
irodalomtörténész, Marót Károly klasszika-filológus, Márki Sándor történész – hogy csak néhány ta-
nárt említsünk a professzori karból – európai hírû tudósok voltak, munkásságuk tudományos védjegy-
nek számított. Szent-Györgyi Albert teljesítménye pedig egyedülálló: szegedi egyetemi professzorként
Nobel-díjat kapott 1937-ben. Fontos, hogy tudós tanárai, végzett hallgatói munkásságukkal mind izmo-
sabb szállal kapcsolták Szegedet az ország és Európa szellemi életéhez. Az egyetemnek köszönhetõen a
város társadalmi arculata értelmiségi jellegûvé vált, és az a jó hagyományok erõsítésével az európaiság,
a humánum felé terelte közgondolkodásunkat.

Idõvel az eredeti kolozsvári mellett kialakult az új szegedi professzori kar. S így elmondható, hogy a
kolozsvári gyökerû egyetem ekkor véglegesen a városé, az univerzitás Szeged egyeteme lett.

Marjanucz László

Felhasznált irodalom. Márki Sándor: A m. kir. Ferencz József Tudományegyetem története 1872–1922. Sze-
ged, 1922; A Kolozsvári Magyar Egyetem 1945-ben. Gyûjtötte és szerkesztette: Barabás Béla és Joó Rudolf. Buda-
pest, 1990; Vincze Gábor: A számûzött egyetem. JATE Press, Szeged, 2006; Beszámoló a Szegedi m. kir. Ferencz
József Tudományegyetem 1930–31. évi mûködésérõl. Szerk.: Kováts Ferenc. Szeged, 1933; A Szegedi Tudomány-
egyetem múltja és jelene 1921–1998. Szerk.: Szentirmai László. Szeged, 1999.

A romhányi oktatás helyzete
az 1860–70-es években

Köztudomású, hogy napjainkban igen kulcsfontosságú kérdés a tanügy, számos vita tárgyát képezi.
Ez a trend nem volt másként 5 emberöltõ idõtávlatban sem. Ebbõl is látható tehát, hogy a népnevelés és
az oktatás mindig is alapvetõen meghatározta egy közösség életét, annak fejlettségi színvonalát. E rövid
írásomban egy Nógrád megyei község, Romhány iskolatörténetének egy kulcsfontosságú szakaszát, az
1860–70-es évekbeli idõszakát mutatom be. Az iskolával kapcsolatos forrásaink sajnos nagyon hiányo-
san maradtak fenn, fõként a romhányi plébánia Historia Domusa, illetve az 1870-es évekbõl a Nógrádi
Lapok vannak segítségünkre.

Elõzményként szükséges néhány gondolatot rászánnunk, hogy megismerjük, milyen állapotban volt
az iskola az 1860-as években. Romhányban már az általam vizsgált idõszak elõtt is létezett iskola, me-
lyet a római katolikus plébánia tartott fenn. Az elsõ utalást az iskolára az 1770–73-as tanítóössze-
írásokban találjuk, melyekbõl megtudjuk, hogy tanítója a püspökhatvani származású Lissay János volt,
aki 1769-ben érkezett a településre. Az összeírásokból megtudjuk azt is, hogy ebben az idõben olvasást,
írást és számtant tanultak a diákok.1 Az iskolára vonatkozó újabb adatunk 1819-bõl származik, ekkor
egy felújítás kapcsán említi meg plébániatörténeti munkájában Chobot Ferenc plébános. 1824-ben az
iskola épülete egy tûzvész alkalmával a kántorlakkal együtt leégett, s 282 váltóforintot kapott a plébá-
nia az újjáépítésére.2 A község tanodájáról azonban az elsõ részletes adatunk 1844-bõl való, amikor egy
jelentõs átalakításon esett át. Ekkor a község 425 váltóforintból építtette újjá az iskolát, melyben 1 isko-
laterem volt (hossza 5 és 4/6 öl, szélessége pedig 3 és 1/2 öl). Az iskolaépülethez tartozott egy kántorta-
nítói lakás, illetve egy harangozói lakás is.3 Válent Antal romhányi tanító 1854-es jutalmazását leszá-
mítva az ezt követõ évekbõl nincs semmilyen adatunk az iskoláról, feltételezhetõen nem is foglalkoztak
vele különösebben.4 Ezt bizonyítja az a tény, hogy 1865-ben a plébános egy istállóhoz hasonlította a
község iskoláját, ahol padok már nem voltak, így a gyerekek a földön ülve tanultak. Elkerülhetetlen volt
tehát a tanoda újbóli renoválása, hiszen már funkcióját is alig-alig tudta betölteni. Ekkor új padokkal
rendezték be a tantermet, illetve a plébános 14 olvasótáblát vásárolt az iskola részére.5 Az oktatás azon-
ban továbbra is egy teremben folyt.
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1 Nógrád Megyei Levéltár Közgyûlési iratok, összeírások. Tanítók 1770–1773. IV–1/b.
2 Chobot Ferenc: A romhányi plébánia története, Szent-István-Társulat Tudományos és Irodalmi Osztálya, Bu-

