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-3BETIVETL- S
Hazánkban a sok évszázadon át tartó merev, haladásellenes feudalizmusban az iskolai oktatás a társadalom azon
csekély szóinu tagjaira terjedt ki, akiknek személyi
igénye és agyagi helyzete ezt lehetővé tette. A hatalom
birtokosai a szélesebb néprétegek iskolázását teljesen
feleslegesnek tartották. A feudalizmus merev szemléletét
a felvilágosodás és a reformkor haladó eszméi ingatták
meg alapjaiban. A felfrissült szellemi áramlat, a technika fejlődésének megindulása a népnevelés - azon belül az
elemi iskolai oktatás - minden társadalmi osztály számára való kiterjesztését vonta maga után. A feudalizmus
utolsó fél-évszázadában a nagyobb településekan, igy
Makón is, a helyi egyházak által fenntartott kétosztályos nemzeti iskolákban egyre szélesebb néprétegekre kiterjedő tanitás volt.
A feudalizmus a gazdasági és társadalmi élet ökeres
vált3zása után összeomlott. A mezőgazdaságban is jelen-

tős változás következett be, a legeltetésen alapuló,
hagyományos állattenyésztést amely főleg a várost környező, nagy kiterjedésü legelőkön történt - árutermelő
gazdálkodás váltotta fol. A versenyképesebb termelés
érdekében a termelők tekintélyes része távoli földjén
lévő szállásra /tanyára/ költözött ki. A tanyán élő emberek szAminak növekedésével, valamint életkörülményeik
fokozatos javulásával és a fejlődéssel együtt járt,a
tanyai gyerekek iskolai oktatásának a bevezetése is.
Jelen tanulmányban, a mezőgazdasági termelés átalakulását figyelembe véve, a makói tanyai iskolák létesitéséről, fejlesztéséről és fenntartásáról kivánunk áttekintést gyujtani az iskolák államositásitig. Megpróbálunk

képet adni a tanyvilág közoktatási és közmüvelődési
helyzetéről és az azokkal kapcsolatos leofontosabb
intézkedésekről. Kutatásunk során választ keresünk arra, hogyt

1. milyen társadalmi igény jelentkezése tette szükséGessé a tanyai iskolák létesitését;
2. hosyan váltlzott az iskolák fis az ott tanitók
helyzete a különböző társadalmi korszakok
közoktatáspolitikai koncepciójAnak a hatására;
3. az egyház ,ak milyen szel?cpc volt az iskolák életében;
4. milyen szerepet töltött be és hogyan alakult a
tavai iskolák tanitóinak az elate;
5. milyen volt az egyes korszakokban a tanyavilág
kulturális éc közmüvelődési lehetősége, milyenek
voltak azok forma.
A tanulmány megirásához, az eddigi kutatási eredm ények
felhasználása mellett, további széles körü levéltári
kutatásokat végeztünk. Feldolgoztuk Makó város Taná-

csának és Polgármesteri Hivatalának iratait, tanácsülési és képviselőtestületének közülési jeGyzőkönyveit.
!Zak() város Iskolaszékének és a kültarületi iskolák
igazgatóságának iratait. Ezen tulmenően Csanád megye
Tanfelügyelőségének, valamint Tankerületi Főigazgató-

ságnak az iratait. Itt kell azt is meGemlitenünk, hogy
különösen a századforduló utáni időszakra vonatkozó
levéltári dokumentumok sok esetben igen hiányosak.

Levéltári szabályzat hiányában értékes dokumentumokat
semmisitettek meg olymódon, hogy fogalmazvány papirnak használták. Különösen az adatszolgáltatásoknál
és statisztikáknál kell pótolhatatlan hiányokkal szá-

molnunk. Legtöbbször csak az összesitett adatok voltak találhatók.
ippen ezért a téma kutatása még nem tekinthető befejezettnek, lezártnak. Ujabb források feltárása és feldolgozása kiegészitheti, módosithatja az eddig leirtakat. A napjainkig történő feldolgozással - ami ecy
ujabb tanulnány témája lehet - teljes képet kaphatnánk
a magyar nép kulturális felemelkedése szempontjából
oly jelentős, de megszUnni készülő, oktatási forma

történetéről. Ezzel is segitséget nyujtvá ahho%, hot-zr a
mult eseményeinek történelmi, társadalmi és politikai
tényezőit megiamerve kiemelt figyelmet fordithassank
a társadalmi fejlődés, a gazdapági, kulturális épitőmunka legfontosabb feladataira,

I. A MAKÓI TAVYAVILG ES ISKOLlI 1867 ELúTT
1. A tanyavilág kialakulása
Hazink településtörténetét tanulmányozva lithatjuk, hogy
a török hóditás eredményeként olyan helyzet alakult ki,
amely megváltoztatta az Alföld koribbi apró—stirilfalvas
települési szerkezetét és létrehozta az egymistól tivolabb fekvő, "óriásfalvas" településeket. A török hiboruk az aprófalvak pusztulisit okozták, a lakossig elsősorban a nagyobb falvakba, mezővirosokba menekült, ahol
viszonylagos védelmet talált a hiborus pusztitisokkal
szemben. Ezek a nagyobb települések kedvezőbb helyzetben voltak a falvakhoz viszonyitva, a török ugyanis
szultini birtokként kezelte azokat és kedvezőbb adórendszert vezetett be.
A török hódoltság korára Makó is virágzó mezővárossi
fejlődött. Továbbfejlődését azonban a hiborus vérengzések megakadályozták. A török sereg több alkalommal nagy
pusztitással söpört a viroson keresztül. Makó hol ellenillt, hol behódolt a töröknek, de végül is tulélte.
A környékbeli falvak sorra elpusztultak. A felperzselt
területekről 11 falu megmaradt lakossága Makón keresett
menedéket. /1/
Tudjuk, ho:657 a hódoltság idején Makó khisz birtok volt.
Az ilyen kincstiri területek lakói bizonyos védettséget
élveztek, évente egyszer adóztak; megszabadulva feudllis
uraiktól, önálló közigazgatist hortak létre. /2/
A város védettségét a későbbiekben az biztositotta, hogy
16o8—ban Bithori Gábor ön1116 birlskodisi jog3a1 ruhizta fel a makói polgirokat, oltalomlevelében "Privilegium
nppidi Makó" néven emlegeti. /3/

A 17. szizad dereka utn a királyi kamara vette oltalmlba a vírost. Makó a kincstárnak évi loo tallért
fizetett, amiért a kincstár oltalmat és gondviselést
biztositott. Makó a kincetár birtokiba került. Tartozisaira nézve megegyezés született, e soknemii jobbigyi szolgáltatisok teljesitésétől mentesült.
A felszabaditó harcok idején 1 1686-ban a visszavonuló
török csapatok földig lerombolták a várost. A lakossig
egy része - amely nem került rabságba - elmenekült. Az
1699-ben készült Wallner-féle térkép még "Teljesen puszta vay lerombolt falu" jelzéssel jelöli Makót. /5/
A budai kamara - értesülve az llapotokról - 1699-ben
némr évi ad6 és közszolgilat alóli mentességet biztositott a letelepedni óhajtóknak. Ezzel kezdetét vette a
viros ujjépitése. /6 / Makó fejlődése kezdetben igen
laseu volt. A török seregnek az ország területéről való
végleges kilizése utín azonban feltilnő ütemben elkezdett
gyarapodni a víros lakosságnak a száma:
Népesség:
1717
1756
1801
1857

400
2 590
8 645
27 000

Hizak szíma:
84
620
1 732

3 446

Makó történeti fejlődésében a 17. század végére két döntő jelentőségü változás következett be, amely egyben a
viros fejlődésének a kezdetét is jelentette. Az egyik,
hogy a szomszédos falvak elpusztultak, cis Makó lett meszsze földön az egyetlen megmaradt település; a mIsik,
hogy jogállása is megváltozott: megezünt maginföldesuri
birtok lenni. /B/

8

A török h5doltság koriban sajltos gazdilkodási rendszer
honosodott meg a város nagykiterjedésü határában. A földmüvelős helyett inkább az extenziv illattenyésztés fejlődött. A növénytermelés fejlődését ez örökös hiboruskodisok gitoltik, a vetés ki volt téve az Illandó pusztulásnak. Az illatokat viszont el lehetett hajtani az ellenség elől. Az Illattenyésztésnek az is kedvezett, hogy a
szarvasmarha és a 1_6 után a török nem szeuett tizedet.
A viros ujjáépitésével, a népesség számának növekedésével elkezdődött a mező6azdaság fejlődése. A gazdálkodási rendszer és a termelés szerkezete is talakult. Az
illattenyésztés mellett a növénytermelés is gyorsan fejlődött. A város 24-23 km-nyire - északi, északkeleti
irányba - kiterjedő hatirában kialakultak az alföldi virosok gazdálkodási rendszerére jellemző termelési övezetek. Az első övezetben voltak a veteményeskertek, közvetlenül a város mellett. Ehhez szlmitjuk a vTrostól
észak irnybe huzódó Jingor nevil határrészen lévő kertésztelepeket is.
A második övezetbe tartozott a Legelő /ma Járand6/, amely
a Maros vonalitól és az apátfalvai határtól a lelel határig a vírost ugyszólvin teljesen körülölelte. Itt legeltették a haszonillatokat, amelyeket a pásztorok minden este hazahajtottak a gazdák hlzaihoz.
A harmadik övezet az Ugar nevU határrész, itt dülőkre
osztott ugarnyomásos gazdálkodás volt. A szántóföldet
több éven keresztül csupán gabonával vetették be, mig al
nem gazosodott. A gyomos földeket parlagon hagyva legelőnek használták, ritkább esetben egy-két évig a gabona
után kukoricát vetettek.
A következő övezetben voltak a Szillisföldek vagy Tanya-

földek. Beek a területek mar,távol estek a belterülettől, lo-28 km-re terültek cl. Megmunkálásuk naponta való kijárással
tekintetbe véve,a közlekedési lehetőségeket - már nem volt megoldható. A lakhelyre való rendszeres visszatérés egyre nehezebb lett. Nyári kinntartózkodásra a gazdák földjeiken szállághelyeket,,tanytizdthelyeket készitettek, ideiglenes lakóhelyként. A nagyobb területtel, több számosállattal biró egyének a
termeléskAerjedésével rövidesen télen is ott tanyáztak. Feltevésünk alátámasztására el kell mondanunk, hogy
a feudáliskori gazdálkodás - mivel legeltetéses állattenyésztésen és ,zen belül is döntően szarvasmarhatenyésztésen alapult - igavonásra, sántásra csak igavonó barmokat használt. Ezek az állatok erősek, igénytelenek, de
nagyon lassuak voltak. Közlekedésre ugyan lovakat használtak, de az utak állapota miatt - esős évszakokban
kocsival nem, legfpljebb csak lóháton lehetett na,-;yobb
távolságra eljutni.
A telkes jobbágy telkét 1 sessió föld képezte /1 sessió =
56 magyar hold lloo négyszögöllel számitva/. Ebbe a terilletbe a legelők is beletartoztak. De voltak email lényegesen nagyobb vagy kisebb földterülettel rendelkező
jobbágyok is. A jobbágytulajdonban lévő földterületnek
az alsó határa törvényesen volt szabályozva, 1/4 rész
teleknél jobban elaprózni nem lehetett. Felső határának
viszont cask a gazdasági lehetőségek szabtak gátat. A
földterület megmilveléséhez 6-8 ökörre volt szükség. Ezenkívül volt még 2-3 tehén„, 2-3 üsző, 2-3 tinó, 2-3 göböly
/hizóökör/ és 2-3 ló. /10/ A nagyszámu állatállománnyal
rendelkező jobbágy a szántóföldön termelt takarmány feletetése miatt kénytelen volt igavonó ökreit és növendék
állatait a szálláson teleltetni. A gazdasági élet fejlődésével a szálláshelyek egyre inkább a tartós kintar-
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tózkodás helyévé váltak, idővel a nevük is megváltozott,
tanyának nevezték. Allandó jellegü.benépesitésük - hivatalos adatok szerint - csak a 19. században kezdődött
meg.

