi állami gazdasági szaktanítós ismétlõiskola gondnokságának, illetve iskolaszékének 1902. évi áp-
rilis hó 20.án tartott gyûlésérõl.



Vagyis a levéltárban hiányosan fennmaradt források alapján úgy tûnik, hogy az állami gazdasági
szaktanítós ismétlõiskola mindössze két tanévet mûködött Nagybereg községben. Ám ebben az ügyirat-
ban az utolsó befûzött forrás egy 1904. április 24-én kelt, kézzel írt jegyzõkönyv, amely a nagyberegi
községi általános gazdasági ismétlõiskola iskolaszéki ülésérõl készült. Két dolog is feltûnik e jegyzõ-
könyv címlapján: az egyik, hogy még 1904-ben is létezett az 1902-ben felszámolt ismétlõiskola, a má-
sik, hogy két évvel késõbb már nem államinak nevezik az intézményt, hanem községi általánosnak. Az
iskolaszék továbbra is hattagú, s annak elnöke még mindig Vígvári Mihály református lelkész, s Szász
Gábor az ismétlõiskolai tanító.44 Utóbbi arról tett beszámolót az iskolaszéki tagságnak, hogy a tanulók
február–április folyamán szinte egyáltalán nem látogatták az iskolát, így nem engedi azokat vizsgához.
A község elöljáróságának az iskolához történõ ellenséges hozzáállása itt is elõkerült, mivel a tanító sze-
rint a képviselõ-testületnek kellett volna a tanulók iskolalátogatási ügyében eljárnia, de az semmit sem
tett az ügyben.45

Ugyancsak furcsa, hogy egy másik fondban, ahol a község református népiskolájának pár tucat láto-
gatási naplóját õrzik, egy 1908/09-es naplón ez a felirat áll: A nagyberegi községi gazdasági ismétlõis-
kola mulasztási naplója,46 illetve ugyanezen tanévi jelzetû mindennapi fiúiskola mulasztási naplója el-
sõ belsõ borítóján pedig ott van külön oszlopba szedve a gazdasági ismétlõiskola és a református népis-
kola iskolaszéki tagságának a névsora.47 Mindez arra is engedhet következtetni, hogy az 1902-es állami
finanszírozás megszûntetése után a községben a református egyház átvehette a gazdasági ismétlõiskola
fenntartását, s ezért szerepelhetett még 1909-ben is ez a látogatási napló címlapján és belsõ borítóján.

Szamborovszkyné Nagy Ibolya

A nagykátai Kossuth Lajos
Hagyományõrzõ Csapat

2015. július 5–10. között Szekszárdon tartották meg a Honismereti Szövetség XLIII. Honismereti
Akadémiáját. A szövetség legrangosabb rendezvényét minden évben rotációs alapon más és más tele-
pülésen rendezik.

Itt kerül sor az elismerések átadására is. 2015. július 5-én a nagykátai Kossuth Lajos Hagyományõr-
zõ Csapat húszéves tevékenysége elismeréséül a Honismereti Szövetség Emléklapját kapta. A Pest me-
gyei egyesületek, civil szervezetek közül egyedül a nagykátai gyerekek részesültek ebben az elismerés-
ben.

A Szekszárdon megrendezett akadémia házigazdája köszöntõjében fogalmazta meg a honismeret
feladatát. „Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyel-
met. Az út az, amely mindig megmutatja a célba érés legjobb módját, s útközben gazdagodunk.” Paulo
Coelho gondolata a mi esetünkben arra utalhat, hogy egy gyermekközösség miként tudja megvalósíta-
ni, miként tudja vonzóvá tenni a tizenéves korosztály számára a hazaszeretet, a honismeret magasztos
célját. A továbbiakban arra szeretnék választ adni, hogy mit tett a szakkör és a csapat ezen célok megva-
lósítása érdekében, s az ezen az úton mivel is érdemelte ki a gyermekközösség a felnõttek elismerését.

Így kezdõdött

1994 szeptemberétõl kezdtem el tanítani egykori iskolámban, a sokáig csak Vásár téri iskolaként is-
mert épületben, a Mátray Gáborról elnevezett oktatási intézményben. Már korábban is tudtam arról,
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44 Tagok még az iskolaszékben: Horváth István, Kopor Károly, ifj. Mester András és Kovács Gábor, lásd KTÁL
130. fond, 1. opisz, 9. ügyirat, 53. lap: Jegyzõkönyv a nagy-beregi községi általános gazdasági ismétlõiskola
iskolaszékének 1904. évi április hó 24-igyûlésérõl.

45 Uo.
46 A nagyberegi református elemi népiskola iratai, KTÁL 430. fond, 1. opisz, 5. ügyirat, 1. lap.
47 A gazdasági ismétlõiskola iskolaszéki tagsága ekkor: Horváth István, Füzesi András, Kopor Károly, ifj. Mester

András és Kovács Gábor, illetve a szaktanító Szász Gábor és a lelkész Vígvári Mihály, lásd KTÁL 430. fond,
1. opisz, 8. ügyirat, 1. lap: A nagyberegi református elemi mindennapi fiúiskola III–IV. osztályának mulasztási
naplója az 1908/9. tanévben.