dapest, 1913. 35.
3 Chobot i. m. 42.
4 Religio. Egyházi és irodalmi folyóirat 1854. I. félév. 109.
5 Forrás: A Romhányi Római Katolikus Plébánia Historia Domusa, II. kötet, 1845–1997.



1868-ban sor került az ország tanügyének rendezésére, melyet az 1868. évi XXXVIII. tc. volt hiva-
tott véghezvinni. A törvénycikket olvasva részletes képet kaphatunk a községi népiskolák kötelezettsé-
geirõl. A törvény értelmében a tanköteles korú, vagyis a 6–15 éves gyermekek kötelesek iskolába járni,
12 éves korukig mindennapi iskolába, 12–15 éves koruk között pedig ismétlõ iskolába. A mindennapi
iskolákban kötelezõvé tették a heti 20–25 tanórát, ismétlõ iskolában ez télen heti 5, nyáron pedig heti 2
óra volt. A tanév falvak esetében 8 hónapig tartott. Mindennek ellenére az iskolát látogató gyermekek
nagy része a tavaszi idõszakban, a mezõgazdasági munkák megkezdésekor már egyáltalán nem járt is-
kolába. A törvény részletesen szól arról is, hogy a falusi népiskolákban milyen tantárgyakat kellett a
gyermekeknek tanulniuk. Ilyenek voltak többek között a hit- és erkölcstan, az írás és olvasás, a szám-
tan, a nyelvtan, a természettan, a mezõgazdasági és kertészeti gyakorlatok, valamint a testgyakorlat.6 A
törvényi elõírásoknak azonban számos község nem tett eleget.

Hogy Romhány oktatásügyére milyen hatást gyakorolt a közoktatási törvény, azt a következõkben
vizsgáljuk meg. Kiválóan mutatja a romhányi plébános, a földesurak, illetve a lakosság iskolaügyhöz
való hozzáállását, hogy egy 800 forintnyi községi pénztármaradványt az iskola fejlesztésére, korszerû-
sítésére szavaztak meg. Emiatt az 1874-es év különösen fontos volt a romhányi iskola életében, ugyanis
ekkor kezdtek hozzá a rendelkezésre álló 800 forintból egy második tanterem felépítéséhez, valamint
egy tanítói szoba berendezéséhez.7 Shvoy Miklós munkáját olvasva megtudhatjuk azt is, hogy
1874-ben már ismétlõ iskolával is rendelkezett a falu.8 Ugyanebben az évben a község segédtanítói ál-
lomást is létesített évi 150 forint fizetés, valamint a kántor általi élelmezés fejében.9 A Néptanítók
Lapjában olvashatunk is segédtanítói álláshirdetéseket 1874-bõl, melyek szerint a községtõl kapott 150
forint évi fizetés mellett havi 6 forintos mellékjövedelmet is ígértek a leendõ segédtanítónak. Elvárás
volt viszont a kántori teendõkben való segédkezés.10 Az 1875-ös tanévre ugyancsak hasonló feltételek-
kel kerestek segédtanítót a községbe.11 A Historia Domus megörökítette az utókor számára azt is, hogy
ebben a két esztendõben egy Szrnka és egy Minke vezetéknevû segédtanító mûködött az iskolában.12 A
fõtanító pedig az 1870-es évek elsõ felétõl kezdve Trautvein Gyula volt, aki egyben a falu kántoraként
is mûködött hosszú évtizedeken keresztül.