A legtávolabbi övezet a Puszta volt, a külső legelők bye,
ahol a juhokon kivül a növendék és meddő állatok éltek
tavasztól őszig. Az itt legeltető pásztorok különböző
épitményaket készitettek, amelyek védelmet nyujtottak
az időjárás viszontagságaival szemben. A telet ezeken a
pásztorszállásokon megbuzódva töltötték, ha a legeltotett
pusztán továbbálltak könnyüszerrel továbbvitték azokat./ 11/
Szabó István megállapitása szerint a tanyák a szántómüvelésre fogott, eGyéni birtokban lévő földeken jöttek létre, s a legelőföldeken felállitott állatteleltető szállásoktól éppen a szántóföldi helyzetük ép a földmüvelő
gazdálkodásban vitt szerepUk különiti el. Ezek szántóföldi tanyáknak nevezhetők. 2/ Erdei s7erint a kettő elválasztására nines szükség, egy és ugyan az a jelenség:
termelési üzem. /13 /

A tanya Gazdasági szükségszerüségből ideiGlenes lakhely
lett, tavasztól őszig a Gazda, télen az állatgondozást
végző pásztorceelódnép tartózkodási belye. Kezdetben nem
önálló telep, csupán kiegészitője, függvénye a községi
települéanek. /14 / A tanyák a mezőgazdasági termelés üzemei volták, szervesen hozzátartoztak a városbeli, házakhoz, együttesen képezték eLzr-eGy család birtokát. A tagazdálkodás korában a tanya mint üzemhely, a VáronYás
i ház, mint Allandó lakóhely egyetlen zárt üzemi egységet alkottak. /15 /
s

Az alföldi tanyás ',a zdálkodás kialakulásával a mezőgazdaságban eL;yre inkább a,földrativellis, mint az állattartás volt uralkodó vonás. A földmüvellmeek ez a mind je-

lentősebbé váló szerepe évtizedről évtizedre szemmel
lóthatóbb. Ennek ellenére az állattartó szállások átalakulása földmüvelő tanyává igen hosszu folyamat eredménye. A 19. század elején az állattartás rendszere is
alapvető változáson ment keresztül. A korábbi extenziv
állattartás helyébe a félszilaj tartásmód lépett. Az
egyénileg teleltetett állatállomány gondozása, vole
párhuzamosan a munkaigényesebb növényfajták termesztésének szélesebb körüv6 válása következtében nött a tanyán végzendő munkák munkaerő-szükséglete. Erre többen költőztek ki, mint állandó lakásra a tanyára, majoros, twits stb. néven nevezett konvenciós cselédként.
Ezek nem szakadtak ki teljesen a városi környezetből,
sőt legtöbbjük nem is maradt élete végéig tanyalakónak, a városi házhoz yagr a városban lakó gazda családjához kapcsolódtak.

Az 1850-es években a tanyásodás legelőbbre haladott
vidékei közé tartozott Makó is. Mig 1734-ben az I. katonai felmérés alapján készült térkép a makói határban
278 szállást tüntetett fel, /17/ addig a város előljárósága által 1353-ban végzett összeirds alkalmával
936, mag 1357-ben készült statisztikai jelentés szerint már 1223 tanyát mutattak ki. /13/ Az előljáróságok Altai 'Waite készitett rovatos adóösszeirásokban ahol állandó lakhelyük szerint még a koldusokat is bejegyezték első esetben csak 1805-ben találunk két állandó jelleggel tanyán lakó családról összeirást. / 19/
A tanyákra való kiköltözést a város földesura, de a
városi elöljáróság is igyekezett megakadályozni a jobbágyszolgáltatások és a közmurkák alóli klbujás veszélye miatt. Az általuk hozott rendelkezések azonban csak
lassitani, de megakadályozni nem tudták ezt a folyama-

- 12 tot. A szabadságharc bukása után /185o/ már 153 tanyai család került összeirásra. A következő évtized
végére a tanyai családok száma 1024-re eme1kedett. /2o/
A makói tanyavilág kialakulásának előrehaladottságát
bizonyitja az is, hogy találkozunk a tanyai igazgatás
kezdeti elemeivel, a tanyai kapitányság intzményével.
A tanyai kapitányok már 1853-ban kérik fizetésük javitását. Lunkájuk kézbesités, adóbehajtási feladatok el.
látása volt.
A tanyák nagy arányu növekedését az segitette elő, hogy
19. sz közepére a korábbi övrendszerben feltört szántóterületek kevésnek bizonyultak. 1861-G2-ben Lakó ha-

tárában is felosztották a belső legelőket, igy ezeken
területeken megindult a tanyák épitése. A termelés
nemcsak területileg terjedt ki, hanem a termelés ágaiban is egyre inkább belterjesebbé vált. Ahogy belterjesült a termelés usy növekedett a munkaer5szüksés1et,
mind tartósabban kint kellett lakni a tanyán.
A legelőnek használt területek szántófölddé való Ata.
lakitása az egyre nagyobb mértékben elterjedő Ga bonatermesztés következménye volt. Az étalakulást évtizedeken At, kisebb-nagyobb visszaesések ellenére is, az
állandó gaOnakonjuictura idézte elő, amely kedvező talajadottságok és szállitési lehetőségek mellett aránylag csekély munka. és tőkebefektetéssel állandóan jó,
/22/
jövedelmet biztositott a paraszti gazdaságok részére.
A legelőterületek felosztása és as ott kialakitott navénytermelés a tanyás gazdálkodás elterjedéséhez vezetett. A szakirodalomban a tanyás gazdálkodást előidéző
okokként az alábbi érveket hangortatják: 1. az alföldi
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városok nagy kiterjedését, 2. a rossz utakat, 3. a
viszonylagos néptelenséget és 4. a munkaerő hiányt. /23/
A fejlődés lényegesen megváltoztatta a tanyák képét.
A társadalom átalakulása, különösen pedig a legelők
felosztása, az örökörgSdési viszonyok megváltozása, a
családi czervezet átalakulása következtében uj tagyatipusok kerültek a régiek helyébe. A tanya hosszabb
tartózkodásnak lett a helye. A kint lakó családok munkaképességük fennállásáig tagyánlakók.lettek, csak öregkorukra költöztok be a városi házba. A birtokaprózódással a tanyák folymotosan épültek, megsürüsödtek, a
rosi és falusi házakhoz hasonlóan állandó lakóhelyekké
alakultak. /24/ Különbséget kell tenni a városhoz ki5zeleső tanyák és a távoli tanyaföldek tanyái között.
A közelebbiek később alakultak és szorosabb a kapcsolatuk a várossal. ,A Taxaföld tanyái külön területi csoportot képeztek. /25
akó város tanyaviláGának végső kifejlődéseként - az

143. évi állapotot véve alapul a tanyák szAma 1977,
a tanyai lakosok száma 6564 volt. /26/Az ezt követő időszakban ezek a számok egyre inkább csökkennek.

2. Az else"; tanyai iskolák felállitása
A tanyavilág kialakulásával, a család tanyára történő fokozatos kiköltiizésével a gyerekek is részesei lettek a
tagyai életnek. Ezzel egyre inkább előtérbe krült a kint
615 lakosság egyik életfontosságu problémájának, an iskolai oktatás kérdésének a megoldása. Az abszolutizmus
központi kormányhatóságai a tanyai iskoláztatás kérdését
állandóan napirenden tartották, és különösen Békés, Csongrád és Pest-Solt megyék vezetői személy szerint is sokat
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foglalkoztak a tanyai iskolák ücyével, de a helyi hatóságok nemtörődömsége és a felsőbb hatóságok lazább ellenőrzése miatt az iskolak létesitése nem haladt Unclenütt egyfommán elore.
Makón, a városban már a 18. század végén és a 19. század elején is biztositva volt az ogyházak iekoláiban
a megfelelő szintü iskolai oktatás. A tagyai iskoláztatás a 19. század közepén, kezdetben ninden helyhatóeági
kezdeményezés és támogatás nélkül kezdett kibontakozni.
Törvényes kötelezettség hiányában és a vegyes vallasu
lakosság miatt sem az egyház, sem a 7)o1gári lakosság
nem vállalta cl szivesen az iskolák létesitését és
fenntartását. 1856 tavaszán azonban a református es a
római katolikus ogy-ház vezetőinek buzditására sikerült
elérni, hogy a tanyai lakosok mégis magukra Vállalják
két iskola saját erőből történő felállitását.
Horvath Illés, aki az 1J75- ben alakult Make) város Iskolaszékének az elnöke, azt megelőzően a helybeli római katolikus népiskola tanitója volt, 1d96-ban irt Népoktatásügyi monográfiájában a tanyai iskoláztatás kezdenényezőinek Sepsei Istvánt és K.Varga István emlitette
meg, mint sokgyerekes és jómódu tanyai lakosokat. A nevezettek gyernekeik iskolai nevelése érdekében összefogtak a hasonló gondolkodásu tanyai lakosokkal, hogy
saját költségen iskolai helyiség eéljára tanyát béreljenek és tanitót fogadjanak. A szülők adozatkószségeből, minden egyéb támogatás nélkül kibérelték Turi Fodor
Péter tanyáját. Igy 1(357 május első napjaiban megszületett a csókási tanyai iskola. Laső tanitója a Makra Imre
prépost által ajánlott Boross József volt.
Ezzel egyidőben és hasonló körülmények között jött létre a második tanyai iskola is.

- 15 Horváth Illés igy irja: "Am hiába, hogy nehezen született meg a nemes elhatározás, de magában is hordozta a
halál csiráját. Fél esztendeig vánszorgott és azután
csendesen ki is mult a csókási tanyai iskola, miután a
szövetkezett szülők gyermekeik tanitásának nem lettek
volna ellene, de a fizetésnek igen. A tanitót pedig nom
kárpótolván a bőven élvezett jó tanyai levegő, v -andorutra kelt."
Báló Péter tanyai lakos hamnrosan ujabb lehetőséget biztositott, in6den adott az iskolának ás a tanitónak otthont.
Ez nagy segitség volt, Boros József ismét elfoglalhatta
a tanitói széket és elkezdődhetett a tanitás. /29/

Horváth Illés leirásából csak az tünik ki, hogy a csókhsi iskola római katolikus jellegü és tanitója Boross
József. A másik iskoláról csak emlitést tett, annak sem
tanitóját, sem helyét nem közölte.
Ezzel szemben a városi tanács által 1853-ban, szolgabiró utasitására készitett kimutatás szeAnt a csókási
iskolában 6zabó István református tanitó 32 flu és 15
lednycyermeknek, Igáson pedig Boros István r6mai katolikus tanitó 34 flu és 18 leánygyermeknek oktatta a
betüvetés tudományát. A különböző felekezetekhez tartozó syerekek hitoktatását is ők végezték.
Szabó István tanitó évi fizetése gyermekenként 3 kraj-,
cár, 1 véka buza, 1 véka árpa, 1 darab csirke és lakás.
Boros István tanitó évi fizetése 12o Ft, 2 köböl tüzifa, valamint gyermekenként 1 véka buza, 1 véka árpa,
1 csirke 6s lakás volt.
A hivatalos kimutatás és Horváth Illés leirása a tanyai iskolák helyét és egyházi hovatartozását illetően
ellentétes adatokat szolgáltat. Li volt a valóság ?

-16A Makó városhoz tartozó, volt urbéri tanyaföldek állapotról 1861-ben készült telckkanyvi adatból mega14pitottuk, hoy a Horváth Illés Altai közölt első
római katolikus jellegü tanyai iskola épülete - Turi
Fodor Peter tanyája - a csókási határrószen 662. SZ,
alatt volt bejegyezve. Innen az iskola átköltözött,
a báló Péter alt al ingyenes használatra átengedett,
Tanya G34 sz. épületbe, majd annan végleges helyre, a
Szőcs István által 1372-ben épitett Tanya 641. sz.
alatti iskolai épületbe. Tehát az egymáshoz közel álló
tanyaszámokból megállapitható, hogy a római katolikus
részről elsőként létesitett tanyai iskola valóban Csókáson, az Igási ut mentén volt. Ezt az iskolát az
19o3- ban történt államositás óta hivatalosan Igási
iskolának nevezik.
Az ekkor létesitett református tanyai iskola helyét
adatok hiányában nem tudjuk pontosan megállapitani. Ha
azonban a levéltári adatokat és Horváth Illés Altai közölteket megfelelő helyismeret birtokában összevetjük,
megállapithatjuk, hogy ez az iskola az igási csárdától
kife4La Hatrongyosig terjedő területen volt. Kutatásunk
eredménye azt bizonyitja, hogy a városi hatóságok Altai
1858-ban képzitett kimutatás az iskolák helyét tévesen
jelölte neg.

3. Hatósági intézkedések a tanyai iskolák ügyében
A városi tanács 1356 október 6- an tartott ülésén, a
népnevelés általános helyzetét tárgyalva, először foglalkozott a tanyai iskolák létesitésének a kérdésével.
A tanácsülésen készült jegyzőkönyvből megtudhatjuk,
hogy Polner Lajos főszolgabiró elnökletével, a népnevelés ügyében tartott tanácskozáson jelen voltak a város
vezetőin kivül az ickolai igazgatóságok tagjai, vala-

- 17 mint képviseltették magakat az egyes vallásfelekezethez tartozó lakosok.
A taadcskozás egyik napirendi pontja volt a Tanügyi
Bizottmány létesitése, a népmüvelés kiszélesitése és
hatékonyságának fokozása érdekében. A bizottmány tagjait mogbizták, hogy a közigazgatási hatósággal együttmüködve mérjék fel Makón a népmüvelés helyzetét az alábbi szempontok szerint:
a./ A városban fennálló tanodák állapotán hogyan
kellene segiteni.
b./ Tanyai iskolák létesitése.
c./ Vasárnapi iskolák felállitása.
d./ Faiskolák.
e./ Kisdedóvó.
f./ Reáliskola.
g./ Községi könyvtár és egyéb népnevelésre előterjeszthető inditványok.
A tanácskozás tagjai közül többen lelkesen hozzászóltak.
Megállapitották, homr az inditványban foglaltak megvalósitása Makón életszükségletként jelentkezik. Elhatározták, amennyiben a város anyagi ereje megengedi, a
fels.:rolt intézményeket létrehozzák. A tervek kidolgozására, valamint a város anyagi erejének megfelelő intézkedések és azok költ régeinek összehangolására, k ivitelezésére meAválasztják a Tanügyi Bizottmányt:
Elnök: Bánfy József. Tagok: Dedinszky József,
Urbanics Lahály, Stan Séndor, Mészáros
Lajos. /31/
A városvezetése azonban a kezdeti lelkesedés és a

- 13 Tanü,:yi Dizottmány erőfeszitései ellenére sem volt hajlandó a népmilvelós fejlesztésére nagyobb összeget biztositani.
A közlegelők egyrészének szántóföldi müvelésre történt
bérbeadásából a városnak olyan bevétele származott,
hogy 1855-ben 5o.oeo Ft költséggel megkezdte a városháza épitését.
1357-ben megvásarolta 52.92 0 Ft készpénz fizetése mellett a G61,5 kishold területii kaszaperi birtokot. 63 /
Közben a tanyai iskolák létesitésére csak 15o hold közlegelőnek a szántóföldi müvelésre kiadott 3 évi haszonbéréből létesitett tanügyi alapot.
Ezzel a fejlesztésnek csak igen lassu ütemét tudta biztesitani.

4. A tanyai iskolákra vonatkozó felsőbb rendelkezések
A kiterjedt tanyavilág osztrák rendszerü tanyacsoportokra való összevonásának meghiusulása után a tanyai
kelák felállitását a felsőbb rendelkezések egyre Gyakrabban sürgették. A Lakói Városi lanács 1357 február
7 én tartott ülésén felolvasták a Megyehatóság 653/1357.
sz. rendeletét, ami egyértelmüen kimondta a tanyai iskolák lótesitését. A tanács 51/1857. sz. alatt az üggyel
kapcsolatban határozatot hozott, melyben leirta, hogy
-

a tanyák között, ideiglenes jelleggel, egy református
és egy római katolikus iskola müködik. Ezek Allandósitása érdekében, helykijelölési céllal Szemes Zsigmand
törvénybirót, Mészáros Lajos főjegyzőt a helybeli tanodai elöljárókkal eyütt küldi ki.
A korszerii termelés oktatása érdekében az iskolák telkeit 2.2 hold gyakorlókerttel jelölték ki, figyelembe
véve azt, hogy a tagyai iskolák tanulói többnyire földmitvelők lesznek.

- 19 A városi tanács 1357 március 7- én, a tanyai iskolák
ii, yében tartott ülésén jelen volt a megyehetóság képviselőjo. Schmidt Szaverin helytartósági iskolai tanácsos elmondta, jelenlétének z a célja, ho:y kieszközölje a tanyai iskolák létesitését. Felhivta a tenács

figyelmét a meglévő tanyai iskolák állandósitására, a
tanitók illő ellátására, val=int a négyosztályos eleiskolai oktatás bevezetésére. A tanácsülés as ekkor
hozott határozatában leirta: " A meglévő tanyai iskolák
állandósitása érdekében 51/1357. tü. sz . alatt as intézkedést már megtettük. A négyosztályos elemi iskolai
tanitást illetően, as iskolai okatás helybeli ősi szokés szerint a vallásfelekezeti községeket illeti meg,
egyik vagy másik vallásfelekezet hátramaradása nélkül
a tanács azt nem kezdeményezheti." / 36/
A 51/1857. tü. sz . alapján végzéssel 1c4elölt küldött-

ség 1857 julius lo -én kósAtett jegyzőkönyvében a tanyai oktatás kiterjesztésére a következő javaslatot olvashatjuk: " A küldöttség 1357 juliusában a tanyák közé kirándulván Báló Peter 634. számu tanyáján lévő
lenes római katolikus tanodánál összoGyülekezvén. A tanácskozás elnökének főtigOtelendő Makra Trre kéretett
fel. A tanácskozmény egyetlen tárgya a városi tanács
Altai adott szempontok alapján kijelölni a város
mérföldekre kiterjedő határában lévő tanyák azon pontjait, melyek legnépesebbek, melyek legalkalmasabb gyülpontjai lehetnek a tanulóknak. Tanyai iskolák vallás
felekezetenként szemléltessenek ki, amelyen egyik vagy
vésik felekezetbeliek cs000rtosulva vannak. Figyelembe kell venni azt is, hogy a tanyai iskolák, amennyire
lehet, as utak mentén Allittassanak fel. Egyrészt azért,
hogy as utakon a tanulók könnyebben gyülekezhetvén,
másrészt pedig az utazó közünség serkentő példnak lássa, hogy az istenség dicsőitékére, a kor igényelte polgárosodás előmozditására Makónak tenintézetei nemcsak a
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OM,

város kebelében, de a terjedelmes tanyák között is virégzó állapotban Allsnak fenn."

A jelenlévő tanyai lakosok kikérdezésével a felsorolt
szempontok figYelembavéve a bizottság a javaslatot az
alábbiakkal bővitette: "A tanácsila7 megéllapitva lévő
két református és két római katolikuc tanyai

iskola

felállitása az alábbi czempontok alapján találtatott
legcélszerübbnek: A református iskolák közül az egyik

a csókási tanyák között a Békési uton, a másik a rákosi
csárda közelében. Az egyik római katolikus tanoda az
Isási utfélen a Szárazér parton, Dégi Mihály malma körül, a másik szintén az Isási uton, közel a Rác uthoz,
ahová a Bogárzó-4vidé1ciek és a Rác ut mentiek is járhatnának." 6
,

"

A kaldöttsóg kint járt a helyszinen, hoGy megkiséreljen
iskola épitésre alkalmas telket venni vngy cserélni.
Az eGyik református iskolának B. Joó Smuel Békési uti
tanyaföldjét, a másiknak a Rákosi csárdával átellenben
lévő Gorzsa Szösz Andrác földjét találta megfelelőnek.
Mind Gazda hajlandó volt átadni 2-2 hod földet iSkólai
teleknek. Csereföldet a r:ajdan kiosztásra kerülő közlegelőből kértek. Az egyik római katolikus iskola telkéül
Dési Mihaly ajánlott fel 2 hold földet, azzal a feltétellel, ho j7 jó rLnős6GLt telket kap cserébe a kiosztásra kerülő legelőböl. A másik római katolikus iskola telkének a város tulajdonát képező Igési-;;emjék, igési csárda felöli sarkát találták alkalmasnak.
A küldöttség, mint látjuk, a kiküldetésben nagy lirybuzgalorma járt el. Jelentésében nyomatékosan hangsulyozta, hogy a tanyák között még több iskola felállitását
tartja szükségesnek. Jelen esetben azonban eljárásának
jutalmét látná abban, ha a tanács Altai tervbe vett 4

-21tanyai iskola feiépitése minél előbb, lehetőleg még
ezévten megtörténne.
A bizottság a tanyai iskolák épitéséhez Szegedről szerezte be a tervet, ahol akkorra mAr több tanyai iskola
felépült. A tery egy tanteremből, konyhából, kamrából
és elősnobából Alló épületet ábrázolt. /39/
Láthatjuk, hogy Makón a tqnyai iskolák épitése nagy
tenniakarással indult meg. Problémát jelentett viszont
az, hogy a város vezetőinek passzivitása és gyakori
változása miatt a megyei hatóság &ital. kiadott rendeletet sok esetben nem hajtottak végre. Emiatt akadozott
a tanyai iskoláztatás kérdésének a megoldása. A bizottság által érvekkel alátámasztott határozati javaslat
is hasonló sorara jutott. A városi tanács, hogy a megyehatósági rendelkezésekkel mereven no ütköz7,an, az elvi
intézkedések meghozatalát nem akadályozta, amikor azonban p6nzt kellett volna adnia, a halogatás taktikájához
folyamodott.
A makói tanyák között 1856 tavaszán, majd az ezt kayotő években létesitett tanyai iskolák iratlan jogállapotát a következőkben határozhatjuk meg:

1. Az első tanyai iskolát, egyházi vezetők befolydaira,
az illetékes tanyakörzetben lakó emberek létesitették
és tartották fenn. Az iskola céljára alkalmas helyiségeket maguk biztositották. Az érdekelt szülők iskolai bizottságot alakitottak. Ez a bizottság gondoskodott az
Iskola felszereléséről, fütéséről és karbantartására.
A tanitóval szerződést is a bizottság kötött. A szerződésben rögzitett feltételek, a körzetben lakó valamenynyi iskolaköteles c;yermok szülőjére abban az esetben ip
kötelezőek voltak, ha a gyermekét nem járatta iskolába.
A szerződés ezen pontjának érvényesitését - ha szükséges
volt - a váresi tan6us "elvileg" végrehajtás utján is
bizt o sit ot t a.
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2. Az iskolák felekezeti jellegét az határozta meg,
hogy a többségben lévő felekezetek tagjai fogadták a tanitót. Az iskolai nyilvántartás és eszmei irdnyitás is ennek az egyházközösségnek a hatáskörébe tar,.
tozott.
A megyehatóság 1856 -ot követően több esetben utasitotta a város vezetőségét a tanyai iskolák létesitésére. Az eredmény az volt, hogy 1858- tól rendszeresen hozzájárult a tanyai tanitók fizetéséhez pótfizetés formájában, esetenként fedezte az épületek ás be.
rendezések karbantartását is. Ennek viszont az lett a
következménye,,hogy bizonyos mérték i g jogot formált az
iramyitásra is. Az iskolai tanitást és a vizsgáztatást
időnként ellenőrizte. Később döntően beleszólt a tani.
tők alkalmazásába és elbocsájtásába is, de kötelező
erejü törvényes rendelkezés hiányában a tanyai iskolák,
fenntartását évtizedeken keresztül nem vállalta magára.
3.

4. Az egyházközségek, többségben lévő tagjain keresztül, a vallásos nevelés érdekében ragaszkodtak a
felekezeti jelleg megtartásához. Ugyanakkor biztositották a körzetben lakó, más vallásu Gyermekek oktatását
is. A hittan tanitást - minden vallásnak megfelelően az iskola tanitója végezte. A kisebbségben levő egyházak vezetői ezzel nom minden esetben voltak megelégedve. Ilyen körülmények között, valamint a népiskolai
oktatásküszöbön 0_16 reformja miatt, az egyházközségek nem vállaltak nagyobb,összegü beruházást a tanyai
iskolák fejlesztése terén.
A tanyai iskoláztatás létrehozásában közvetlenül
érdekelt szülők és az egymással szoros kapcsolatban álló társadalmi erők moray álláspontját, konkrét
központi intézkedések hiányában, nem lehetett összehan5.

- 23 -

golni. Ez az ellentét viszont mér az 1850- es évek
végére kétségessé tette a tanyai iskoláztatás sorsát.
5.