Az 1876-os év azonban súlyos csapást mért az iskolára. A plébános a mostoha idõjárásra panaszko-
dik, melynek következtében a község nem tudta tovább finanszírozni a segédtanító fizetését. Éppen
ezért be is szüntették a segédtanítói állást, amit majd csak 1882-ben állítottak vissza, s ekkor is csak évi
100 forintnyi fizetésért, valamint a kántortanító általi élelmezésért.13

Az 1876-os sorscsapás megítélése azonban kettõs volt, ugyanis egy éles kritika is érte a községben
zajló népnevelést. Ez késõbb egy kisebb vitát eredményezett. 1876. május 11-én a Nógrádi Lapok egyik
tudósítója, Nyilassy Ferenc a hetilapban lekicsinylõen kritizálta a romhányi népnevelés helyzetét, illet-
ve annak színvonalát. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a következõ, a levélbõl idézett mondat „[…]
társadalmi mozzanatról Romhányban írni annyit tesz, mint a vaknak a szín különbféleségeit magyaráz-
ni, […]” Hogy mennyiben állta meg helyét Nyilassy kritikája, arra a következõkben keressük a választ.
Nyilassy Ferenc levelében felrója, hogy a község lakosságának nagy része írástudatlan, fõként a nõi la-
kosság. Panaszolja továbbá, hogy az iskolaépítés, illetve -bõvítés megtörtént ugyan, viszont tanítóról
nem gondoskodtak, a kántortanító pedig minden igyekezete ellenére sem képes 200 tanköteles gyerme-
ket oktatni. Javasolja tehát a községi elöljáróságnak, hogy még 2 tanítói állomást szerezzen.14 A sértõ
hangnemû bírálatra adott válasz nem váratott magára sokáig. 1876. május 16-án Kis Miklós községi bí-
ró részletes levél formájában reagált, melyet szintén a Nógrádi Lapok hasábjain olvashatunk. Kis Mik-
lós levelében taglalja, hogy a község népnevelése a törvényi elõírásoknak megfelel, a tanügyi hatóság
elégedettségét fejezte ki ez ügyben. Levelében szól arról is, hogy a falu két osztályból álló iskolával
rendelkezik, ami a szükséges taneszközökkel is be van rendezve. Ami a tanítót illeti, a község gondos-
kodott segédtanítóról is, sõt, külön szobát is bebútoroztatott számára.
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6 1868. évi XXXVIII. törvénycikk. A népiskolai közoktatás tárgyában. Forrás: http://www.1000ev.hu/index.
php?a=3&param=8182 (Utolsó elérés: 2015. március 21.)

7 Forrás: A Romhányi Római Katolikus Plébánia Historia Domusa, II. kötet, 1845–1997.
8 Shvoy Miklós: Nógrád megye leírása 1874–1875. Nógrád Megyei Levéltár, Salgótarján, 2006. 149.
9 Forrás: A Romhányi Római Katolikus Plébánia Historia Domusa, II. kötet, 1845–1997.

10 Néptanítók Lapja VII. évf. 1874. 14–24. szám.
11 Néptanítók Lapja VIII. évf. 1875. 18. sz. 325.
12 Forrás: A Romhányi Római Katolikus Plébánia Historia Domusa, II. kötet, 1845–1997.
13 Forrás: A Romhányi Római Katolikus Plébánia Historia Domusa, II. kötet, 1845–1997.
14 Nógrádi Lapok IV. évf. 1876. 20. sz. 3.



Az 1876-os évre vonatkozólag sajnálattal állapítja meg, hogy a himlõjárvány miatt 2 hétre be kellett
zárni az iskolát, továbbá a tanköteles gyermekek számának megcsappanása, illetve a községet sújtó
egyéb problémák miatt a segédtanítói állomást be kellett szüntetni, és a két osztályt egy tanító alatt vol-
tak kénytelenek egyesíteni. Az írástudók arányával kapcsolatban a községi bíró megelégedését fejezte
ki, mondván, hogy más községek esetében sem jobb a helyzet.15