Az első tanyai iskolák kudarca

A református egyház helyi vezetősége a város elöljáróságához 1858 január 2- án irt levelében kijelentette, hogy a tanyai iskolák létesitésével és a tanitók fizetés6vel kapcsolatban ragaszkodik a kormány
azon intézkedéséhez, mely szerint a községek köteleoak az iskolákat fenntartani. Az egyház csak segéllyel
járul a fenntartáshoz. Ezzel az iskolák költségeit
véglegesen a városra akarta áthAritani.
A levélben szociálpolitikai elképzelésekel is találkozunk, ezeket a továbbiakban idézzük: "Folemlitjük
még azon előnyt is, melyet a tagyai iskoláztatásnak
egészen szabaddá tétele eredményezne. Ha ugyanis a tanulók a tandij fizetésétől tókéletesen felmentetnének.
Kevés kivétellel szegény tanyások azok, akiknek Gyermekei a,tanyai iskoláztatita jótékonyságában részesülendnek.
A birtokos atya 7,yermekeit városon is tanittathatja.
A szegény, mások szolgálatában álló tanyás osztály
vagyoni állását tekintve vajmi nagy jótétemény volna,
40/
ha gyermekeiért tandijat fizetniök nem kellene." /

A levelet az 1858 május 29- én tartott városi tanácsülésen megtárgyalták. UGyanitt került kihirdetésre a
szolgabiró 4.063/1857. sz. rendelete, amelyben utasitotta a városi tanácsot a tanyai tanitók alkalmazására.
A református egyháztanács határozott álláspontja a ta-
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nyai iskolák fenntartásával kapcsolatban ekkorra megváltozott, igy a szolgabirói rendelkezés ellenére is,
az ügyben konpronisszumos megoldás született. A református egfház vezetőjével folytatott előzetes megbeszélés alapján a tanács ugy határozott, hogy a tanyai tanitóknnk ugyanazt a fizetéspótlékot folyósitja, mtnt a
városiaknak, vagyis személyenként évi Go forintot. A
határozat azt is kimondta, hoc,y a népnevelés olyan ügy,
amiért minion polgárnak áldozatot kell hozni. A városi
tanács - valószinü e szempontot figyelembe véve - az
általa folyósitott fizetést jelentéktelonnek minősitette és kijelentette: "A tanyai tanitók fizetésének többi
részét az iskolába járó Gyerekek szülei adják megomelY
áll minden gyerektől 1 véka buza, 1 véka árpa, 2o krajcár és 1 csirkéből. E-e gY tanitó szAmithat 80 gyerekre. Ezek szüléi által adandó járulékok készpénzbeli értéke, továbbá a 2o krajcárok és a város nyujtandó Go forint összeszámitva /évi/ 250 forint készpénzfizetést teend. :;zen felül szabad lakása is leend a tanitónak." /41/
Ugyanannyi volt a v.:Áros belteraletén müködő tanitók
fizetése is. A kettő közötti kJlönbsk; az, hogy mug a
bolt erületi tanitók fizetését az illetékes egyházak
rendszeresen folyósitották, addig a tanyai tanitók fizetése a boiskolázáp mértékétől és a szülők fizetési
készségétől függött.

feltételek azonban nayon bizonytalanok voltak. A tanyai tanulók jelentős része vagyontalan, tanyás biasesszülő gyermeke volt, akiktől a tandijat behajtani a
szolgabirói rendelkezés elionére sem lehetett. Igy a tanit& többségének a jövedelme a tervezettől messze elmaradt. Ebből az következett, hogy a tanyai tanitók lehetőleg zárt településeken igyekeztek elhelyezkedni, 1.gy
egy-egy iskola tanitója soksror évente is vtltozott.
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A tanyai iskolák helyzete az 1 ,353 májusában hozott
tanácsi határozat ellenére is annyira romlott, hogy
Folner Lajos szolgabir6 ujból beavatkozott. A város
polgármesterének 1,359 január 4- én irt levelében többek között ezeket irta: "a felállitott tanyai iskolák
közül hivatalos jelentés szerint a római katolikusoké
nemcsak hanyatlásnak indult, hanem feloszláenak néz
elébe. Egyrészről az érdekelt szülők a tanitót nem fizetik, másrészről peclig magzatjaikat az oskolába nem
hordják... A polgármesteri hivatal pedig ezen szülőket
kötolezettségük teljesitésére szoritsa, s adja órtésekre, hccy magzatjaikat azonnal oskolába hordják,,s a tanitó hátralévő illetékét rögtön letisztázzák
A nem
engedelmeskedők pénzbeli birsitgL;a1 vagy elzártssal fognak büntettetni. A taniték részére járó tartozásokat
pedig hatóságilag kell behajtani." /42/
Az iskolák helyzetét Polner szolgabir6 drákói intézkedése nem változtatta meg, azok hanyatlása tovább folytatódott. Megmentésdk érdekében Makra Imre prépost 1359
november 6- An tragikus hanz levelet irt a városi tanácshoz. "Friss emlékezetemben van a Nagyérdemü Tanácsnak ezelőtt három évvel tett, s a hirlapok által az
egész Magyarhaza tudomására hozott, velem is közölt abbéli szép nyilatkozata, miszerint nemcsak a helybéli
elemi tanodák állapotát virágzóbbá, s a népnevelést Altalánocabbá tenni, hanem tanyai iskolákat is Allitaai,
városunk kebelében nöneveldét, reáltanodát, kereskedelmi iskolát, kisdedóvodát s faiskolát létesiteni szándékozik.
Lindebb61 eddig mi sem létesülvén, pedig a Ragyérdemü
Tanács rendelkezése alatt all a fentiekre megkivAntató
egész p(Aizerő. Liután a Városi Tanácsról azon fonáksé.got feltenni nem szabad, hogy célt akarjon érni eszköz

nélkül, ezan pénzerőnek én csupán parányi részét veszem igénybe most, hogy a fentebbi üdvös szándéknak
csak részecskéjét hozzam létre, legalább egyelőre."
A római katolikus tanyai Iskola életéről és az érdekelt szülők nézeteinék megváltozásáról továbbiakban
ezt olvashatjuk: "Az igetsi oldalon három évre kötött,
f o hó l o napjáig terjedő szerződés mellett fennállott
eddig egy római katolikus iskola. Az illető szülők
által bérelt helyiségben, a szülők és az egyházközség
Altai aámolitott költségen fiu és leánygyermekeket
oktattak. A szülők a város részéről célbavett iskolák
helyéül kitüzandő pontok felvétele végett, kiküldött

bizottmány müködése által, figyelmesekkó téve azon véleményre jöttek, miszerint nem az 5, hanem a város kötelességében all tamyai iskolákról gondoskodni. Ennek
az lőn a következménye, hogy a szülők buzgalma az iskola iránt ernyedésnek indult, a szerződés leteltével
pedig az iskolai oktatással együtt teljesen megszünt o
A puszták fiait és lányait iskolai oktatás n4lkül nem
lehet hagyni anélkül, hogy azáltal a társadalom minden
Aron elbAritandó kárt no szenvedjen."
Továbbiakban még kérte a városi tanácsot, hogy az ideig—
lanes római katolikus tanyai iskola fenntartAsában az
egyházközséget támogassa és a tanitó részére évi 2 köböl tüzifát és loo ezüst forintnak megfelelő összeget
utaljon ki.
A Makra prépost beadványában kért hozzájárulást a vArosi tanácsülés azzal az indoklással tagadta meg, hogy
kért összeg a város az évi költségvetésébe nem lett
felvéve. /43 /
A városi tanács merev, elutasitó válaszába a római kev..
tolikus egyházközség nem nyugodott bele és kérelmével

-
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a csanádi püspidkön keresztül a Cs.Kir. Helytartósághoz folyamodott. A helytartóság közvetlen nyomására
Polner szolgabiró a római katolikus tanyai iskola ügyének ujabb és azonnali kivizsgálására utasitott a városi tanácsot. A vizsgálat eredményéről a városi tanács
186o február 7- án a következőket jelentette a szolgabirónakz,"A római katolikus tanyai iskola jelenleg is
fenn All. Ámbár a mult év szeptember hó végével a 3 évre kötött szerződés ideje lejárt, a tanács biztos tudomást szerzett arról, hogy a tanyai iskola jótékonyságát
belátó tanyai lakosok ujból egyerségre léptek Bá16 Péter 634. sz. tanyatulajdonossal, s igy Szécsényi József
tanyai tanitó Altal a tanoncok folyamatosan részesülnek
oktatás ban.
Ami a Méltóságos Püspök urnak azon kivánságát illeti,
hogy imittessék egy oly iskolai helyiség a tanyák
melyben mise is szolgáltathatnék, arra nézve a
tanács ezuttal, határozottan nem nyilatkozhatik.

a. Nincs kisajátitott terület, ahol az épület
felállittatnék.
b. A célnak megfelelően, s a méltányosság elvénél fogva a református vallAsuak részére is
kellene ilyen iskolát felállitani.
C.

Az épitési költséghez fedező alappal a város
nem bir.

Ezek folytán legóélszertibbnek tartja a városi tanács a
tanyai iskolák 401yét a tagositási munkálatokkal megbizott Urbéri Bizottnány figyelmébe ajánlani, hogy a tagositás alkalmával azokon a helyeken, amelyek legcélirányosabbak, a római katolikus vallásuak részére is két,
a református vallásuak részére is két iskolai épület
felállitásához szükséges térség /egynek-egynek 2 hold/

sajátittassék ki." /44/

A tanyai iskolák ii,yével kapcsolatos kedvező fordulat
hatására Makra Imre rk. prépost a helytartóság 1860
junius 3o- án kelt, 7oo1/186o. sz . rendeletére hivatkozva azzal a kéréssel fordult Polner szolgabiróhoz,
hogy mindenképp Allitsanak fel két római katolikus iskolát a tanyák közt.
A városi tanács ezzel kapcsolatban jelentést készitett,
ami alapján Makra prépost a csanádi püspökhöz fordult
az Urbéri Bizottmányon keresztül, és kérte hogy az igási, a rákosi és a dAli csdrdák épületét engedje At iskolai célra. /45/

A Gyulal Cs. és Kii?. Megyehatóság 4530/186 0 . sz. rondoletét, - melyben utasitotta az 6rbéri Bizottmányt, hogy
gondeskodjék a makói tanyák között folállitandó iskolák
helyiségoiről - az 186 0 augusztus 5- én tartott közgyülésen olvastak fel, ahol határozatot is hoztak:
1. A népnevelés előmozditására a lakosokat illető közlegelőből a város ridr korábban felajánlotta 15o hold
jövedelmét oktatási alap cinen.

2. Csajághj Sándor csanádi püspök 1856 október 6- An
2oo hold földet ajánlott fel az iskoláztatás céljaira.
Igéretét halála miatt nem tudta teljesiteni. Ezért utódját, Spnaz Sándor püspököt kérik a 2oo hold föld átadására.

3. Az iskolai hclyiségek megszerzése érdekében ey levelet is jóváhagyott a közLyülós, amelyben kérik a püspök uradalmat, hogy a dáli, a rákosi és az igási csárdákat, melyek eddig csak az emberek elvetemült tagjainak,

-29tavajoknak, rablóknak nyujtottak buy- és tartózkodási helyet, engedje At iskola céljára. /46/

Az iskolák fejlesztése érdekében igen sok kezdeményvzéssel találkozhatunk. Penntartásukért azonban senki
sem akart anyagi áldozatot hozni. Az 136o. év végére
a próbálkozások teljes kudarccal végződtek. Erdektelenség miatt a tanitók is elhagyták az iskolákat. A református eGyház vezetője 1362 augusztus 18- An kelt jelentésében a történtekről a városi tanácsnak a következőket irta: "Tanyai iskolánk is volt kevés ideig, de a
városi pénztárból a tanitó.semmi pótfizetést nem kapott, az iskola feloszlott. /47/

Ekkor irt a római katolikus egyház részéről is egy jelentést Makra Imre prépost, amiben éles hangon vádolja a városi tanácsot a tanyai iskola megezUntetéséért,
és annak okát diplomatikusan a tanácsra bántja: "1359ben még fennállott tanyai iskolák ügyében irt levelemre adott /elutasitó/ válaszuk megmondja azt, amit an
elhallgatni jónak látok." " Makra abben a levélben
is kért ismét 2 köböl tüzifát és loo ezügit forint fizetóskiegészitést a tanyai tanitő részére.
Horváth Illés ic leirja a történteket monográfiájában:
"Az elöljáróságnak annyi erőfeszitésekkel lötesitett
buzgalma füstbe dülni készül. Pedig az füst volt eddig
is, mert a két tdvai iskolát - ahoy ugy - most is a
lakosok buzgalma tartotta fenn, azok által bérelt
helyiségekben voltak, vagy vándoroltak tanyáról tanyára." /49/

Ebben az időben a tanitók helyzete sem volt kedvező,
az iskolák létének bizonytalansága az Ő életüket is
meghatározta. Ha megszünt az iskola, kereshették az uj
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állást, de a kedvezőtlen körülmények miatt is igen
gyakran változtatták helyüket. A tanyai tanitó fizetéséhez évi 6o Ft hozzájárulást kapott, amiről az
1358-as tanácsi határozat kimondta, hogy név ,‘eszóló.
Minden egyes személyi változásnál ujból kellett kérni a pótfizetés juttatását, amit a 6o- as évek egyre
rosszabbra forduló gazdasági helyzete miatt a városi
tanács igen nehezen szavazott meg.
A leirtakból láth-tjuk, hogy az osztrák elnyomás helyi hatalmi szervei a tanyai iskolák felállitása 454ben hoztak ugyan rendelkezéseket, de állami hozzájárulás nélkül nem tudták biztositani a tanyai iskoláztatást. A város vezetésének a felsőbb hatóság intézkedéseivel szembeni passzivitását az ellenállás eGyetlen
lehetséges formájaként kell értékelnünk. Elvben minden
esetben egyetértettek az okatisügy fejlesztésével,
hangzatos látszatintézkedéseket tettek. A tanács és a
közgyülés minden előterjesztést kedvező formában megszavazott, de magvalósitását vontatott intézkedéseivel megakadályozta. mért a tanyai iskoláztatás körül
évekig tartó, áldatlan szélmalomharc folyt.
6. Iskolák ujbóli létesitése a tanyán
A gazdasági élet területén az 136o- as években fordu-

lat következett be. Az 1863-64- es aszályos szükesztendő olyan nincstelenséget okozott, hogy annak terheit még a következő évtizedekben is viselték. Ez a közoktatás területén is éreztette hatását. A tanyai iskolák ismételt felállitását, valamint az iskolai oktatás fejlesztését csak igen nehezen és akadozva tudbilk megoldani. A megye vezetése nem nyugodott bele az
iskolák megszünésébo, a városra és az egyházra mért
-
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A református egyház előljárósága 1863 október 3 0 - An
irt levelében kérte a városi tanácsot, hogy járuljon
hozzá az általa ismét felállitani tervezett tagyai
iskola tanitójának a fizetéséhez. A tanács 1363 november 9- 611 tartott ülésén az Iskolával kapcsolatban a következő határozatot horta: "Meggyőződve lévén
a város a tanyai Iskola fennállásának szükséges voltáról. Mind a római katolikus, mind pedig a reformétus vallásfelekezethez tartozó tanyaiak részéről
ujanta felállitandó, mindössze két tagyai iskola
azon aryában, minőben előbbeni fennállásuk alkalméval már segélyeztettek, ujabban is a városi pénztárból segélyeztetni rendeltetnek. Kikötvén azonban a
város magának azt a jogot, hogy ezután a tanyai tauttók felfogadásába beleszólhasson és az iskolára felü
Gyelhessen." Az iskolák fütésére 3-3 köböl puhafa kiadását is elrendelte.
A határozat azonban jó ideig nem került végrehajtásra,
mert csak 1364 március 16- i tanácsülés szavazta meg
számszerüen az évi 63 Ft pótfizetés kiutalását Fehér
József református és Sztaholyák Qyörgy római katolikus
tanitó részére, 1363 november 1-ig visszamenőleg. /51/
A két tanyai is;cola ezek szerint 1363 november 1 - én
nyilt meg ujból.
Sztaholyák György tanyai tanitóról röviden külön is
meg kell emlékeznünk. Ő volt Makón az egyetlen tanyai
tanitó, aki egész életét /1395- ig/ a tanyai gyerekek
nevelésének szentelte és azt egy helyen, a csókási iskolában töltötte el. An iratokból itélve kiváló nevelőmunkát végzett, amit az is bizanyit, hogy abban az
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fogta, Szatholyák volt az egyedüli tanitó Makón, aki
a városi képviselőteptülettől szinte évente jutalmat
és dicséretet kapott.
Kiváló tanitónak nevezte a református egyház is, mivel római katolikus létére a református hitoktatást
eredményesen végezte. Sirja a makói római katolikus
temetőben a kápolna mögött volt, de az mult évtizedben elévilles.; niatt felszámolták. Vevét azonban a makói tanyaviláL; még beláthatatlan ideig kogyelettel
fogja őrizni. A csókási iskolát róla nevezik még ma
is Sztaholyák iskolának.

Am iskolai oktatás hatékonyságának fokozása érdekében
1662-ben jelentős előrelépés történt. A központi szolgabir6 838/1862. sz. rendeletével a makói iskolákban
bevezették a vasárnapi oktatást, az elemi iskolában
szerzett ismeretek gyakorlására. A vasárnapi iskola
/később ismétlőiskola/ látta el az iparos 68 kereskedő tanonciskolák feladatát is. Ezt az oktatási rendsmart mind a két tanyai iskolánál indulásukkor bevezették. 1364 január 1- i keltezéssel készitett kimutatást a tanyai iskola tanitója, miszerint a csókási iskolában 21 rendes és 9 vasárnapi, az igási iskolában
32 rendes éc 29 vasárnapi iskolai tanuló volt. / 52/

Az ismét müködő két tanyai iskola mellé a református
egyház részéről rövidesen felialitották a harmadik
iskolát is a Komlói utfélen lévő Takács-féle tanyán.
A körzetben lakó szülők nevében Balogi Ferenc 1865
február 1- én irt kérelmet, melyben kérik a tanácsot,
hogy az iskola fütéséhez biztosit son tüzelőt, valamint
a tanitó részére pótfizetést. /53/

A városi tanács a döntés meghozatala előtt egy három
tau küldöttséggel kivizsgáltatta, ho::y egyaltalán .
létezik-e az iskola és szükség van-e a fennállására.

A helyezini vizs3álatot követően a bizottság jelentette: "Berta Pal református tagyai tanitó keze alatt lévő
52 gyermek a megkivanható tanulmányokban dicséretes
előmenetelt tanusitott. A liépnavelés felkarolása végett a nevezett tanitának, aki több mint egy év óta
tanitóskodik, 63 osztrák órtékü forint pótfizetés
megadását véleményezi. ti /54/
A negyedik Efts ötödik tanyai iskola létesitése 1366 április 24- On ismét a református egyház felügyeletével
Jött létre. A necvedik tanyai iskola a Pusztaszélen
Hegedüs Benjamin tanitó, az ötödik a rákosi oldalon
Biró Fprenc tanitó 3 3 évre szóló alksImezásával müködött. /55/
-

Az 1866, évi augusztus 5- én a refommAtus egyháztanács
beszámolt az utóbbi két iskola mdködéséről a városi tanácsnak és kérte, hogy folyósitsa az ott müködő tanitóknak is az évi 63 Ft pótfizetést. Kérelmét a városi
tanács teljesitette. Ekkor terjesztette pártolólag a
tanács elé a szülők által irt kérelmet, amiben kérik a
rákosi oldalon a l'anya 23 0 . sz. alatt lévő Biró-féle
iskola felszerelésének a beszerzését. A korra jellemző
állapotok megismerésére a kérolemből a következőket
idézzük: "Einket, mint tanyai lakosokat, azon kedvező
sorsban, hogy a városon folytonosan lakhassunk, az
élet nem részesitett. Ennél fogva mi a riákosi oldalon
lakó szülék egy iskolának való épületet 3 évre haszonbérbe kivettünk. Szegényi állapotunkat nem tagadhatjuk,
kénytelenek vagyunk a tisztelt városi tanácshoz kérésünket előterjeszteni, hogy iskolónkban szükséges ülé-
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A hatodik tanyai iskola a római katolikus egyház felügyeletével, Kovács György tanitó vezetésével 1868 április 24- én az igási oldalon, Nacsa István tanyáján
kezdte meg müködését. Bódy Antal rk. prépost 1363 október 3- an irt levelében kérte a városi tanácsot,
bogy Kovdos György tanitónak folyósitsa a pótfizetést
visszamenőleg.
A levélből a tanyai iskoláztatás helyzetére vonatkozó
részt idézzük: "A népnevelés ügye, annak lehető előmozditása, mind az egYházi t mind a világi hatóságoknak
nem csak érdekében, hanem legszentebb kötelességében
all. Népnevelés nélkül az ifjuság mar gyenge korában
elvadul t s gonosz csábitások martaléka lesz. A legfőbb
követélményeim közé sarozon tehát én is a gyerekek tanitását következetképpen ott megállapitani, ahol a körülményeknél fogva a legszükségesebb t.i. a makói tanyákon, nevezetesen az igasi oldal on lakó gyermekek
számára ea tanyai iskolát Allitani, ez már illetőleg
a második római katolikus iskola lévén. Ebben Kovacs
György ideiglenes tanitót Allitottam be oly formán t
hogy a tanyai lakosok ennek tartására igérkeztek ugy
buzában és a gyerekek utAn fejenként pénzben is némi
segélyezést adni, de ez a tanitó megélhotéséhez kevés.
Ezért felkérem a tisztelt városi tanácsot, hogy sziveskedjék ezen tanyai tanitót hatósága részéről is elősegiteni. Tudván pedig azt, hogy a városi tanács a 3 tanyai iskolára fejenként évi 63 Ft segéliyel határozatilag hozzájárult, ennélfogva sziveakedjék Kovacs György
tanyai tanitó részére ezen összeget utalványozni." /57/
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A Nacsa-féle tanyán miiködő iskolai iameretlen időpontban a siirdtanyai részre, Szabó György Szárazér parton
lévő tanyájába költözött, és 1379.ig itt müködött.
Linen ment a végleges helyére, az 13So. ban épitett uj
iskolába, melynek telkét ugyancsak Szabó Qyörgy adományozta.

A hatvanas évek dereka után a tagjai iskolák létesitéce
mint látjuk, egymást 1:öve%te.
Az iratokból minden kétséget kizáróan megillapitható,
hogy a református és a római katolikus egyház szervezésében 1363 november 1- én ey-egy tanyai iskola nyilt
meg. Ezt követően a refommittusok 1365.66. ban ujabb
három tagyai iskolát létesitettek a szülők áldozatvállalásával. Ezek szerint ebben az időben négy református tanyai iskolának kellett volna lennie. Ugyanakkor
Body prépost 1863 októberében irt levelében mar csak
három tanyai iskolára hivatkozik, pedig feltehetően
ismerte a valós helyzetet. Ebből arra következtethetünk, hogy a református iskolák léte csak rövid életd,
átmeneti jelenség lehetett. Az egyik iskola beindult,
ugyanakkor a másik érdektelenség miatt megszünt. Igya
tanyai iskolák számának emelkedése csak látszólagos.

A tanyai iskolák községi kezelésbe vétele előtti időszakra, főleg létesitésükre vonatkozóan találunk levéltári adatokat. A terheket vállaló szülők minden esetben kérték a tanitók fizetésének kiegészitését, de sok
esetben egyéb irányu segély 2olyósoitását is. Ezekből a
beadványokból tudhatjuk meg, hogy hol indult be iskola,
valamint, fenntartójának és tanitójának nevét. Megszün.
titre vonatkozó irásos adatok azonban már nem találhatók.

-3 6A TANYAI ISKOLÁK WELYZETE A DUALIZMUS KORÁBAN
1.