Annak megállapítására, hogy Nyilassy Ferenc vagy Kis Miklós álláspontja tükrözte-e a valóságot,
több forrás is lehetõséget ad. A korábbiakban már szóltam arról, hogy a község még az iskola kibõvíté-
sének évében, tehát 1874-ben két segédtanítói pályázatot is közzétett a Néptanítók Lapjában, melyet a
Historia Domus is megerõsít, hiszen név szerint is ismerteti, hogy az 1874–1875-ös években kik mû-
ködtek segédtanítóként a községben, s valóban tanítói szobát is biztosítottak számukra. Ebben a tekin-
tetben kétségkívül a községi bíró állításai voltak valósak. Kis Miklós azon állítása, hogy a himlõjárvány
miatt be kellett zárni az iskolát, szintén valósnak mondható, ugyanis a plébániai anyakönyveket átvizs-
gálva megállapíthatjuk, hogy 1876 januárja és márciusa között valóban volt a községben himlõjárvány,
mely 10 gyermek életét oltotta ki, s ebbõl 3 tanköteles korú volt.16 Az írástudatlanok aránya viszont két-
ségtelenül magas volt, az 1880-as népszámlálás adatai szerint a község lakosságának csupán 26,7%-a
tudott írni és olvasni, ami alig volt több, mint az egynegyede. A Nógrádi járás községei közül ez az
arány csak Debercsény, Alsópetény, Felsõszátok, Szente és Tereske esetében volt alacsonyabb. A
romhányi írástudók aránya a járási fõösszegtõl is jócskán elmaradt, mintegy 13%-kal.17 Ebben az eset-
ben viszont Nyilassy Ferenc tudósító álláspontja tükrözte a valóságot, feltételezhetõen a községi bíró
jobb színben kívánta feltüntetni az írástudók arányát. Összességében véve elmondható tehát, hogy
Nyilassy Ferenc levele több szempontból megalapozatlan volt a község iskolájára nézve, mely minden
bizonnyal betudható a tudósító hiányos tájékozottságának, ugyanakkor Kis Miklós községi bíró köte-
lességénél fogva igyekezett a falu védelmére kelni, s nem riadt vissza attól sem, hogy szépíteni kell a
kellemetlen arányokon.

Mindent összegezve elmondható tehát, hogy a romhányi elemi népiskola igen nehéz idõket élt meg
az 1860–70-es évek folyamán, noha a község igyekezett nagy erõfeszítések árán elõmozdítani a népne-
velés színvonalát. A romhányi iskolázás története természetesen a késõbbi korokban is számos érdekes-
séget mutat, de a fent vázolt vita jól tükrözi, hogy az oktatás színvonalának megítélése örök vitatéma
volt a régi idõkben csakúgy, mint napjainkban.

Mészáros Ádám

„Fejedelem, a fundamentum állt!”
A Nagyenyedi Bethlen Kollégium teljes épületfelújítása

A Bethlen Kollégium csaknem négy évszázados történetében többször és hosszasan építkezett, amit
a nehéz idõk rombolásai és az új helyzetekhez való alkalmazkodás motivált. Jelenleg a leromlott állapo-
tú mûemlék és más épületeinek a felújítása, korszerûsítése, összesen tíz évet vett igénybe (2007–2016).
Az enyedi indíttatású költõ-tanár, Áprily Lajos A Fejedelemhez címû versében lírai szavakkal emléke-
zik meg a századok viharait sokszor nagy emberi és anyagi vesztességgel átvészelõ iskoláról. Idézzük:
„Szent kincsedbõl hányszor nem maradt más, / Csak múltra emlékeztetõ romok, / Hányszor torzulva
dermedett az ûrbe / Villám sújtotta béke-templomod!”1

A kollégium mindenkori „lakói” jól tudták, hogy iskolájuk szellemi élete, oktató-nevelõ munkája
csak békés idõkben fejlõdhet, jó épületekben és fenntartó forrásokkal. Ezt a gyulafehérvári „akadémiai
alapító” Bethlen Gábor fejedelem (1622) és a Nagyenyeden – birtokai középpontjában – „újraindító”
(1662) Apafi Mihály is világosan látta. A kollégium a „tragédiák” után újjáéledt. A történelmi idõk
megszakításos fejlõdésre, de lendületes újrakezdésekre ítélték.
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15 Nógrádi Lapok IV. évf. 1876. 21. sz. 3.
16 Nógrád Megyei Levéltár, Romhány község felekezeti anyakönyvi másodpéldányai 1874–1876. IV–535.
17 Az 1880. évi népszámlálás adatai. Forrás: http://konyvtar.ksh.hu/neda/ (2015. március 21.)

1 Gyõrfi Dénes: A Bethlen Kollégium emlékkönyve. Budapest, 1995. 86.