A kötelező népoktatás alapjainak lerakása

1367-ben a osztrák burzsoázia megkötötte a kieGyezést
a ma[;yar naybirtokos osztállyal, ezzel a magyar Allami
élet visszanyerte önállóságát, de a politikai és a gazdasági élet terén továbbra is függőviszonyban maradt
Ausztriától. A kiogyezés Magyarországnak nem biztositott
teljes függetlenséget, de lehetővé tette a továbbfejlődést, a kapitalizmus kibenakozását.
Az ország Gazdasági, társadalmi életben az uralkodó
osztály vezető szerepe megszilárdult. A ma,-,yar birtokos
osztály továbbra is tudta biztositani irányitó szerepét
- ha az.erősödő burzsoáziával megosztva is - az államéletben. Azt hirdette, hog' politikája az 1646-as örökségeken nyugszik és a 46-as vivmányok megvalósitásán
faradozik. Érdekeiből adódó korlátok közt politikailag
és gazdaságilag is konszolidálta az 1846-ban megalapozott,
de akkor szilárddá nem válható polgári államrendet. Az
uj állam sorra valósitotta meg a kapitalizmus szükségleteinek megfelelő, kompromisszumokkal teli reformokat. /58/
A dualizmus időszakában a közoktatásoolitika is jelentős fejlődésen ment keresztül, sajátos módon a polgári
állam érdekeinek megfelelően. Napirendre került a korszak követelményeink megfelelő uj iskolarendszer kiépitésének a kérdése. A kapitalista fejlődés megkivánta t
hogy a dolgozók legalább elemi ismeretekkel rendelkezzenek,,mind szakmai, mind általános milveltségük ,-;7aa...7
podjók.
A feudális maradvaayok továbbélése, de maga a kapitalis-
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közoktatáspolitika kialakitásdiO, de méginkább a megvalósitása utjába. A korszak politikai és társadalmi viszonyai a müvelődés terén végrehajtandó reformokra is
rányomták bélyegaket.
A kiegyezés utén megalakuló kormány közoktatásügyi miniszterének a népoktatás területén ugyanazokat a problémákat kellett megoldani - a politikai helyzet alapvető különbsége ellenére is - mint amelyek már 1348- ban
is napirenden voltak. Eötvös József, aki a vallás-és
közoktatási tárcát kapta, legfontosabb feladatának tekintette a népoktatás átfogó törvényes rendezését, a
polgári forradalommal felvetett és meg nem valósitott
tervek végrehajtását, a magyar közoktatás mAr megkezdett polgári Atalakitásának a befejezését. Az egész iskolarendszer gyökeres litalakitására gondolt. Az ország
fejlődését, a nemzet haladását a nevelés függvényének
tekintette. ViláGosan látta, hogy a közoktatás polgári
rendszerének az alapja az oktatás állami és világi jellegének biztositása, de politikai meggondolásból meszszemenően figyelembe vette az egyházak érdekeit is.
A népiskolai törvényjavaslat képviselőházi vitájakor kifejtette, hogy a nevelés nom.lehet Gam az egyháznak, sem
az államnak kizárólagos joga. A népiskolai törvény olyan
elveken nyugszik, amelynek alapján a két rendszer hiányai
egyaránt kiküszöbölhetők. Elismerte a meglévő felekezeti
iskolákat,. sőt teljes szabadságot biztositott uj iskolák
Allitásáro. Törvényjavaslatában a meglévő felekezeti iskolákat tekintette alapnak és,nem a közös iskolákat, mint
az 184-as reformtervezetében. Községi iskola állitását
csak ott rendelte el, ahol a felekezeti népoktatás feladatának nem tett eleget, illetve ahol nem volt a törvény
előirásainak megfelelő iskola.

Az eGyházakkal szembeni engedékanységétől politikai secitséget várt, azt remélte hoGy az egyházak támogatni
fogják a népnevelési célok megvalósitásában és mindent
elkövetnek, hoGy a törvény megvalósitiaa a lehető legsikeresebben haladjon.

Az államnak elsősorban ellenőrző szerepet saint. Befolydsat a közoktatás területén közvetett uton kivánta érvényesiteni.Reálisan látta az állam gazdasági helyzetét,
tudta, hogy nem rendelkezik nagyobb összeggel, ami a
::kizoktatás fejlesztéeére forditható, ezért nem is köveelte az alsó foku oktatás államtvá tételét. Az állam
feladatának a tankötelezettség kimondását, valamint végrehajtásának ellenőrzését tekintette. Állami iskolák állitására csak részben gondolt, azokat Xs Inkább versenyre ösztönző mintaintezményeknek szánta. 159/
Az 1866. évi XXXVIII. tc. a magyar közoktatás polgári
korszakának az alaptörvénye,,a népiskolai oktatás történetének kiemelkedő határköve. Átfogóan rendezte a népoktatást, kimondta a tankötelezettséget. A 6-12 éves Gyerekok mindeanapos, a 12-15 évesek a heti néhány órás ismétlő iskolát voltak kötelesek látogatni./ Go/ A törvény %ötelezte a szülőket gyermekeik iskolába járatására, de a
különböző jellegü elemi iskolák közti választás lehetőségével messzemenő jogokat biztositott.
Az 1848-as irányvonalat követte Eötvös, amikor nem eröltette a magyar nyelv oktatását. 'Ur Intézkedett, hogy az
oktatás nyelve a lakosság többségétől függ, de a vgyeslakosságu területek iskoláiban olyan segédtanitó
mazandó, aki képes a Gyerekeket anyanyelvükön oktatni./ 61/
törvény az egy tanit6 felügyelete a 1 4 tartozó Gyerekek
számát igen magasan, So- ban maximálta.Bötvös mentesiteni akarta a tandij fizetése alól a szegénységüket kimu-.
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az utánjárás nehézsége miatt vagy szégyenérzetből nem
szerezte peg az igazolást, inkább iskolázatlanul hagyta
Lwer1ek6t. /62/
A törvény realizálásához szükséges összegeket a községek
költségvetéséből kivánta biztositani. Abban a kérdésben,
hogy ki viselje as oktatás költségeit a törvényhozás ugy
döntött, hogy a rendes adó bizonyos hányadaként minden
állampolgárt kötelezett a terhek viselésére. Az adók beszedését és felhasználását a községekre bizta, amelyek
a helyi viszonyok isLeretében közvetlenebbül intézhetik
az iskolázás pénzügyeit, várhatóan takarékosabban gazdálkodnak, azáltal is csökkentve a lakosságra háruló terheket. Az uj iskolák álliitását is elsősorban a községektől várta, bár as iskolaállitée jogának rendezésével as
egyházaknak is joGot adott iskolák állitására és a régiek
forultartására. /63/ A törvény as egyházaknak megengedi,
hogy az általuk fenntartott iskolák költségeinek biztositására hiveik anyagi hozzájárulását igénybe vegyék. Azt
a körülményt is tudomásul veszi, hogy a pusztai és majorsági birtokosok is tartanak fenn iskolákat /36' és

37.

§/.

A hazai törvényalkotásba ezzel a törvénnyel vonult be a
tanya fogalom, bár azt nem batározta meg mi tekinthető
tanyának. A törvény előirásai szerint a tanyai gyerekek
oktatásáról azon községek kötelesek gondoskodni, melyekhez a tanyák tartoznak; éspedig a/ vagY tanyai iskolák
állitásóval, b/ vagy azokon a határrészeken, ahol a tanyeacnak egymástóli távolsága miatt a tanyai állandó iskolák a célnak nem felelnek meg, járó-kelő /ambulans/
tanitók alkalmazásával. Tehát a törvény a község feladatává teszi a tanyal gyerekek oktatásának biztositását.
A törvényjavaslat parlamenti tárgyalása során a korszak
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e,yik neves kulturpolitikusa, Schwarcz Gyula - nyilván
számolt az egyes községek idegenkedésével - javasolta,
hogy azokat a községeket melyek Wixom év alatt nem állitottak népiskolát, politikai jogaik gyakorlásától függesszOk fel, mindaddig, amig kellő népiskolát nem állitanak.
A képviselőház a törvényjavaslat ilyen jellegü kiegészitését nem tartotta szükségesnek, bizva a községek áldozatvállalásában. A községek azonban non érezték az iskola felállitásának szükségességét, s a törvény életbelépését megelőző évtizedben elindult tanyai iskolaszervezés a célzott módon és ütemben nem fejlődött.
A tiszántuli, tulnyomórészt az ideiglenesen és cselédek
által lakott tanyai településeken is csak az 18Vo- os
évek végén kezdődik el az iskolák szórvónyos létesitése. /G4/
Eötvös a népoktatás irányitisa szempontjából leglényegesebbnek tartptta a népiskolai köziazgatás szervezetének
a kiépitését. Linden Opoktatási intézmény a kormány
felügyelete alatt állt. A népoktatás vezetésében és a
közvetlen igazgatásban a törvény igyekezett mellőzni a
centralizált adminisztrációt és a községekre hántotta
a legnagyobb telelősséget. Az iskolák ujonnan kiépitendő hatóságai elsőfokon az iskolaszék, másodfokon a megyében felállitott iskolatanácp. A kovmány befolyását a
tanfelügyelők utján.gyakorolta. A tanfolügyelőkre igen
sok feladat hárult. Eogyéjük minden községének tanügyi
viszonyait ismerniük (as rendezniök kellett. A sokszor
4-5oo községből álló tankerületüket rendszeresen látogatták, hogy személyesen is tapasztalatokat szerezhessenek. Munkájukat nehezitették a gydkran járhatatlan
uta/k, a felekezeti surlódások, a rosszindulatu hirverések, izgatások. /65/
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körrendeloteket, amelyekben figyelmeztette a törv(sTv
által érdekelteket a reájuk háruló kötelességek teljesitéstre.
A magyar néeoktatás történetében az Eötvös József kezdeményezésére alkotott törvény na GY jelentőséggel bir.
Lefektette a nolgári közoktatás alapjait, teret engedett a polgári társadalomban szükséges kötelező és Altalános népoktatásnak. E törvény először szabályozta
az országgyülés által is elfogadott alkotmányos formában a népoktatás szervezetét, tanulmányi anyagát 6s
rendjét, megteremtette a felekezetektől független községi iskolabálózatot, és az ec;yházak müvelődési monopóliumának megtörésével lerakta a világi oktatás alapjait. Eötvös érdeme, hogy a törvényhozás sok fejlett ország parlament ját megelőzve tüzte napirendre ezt a mil,
velődéi kihatásain tul gazdasági-társadalmi vonatkozósaiban is fontos kérdést.
2. A népoktatási törvény hatása a makói tanyavilág iskolAinak helyzetére
A népoktstási törvény elfogadása önmagában véve még nem
jelentette az abban foglaltak érvényrejutását. Végrehajtásának legnaaobb akadálya az ország g a zdasági elmaradottsága, népének nyomoruságos helyzete. A szülők gyermekeiket gydkran fogták mezőgazdasági idénymunkára, sőt
soksgor kénytelenek voltak a gyermeki munkaerőt bérbe
adni. Eötvösnek az oiszággyülés elé terjesztett jelentéséből pantos kéftet kapunk arról,,hogy a népoktatás
helyzete 187o-ig mit sem 41tozott.,Legfontosabb akadálynak az iskolák hiányát tartotta. A jelentés adatai-

- 42 ból megtudjuk, hogy az 1868-as népiskolai törvény végrehajtása nehézségekbe ütközött, mivel a meglévő tantermek nem voltak elegendők a tanköteles gyermekek befogadására. Mindazon épületekbe, melyek iskolának nevezhetők a tanköteleseknek mintegy 6o 5"3- At lehetett
elhelyezni, ha pedig a népiskolai törvényben előirtaknak megfelelő iskolákat vették számitásba a,tanulóknak
csupán egy negyede járhatott volna ickolába. ilzek alapján megállapitotta, hogy a törvény leglényegesebb pontjai az iskolák hiánya miatt az ország legnagyobb répzében a legjobb akarattal sem hajthatók azonnal végre. /66/
Eötvösnek ezen mesállapitásai az általunk vizsgált terü,
let iskolAsa és
itt lakó iskolakötelos gyerekekre is
érvényesek voltak. A mrtkOi tanyai iskoláknál jelentkező
problénzikat sem az 1a68. évi népoktatási törvény, sem
a város rendezett tanácsának a megalakulása nem oldotta
meg. A tanyai iskolák léte továbbra is bizonytalan maradt, sőt azt lehot mondani, hogy a kapitalista társadalom fejlődésével ellentétben Jelentős visszaesés következett be. Számuk továbbra Bela volt állandó. Ez a jelenség több okkal is magyarázható, egyik az iskola épii,
letek használati joga a tulajdonosok egyéni érdekeitől
függött, a szerződést bámmikor felbonthatták. A másik,
ha a tanitó a városban.vagY a falun állást talált.otthagyta a tanyai iskolát. Mindezt tetőzte még az is, hogy
oktatási törvény ismeretében a tanyai iskolákat fenntartó szülők,vonakodtak a további fenntartási költségek vállalását61.
A törvény megjelenésének az évében már a hatodik iskolát
nyitották meg a makói tanypvilágban, 1863 őszétől számitva. A hatodik iskolában azonban még el sem kezdődik
a tanitás, amikor az előzőek eL;y része már bezárta kapuját. Ezen a helyzeten a népoktatási törvény sem sokat változtatott. Létesitésük hihetetlen nehézséget Jo-
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az earik napról a másikra.
Probl6r6t jelentett a tanköteles Gyerekek iskolába járása is. A szülők gyermekeiket a mezőgazdapági idénymunkák miatt sokszor nem engedték iskoldba. Emiatt
igen nagy volt az iskolai mulasztások száma, évenként
nó -öt köteg 1-rat is keletkezett az ellenük folytatott hatósági eljárásokról. A birságot az esetek többsép;ében nem lehetett behajtani, legtöbbször a hatóság is
liberálisan kezelte a jó közhangulat érdekében.
A népoktatással kapcsolatban Hoffbauer Sándor szolgabiró, megyei tanfelügyelő felszólitása volt az első
intézkedés, ami utapitotta a városvezetőségét a törvény végrehajtásárn. A város lakossága közel 3 0 czar,

azért az 2.366. évi XXXVIII. to. 44. és 45.
a értelmében községi elemi iskola felállitására van kötelezve. Kérte a tanácsot, hogy határozatilag nyilatkozzon
arról, hogy a községi Iskolai alapot a jövőben iskola
épitésére forditja, vagy az eddigi Gyakorlatot megtartva a felekezeti iskolákat segélyezi.
A városi tanács felszólitotta a felekezetek vezetőit,

akik ugy nyilatkortak, hogy iskoláikat a jövőben is a
szükségnek megfelelően és anyagi erejlikhöz mérten kivánják fenntartani és fejleszteni. A nyilatkozat után

a városi tanács az l869x julius 16- dn tartott ülésén
az egYházi iskolák további segélyezése mellett döntött. /63/
Az iskolai agyekkel foglalkozó küldöttség megállapitotta, hogy a város anyagi ereje leromlott, az elmult évek
terméketlensége a várost ésiakóit adóssággal terhelte.
Az államnak évente közel 2oo ezer Ft adót fizettek, va-
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hidra .130 ezer Ft- ot áldoztak. A felekezeti iskolákban 1.252 fiu- és 349 lednygyermek tanul. Ehhez a város
2.483 Ft- tal és 43 köböl tüzifávnl járul hozzá. /69/
A küldöttség felmérése alapján hozott tanácsi határozat a város bel- és külterületén müködő iskolák helyzetén nem változtatott. A kormány által olfogadott népoktatási törvény Lakón csak annyiban lett végrehajtva,
hogy bevezették a négyosztályos oktatást a belterilleti
református iskolákban. /70/
3. Illandó jelleEti tanyai iskolák létesitése

A református egyház vezetősége a városi tanácshoz küldött átiratában már 1365-ben kifejtette, hogy a tanyai
iskolák létének és a tanitók életkörülményeinek biztositása érdekében szükségesnek látja, hoLw az iskolák
állandó helyhez legyenek kötve.
Azok elhelyezéce no az egyes tanyatulajdonosok jószivUségétől függjön. Ebből kiindulva az eL;yháztantics elhatározta, hogy Bári István egyháztag által végrondeletileg az egyhánnak adományozott földön or református tanyai iskolát éPit• Mivel a tanyai iskola növendékei különböző vallás2elokezethez tartozó szülők gyermekei voltak, az egyház kérte a városi tanácsot, hogy némi segéllyel járuljon hozzá az iskola felépitéséhez.

Az épitéshez a városi tanács loo Ft segélyt adott. Az
iskolában a tanitás 1366 :,avaszán, Szent György napján
kezdődött meg. Református részről ez volt az első
állandó jellegü, a 6o-as években hatodikként létesült
tanyai

- 45 A gazdasigi helyzet javullsival a tanyai iskolik epitesét maguk a szülők igyekeztek megoldani, nem kevés anyagi ildozatvilalissal. Az il1and6 iskolai vilasztmny
1871 augusztus 2 6- in tartott ülésén foglalkozott Megyesi
Istvin és tdrsai sürütanyai római katolikus, valamint
Borbis József és tirsai rikosoldali reformitus tanyai lakosok iltal benyujtott kérelemmel, amelyben ey-e oy 11landó jellegü tanyai iskola épitéséhez a virosi tandestól 15 0 -15 0 Ft segélyt kértek. /72/ Az iskolik felépiVise a virosi hozzdjirulis ellenére is elmaradt, mert a
szülők az épitési költséget nem tudt .lk előteremteni.
Megyesi Istvin és t.rsai sUrütanyai római katolikus szülők segélykérelmének érdekes előzménye volt. Szabó György
és neje Dési Erzsébet tulajdoniban lévő tanyaépületben
valószinüleg az 1870- es év elejétől müködött a sürtitanyai római katolikus iskola. Szabó György és neje 1871
Junius 1- án kelt ajindékozisi okirata értelmében ottani földjükből a római katolikus egyhiznak 12oo négyszögöl földet ajindékozott iskolatelek céljire. Annak kimérését birtokuknak nem a viros felöli, hanem Wvenbach
Adolf nevü külső szomszédjuk melletti szélén rendelték
el ajindékoz.isi szerződéshez mellékelt vizrajz szerint. /73/

Az ckiratban foglaltak szerint a telek kimérése és telekkönyvi itirisa a római katolikus egyhiz feladata
lett volna. Ez azonban ma mix kiderithetetlen okok
miatt elmaradt. Az ajindékozisi okirat egy tanuja, Meyesi Istvin sürütanyai lakos lelkes iskolapirtoló, aki
1679 Julius 19- én beadványt irt a római katolikus egyhlzhoz az ajindékozott földterület telekkönyvi rendezésének tIrgyiban: "Szabó György ezideig megmaradt föld-
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jét eladta Lővenbach Adolf nevü szomszédjának. A föld
Itirisakor Lővenbach rijött, hogy az iskola telkéül adominyozott I hold föld tulajdonjoga még Szabó György és
neje nevén ill és azt csal-rd módon nevére iretta." 1741
A jogtalan vagyonszerzést Megyesi és tirsai megtudták
és kérték a római katolikus egyhizi tanácsot, hogy törvényes uton szerezze vissza a földet iskoleépités céljára.
A föld megszerzésére irásos adatot nem taliltunk, de az
megtörténhetett, mert az ujonnan épült iskolában 1880- ban
a tanitis megkezdődött.
A két szülői közösség nemes kezdeményezése ujabb követőkre talilt. Szlics István makói lakos 1872 januir
13- in a városi tancshoz küldött levelében a következjket irta: "Alulirottak, a csókisi oldclon lévő földemen,
ott lakó embertIrsaim gyermekeinek neveltetése tekintetéből, önköltségemre egy közös iskolit épiteni elhatiroztam, s azt Isten segitségével ez év tavaszán be is végzem. lanthoy az közhasznIlatra szlnatott, esedezem a
tekintetes tanics előtt - miután olyan deszkim, amelyből az abban szükségeltető padokat elkészithetném nincs a város által legközelebb vásárolt deszkából ahhoz szükségeltetőmennyiséget kiutalvinyozni méltóztassék." 1751
A városi tanács 13/1872. sz. végzésével utasitotta a
városgazdát, hogy utaljon ki az iskolai padok elkészitésére elegendő pallót.
A tanyai iskolák sorsit és az ott folyó tanitis zavartalan menetét a minden elismerést megérdemlő társadal-
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mi és egyhzi ildozatvillellsok, az egységes irinyitis
hiányiban nem oldottik meg. Az egyhizak vezetői bizonyos értelemben egymienak rivSlisai voltak és az a
tanyai iskolac teljes községi kezelésbe vételéig tartott. A versengések kisebb surládásokkal is jirtak,
azok azonban nem voltak jelentősek, és ne n is annyira
az egyházak vezetőinek, mint inkibb a tanyai hivek magatartisiban nyilvnultak
A tanyai tanit6k az 1872/73. évi vizsgák előtt azzal a
panasszal fordultak a virosi tanicshoz, hogy a felekezetek lelkészei a vizsgiztatis eddigi, szokisos lebonyolitdsit nem villaljk. Mivel a tanyai iskolSk községesitése még nem történt meg, javasoljk, kérje fel a
tanIce az egyhizak vezetőségét, hogy a vizegiztatisokat
az eddigi ;yakorlatnak megfelelően végezzék. Az üggyel
kapcsolatban az 1873 iprilis 16—
tartott tanicsülés
a következőkben hatirozott: "A tanitk javaslatIt elfogadva a tanics levélben kéri fel az egyhdzakat a vizsgik megtartieira, de ezen felül, első izben a virosi hatóság képviseletében Szabó Ferenc főjef;yzőt és Szabó
Mihily tanicsnokot küldi ki a vizsgiztatisok ellenőrzésére." /76/ A vizsgiztatisok ettől az évtől kezdve az
iskolik Mend kezelésbe vételéig ezyhizi és vIrosi
vizsgabiztosok jelenlétében zajlottak le.

A panaszt követően a virosi tenics megvizsgálta s tanyei isolk milködését, majd uteeitotta a tanyai kepitányokat az iskoleköteles gyerekek összeirisire, további intézkedett a virosi iskolrszék létrehozdeirel
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4.

Az első községi tanyai iskolik

A megyei tanfelügyelő panasza alapján Csongrád megye
alispinja 1874. évi iprilis 29- én kelt 1391/1874. sz.
rendeletével utasitotta Makó viros polermesterót, hogy
a ríkosi oldalon épittessen egy uj iskol7t, a Nagy
István tavájában lév5 régi, rozoga iskola helyett. Ezen
felül rendszeresitse a tanyei tanitók fizetését. A városi tgnics ea öt tagu küldöttséget bizott meg a tanyai
iskolik felülvizsgálisival. A bizottság a tc:nyai oktatie fejlesztése és a tanyai tanitök fizetésének rendszeresitése érdekében 1874 Junius 8- in a következő véleményes jelentést terjesztette a közgyülés elé:
" 1.

A tanyik között ezidő szerint 4 rendes iskola
elegendő.

2. Livel a csókési oldalon a Sziics Istvin iltal ápitett, Sztaholyák György vezetése alatt 411(5 iskola, ugy a Szabó György tanyáján lévő Német Jnos tanitó iskolája továbbra is célszerUen folytatja milködését. A Nagy Istvin tanyáján lévő iskola viszont rozoga illapota miatt tovább fenn
nem illhat, ezidő szerint két tanyai iskola fellszükségesnek mutatkozik.
3.

Ugy az arinyos beosztis, mint me2tözelithetőség

céljából igen kivinatos, hogy a felillitandó iskolák közül az egyik a rkosi, másik az igisi
csirdik mellett illittassék fel.
4. Mivel e tanyai iskolik célszerü berendezése megkivinja, hogy az iskola nagyobb kerttel birjon,
hogy a többnyire gazdálkodónak készülő gyermekek
a gyakorlati gazdászatban is oktatist nyerjenek.

- 49 A viros jelenleg mostoha anyagi körülmények
között van, ezért megkerestessék a pUspök ur
őméltósága, hogy a rikosi ós igisi csárdákhoz
tartozó földek hazulfeltili sarkából egy-egy
holdat e nemes célra adományozzon. Ha ez nem
volna lehetséges, a mellette lévő földtulejdonosoktól vásároljon egy-egy holdat a város.
5. A rikosi tanyai lakosok kérelmezik, hogy az
iskola még az idén felépitessék, ha ez kivihető volna, alkalmas helyiség béreltessék.
6.

A tanyai tanitók rendes fizetését a következőkben véleményezzük megillapiteni, illetve szabilyozni:
a/ 1. A város adjon évi 10 5 Ft készpénzt.
2. Két köböl puhafát.

b/ 1.
2.
3.
4.
5.

A szülék adjanak lo köböl tiszta buzlt.
6 köböl árpát.
40 véka csőveskukoricit.
Minden növendék után egy őszi csirkét.
danden növendék után 50-50 krajcárt.

A gabonafélék fizetése a szülék közötti arányos
elosztás alapján történjék." /78/
A városi képviselőtestület ezen a közgyülésen nem hozott
hatirozatot, mivel nagyobb összegü beruhlzásról kellett
dönteni. Az érdemi döntés igy három hónappal eltolódott.
A bizottság javaslata változtatás nélkül 1874 szeptember
14- én került ujból a városi közgyülés elé. Az határozatilag kimondta, hogy a küldöttség véleményes javaslatit
elfogadja és az iskollk telkének megszerzése érdekében
levélben fordul Borisz Sándor csanidi püspökhöz. /79/
A képviselőtestület kérését a csanidi püspök magáévá tet-
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te ás 1874 október 1- én kelt levelében értesitette a
városi tanIcsot, hogy az isi és rikosi csirdik közelében itadja a kért földterületet tanyai iskolai teleknek, a csanádi kiptelan beleecyezésével. A kérdéses területnek a haszonélvezetét engedi it e város közösségének, mivel a püspöki uradelom azon földnek nem tulajdonosa, csak haszonélvezője. Közölte azt is, ha E cél,
amire .fitengedi megszünne, a terüle haszonélvezete is
azzal e_yidőben megezünik.
A tanyai iskolik ügyével foglalkozó öt tagu küldöttség
a tanügyi szekosztAlyal karöltve megtette a szükséges
intézkedéseket az épitkezés elkezdéséhez. Helyezini eljlris sorin kijelölték az épületek helyét, elkészitették az iskolák tervrajzit es költségvetését. Beszervezték a tanyai lakosokat társadalmi munkára. Azok az épitőanyag ingyenes kiezillitisát el is vállalták, de arra
kérték a városi tancsot, hogy az épitkezést tavasszal,
az utak javulásával kezdjék el, hogy az épitőanyag kiezillitására takars előtt sor kerülhessen. / 81 /
Az épitkezések kivitelezésére versenytárgyalást hirdettek. Harceis András es BaraLlyi
makói épitőmeste-

rek kaptak megbizást az épitéere, mint legolcsóbb ajánlattevők. Az épületek átadása 1875 november 17- én megtörtént, e tFnitás nyomban elkezdődött. A Rákosi iskola
első tanitója Jeney Sámuel, az igisi iskoláé pedig Biró
János lett. /B2/

Rikosi

iskola
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5. Az oktatie tartalmnak és a tanulók léteziminak
alakulisa
Az 1868. évi népiskolai törvény, mint m4r emlitettük,
meghatirozta az oktatis tartalmit is. Eötvös tartalmi
kérdésekben milvelődéspolitikai alapelveire timaszkodva
foglalt illist. Szerinte a népnevelést az élet viszonyaihoz, szükségleteihez kell igazitani, s a nép 41tal jól
felhasznilható ismereteket kell tanitani. Az olyan oktatist, amelyik csak olvasisra, irisra és egy kis sz4mtanra szoritkozik, nem tartotta megfelelőnek. A népiskola feladatinak ilyen leszükitése akadilyozni e fejlődést, "életrevaló ismereteket" kell az iskoldknak adni.
Ebből a felfogisból kiindulva a törvény a népiskolikban
tanitandó ismeretek kJzött felsorolja a terméezettani
és természetrajzi ismeretanyagot, de tanitani kell a mezőgazdasdgi ismereteket is.
Eötvös, mint a polglri fejlődés és a haladie harcosa,
hasznos, gyakorlati tevékenységre felkészitő ismeretek
oktatisinak a hive. Az 1869- ben kiadott népiskolai
tantervben ezek az elgondolisok és pedagógiai elvek realizilódnek. Ez a tanterv 1905- ig hatirozta meg a népoktaEz volt az első, az egész népoktatie tartalmit.
t4st tfogó iltalinos érvényü 411ami tantervünk. A népoktatis intézményei elé célul tüzte ki, hogy gyakorlatias irinyu, 41tal4nos képzést nyujtsanak. A népiskoliban végzett növendékek folyékonyan tudjanak olvasni,
gondolataikat irisban és szóban helyesen kifejezni, tud3k alkalmazni a szimvetés elemeit az életben, ismerjék
meg azokat a sz4mtani ismereteket, amelyek a hiztartisban és a ,azdasigban szükségesek. Tanuljik meg a természet legfőbb törvényeit, a természetrajz alapismereteit,
az egészségtan elemeit, a történelmi és földrajzi alapfogalmakat és sajltitsik el azokat a gyakorlati ügyes-
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ségeket, amelyeknek a legtöbb hasznát vehetik a gazdaságban. Ezzel együtt az iskola erkölcsössé, becsületessé, jellemessé, haza és embe szeretővé, szorgalmas
munkássá is kivinta nevelni tanulóit. /84/
A tantervben leirtak végrehajtása, kivitelezése terén
nagy eltérések mutatkoztak. A leglényegesebt hiányossig
az volt, hogy sok iskolában még hosszu ideig nem oktattik e törvényben leirt tantárgyakat. Problémát jelentett
az is, hogy az oktatók pedagógiai felkészültségében igen
nagy kUlenbségek illetve fogyatókosságok voltak. Ezek a
tényezők nagy egyenetlenséget okoztak a tanterv alkalmazásában.

Hatványozottan jelentkeztek ezek a problémik a városi és
a tanyai iskola viszonylatiban. Tudjuk, hogy a tanyai iskolákban legtöbb esetben hiányos felkészültségli, sokszor
szakképzetlen tanitók tnnitottak. Ezektől nem is volt elvárható, hogy a tantervi követelméayeket maradéktalanul
megvalósitsik mint tartalmi, mint módszertani vonatkozásban. A tanyei tanitók legtöbb esetben csak az elemi ismeretek oktatására törekedtek. A tananyagban a hangsulyt
a vallástan oktatása kapta, minden osztályban tanitottik
és igen terjedelmesen. Ebez viszonyitva a természettudományi tárgyakból még minim ilisnak sem nevezhető ismeretenyagot oktattak. idegállapitisunk alitmasztisira, a
levóltiri kutatásunk során előkerült dokumentumok közül,
kiemelyik a rikosi tanyai iskolában készült kimutatásokat, amelyek seijtségével bemutatjuk a tanyai iskolákra
leginkább jellemzőket. Az 1876. évben készült kimutatis ból /1. mell./ láthatjuk, hogy első helyen szerepel a
vallástan oktatása, ezt követi a beszédgyakorlás, számtan,
iris, olvass, Természettant csak igen kis mennyiségben
tanitottak ős azt is csak a 3. osztályban. Az ugyan abban
az évben készült névsorból /2. mell./ megillapithatjuk,
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hogy 23 fővel három osztályt inaltottak. A lemorzsolódie
mix a misodik félévre igen jelentős volt, 5 fő. A mulasztott napok száma is igen mesas, különösen a misodik félévben. A jelenségek leginkább a gyerekek mezőgazdasági idénymunkába való bevonásával magyarázhatók. Ha ezeket a
dokumentumokat összehasonlitjuk a tiz évvel később készült kimatatással /3. mell./ láthatjuk, hogy az oktatis
anyagit tekintve továbbra is a hittan oktatása foglalja
el az első helyet, igen nagy mennyiségU ismeretanyaggal.
Változásnak tekinthető az, hogy a 4. osztály anyagiban
az egészségtan oktatása is szerepelt.
Kiss János tanitónak, az iskolaszékhez k,3szitett jelentéséből /4. mell./ megtudhatjuk, hogy a növendékek száma
jelentősen megnövekedett. Az 1886/87. tanévben mix negyedik osztllyt is inditottak. A rikosi iskola körzetében
ebben a tanévben 111 mindennapi tanköteles gyerek volt
és ebből csak 74 fő iratkozott be. Ezt azért is érdemes
megjegyezni, mivel kutatásaink során alig találtunk statisztikai adatot a tankötelesek számára vonatkozóan. A
felméréseket nem igen adták elvégezni, a szülők igen
gyakran változtatták lakhelyüket, másik gazdához mentek
dolgozni ás gyermekeiket is vitték magukkal. Ezzel is
magyarázható a lemorzsolódásoknál mutatkozó magas arinyszám.
Az 189o-es években a református tanyai iskoláknál tanuló
gyermekek létszámára vonatkozó adatokat összegyüjtve
/5. mell./ láthatjuk, hogy a lemorzsolódás nemcsak a rákosi iskolánál, hanem az egész tanyavilágban igen magas
volt. Ez az arányszáz a későbbiek során sem csökkent.
A tankötelezettség miatt a beiskolázások száma növekedett, de e felsőbb osztályokban törvényes szigor ellenére is magas volt a kimaradók száma. /6., 7. mell./
Ez azt Lizonyitja, hogy a törvényben leirtakat az idő mu-

- 54 14s4val tudtik realizilni, valamint azt, ho,y a tanyai
lakosok helyzete a szizadforduló tiján mit sem viltozott.
A mezőgazdasigi munkiknil wiltozatlanul szükség volt gyermekek munkijira. Létfenntartisuk miatt ez fontosabbnak bizonyult, mint a Gyerekek iskoliztatisa.

5. A tanyai tanitók életköraményei
A tanyai tanitó az ott élő emberek között 41taliban köztiszteletnek örvendett. A gazda- és cselédemberek legtöbbször hozzá fordultak tancsért ügyes-bajos dolgaikban. A tcnitó, mint iris- és törvénytudó értelmiségi osztozott a tanyai lakosok életében.
Az emberek igyekeztek bizalmiba férkőzni, valósIgos versengés volt a tanyai gazdik között bar4tsginak megszerzéséért. A tanyai iskolánll megillapodott, csal .Adot alapitó tanitó élete sok esetben hasonult a tanyai gazdikéhoz. Az iskola kertjét müvelte, tehenet, sertést és baromfit tartott, hogy kiegészitse szerény jövedelmét.
A müuthi15zat kiépülése előtt a tanyin lakó emberek élete nagyon nehéz volt. Az őszi esőzések kezdetétől kitevaszodisig az "isten hits mögötti" tanyaviligból csak
gyalogszerrel vagy lóhiton, ille!ve a téli havaziskor
sz4non lehetett bejutni a városba. A tanyin élő emberek
nagymértékben egymIsra voltak utalva. Ez alól a tanitó
sem volt kivétel. Neki azonban, ha tekintélyét meg akarta őrizni, a tArsadalmi érintkezésekben mértéktartónak
kellett lenni, különösen ha hosszabb ideig tanitott a tanyai is1col4ban.
A mezőgezdasigi munkik befejezése utin kezdetét vette az
esti szcirszédolis. A vendégeskedések legtöbbször előzetes meghivis nélkül jöttek létre. Ha a közelebbi vagy
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bejelentés nélkül beállitottak valahová, mindenki természetesnek tartotta. 13zek a litogatisok még nem minősültek bariti kapcsolatnak. A névnapok, évfordulók megünneplése és a disznótorok mix csalidiasabb eseménynek
számitottak, ide a vendégeket legtöbbször hivták. Az iskola körzetében lévő tanylkon igen gyakran voltak ilyen
események, általában a tanitó is hivatalos volt ezekre.
Ha a vendégeskedéseket tulzAsbe vitte nem egyszer, kellemetlensége is szármezhatott belőle. Irisos adatok szerint emiatt több tanitának tivoznia is kellett, mert
azt a vádat emelték ellene, hogy mulatozIsaival rossz
példát mutat a tanulóknak, és a tanitást is elhanyagolja. Eirdekessége a dolognak az, hogy az ilyen vádaskodásokat nem a polgári vay egyházi hatóságok emelték a tanitó ellen, hanem a szülők.
*Lint már emlitettük, a tanyai iskolik fenntartásának
terhe zömmel az érdekelt szülőket érintette. Ők alkalmazták a tanitót is, szerződéses alapon. Ezáltal jogosnak érezték, hogy a tanitó munkájával és viselkedésével
szemben követelményeket támasszanak, és biráljlk ezt.
Tudjuk, hogy a tallies is kisebb mértékben u:yan, de anyagilag hozzájárult az iskolák létéhez, szintén fenntartotta jogát az ellenőrzésre. A felügyeletet a megyei tanfelügyelő végezte. Ezen kivül még az illetékes egyháztanice is jogot gyakorolt. I_y tehit a tanyai tanit6 felett jogszerüen négy irányból is gyakorolták a felügyeletet, sok esetben egymással ellentétesen. A tanitó minden esetben kiszolgáltatott volt. A következőkben ennek
néhány jellemző példáját mutatjuk be:
A rikosi községi iskolában az első évi vizsgát 1876 áp-

rilis 9- én

a virosi tallies részéről Halász János és
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hogy J.S. tanitó ur a gyerekek értelmi fejlesztésére igen
kevés, mondhatni alig forditott gondot. Az iris, olvasás
es szAmtan tantirgyaknál az eredmény nem volt kielégitő.
A fegyelem igen lazinek mondható. A gondolkodis fejlesztését sem tartotta fontosnak. Ezért J.S. arat a tanügy
kira nélkül a tanyai iskoliban nem tartottik tovibb alkalmazhatónak. /85/
Ugyanezzel az üggyel kapcsolatban az érdekelt szülők beadvinyiból a következőket olvashatjuk: "Mi, rikostanyai lakosok iltalinos tisztelettel tudatjuk, akinek a gyermekei
a rikosi iskoliba jirnak, de nem azért, hogy ott tanuljanak valamint, hanem hogy félünk, mert ma hamar elverik a
port a szegény emberen. De arra, hogy a tanitó tanit-e
vagy sem, erre senkinek semmi gondja. ő azt teheti, ami
neki tetszik ?" /86 /
Joó Istvin, e rikosi tenyai iskola e‘tilői közösségének
gondnoka, iprilis 15- én irt beadványiban kérte a virosi
tanácstól K4dir Mihily magyarcsanidi tanitó alkalmazásinek az engedélyezését. A tanica 359/1875. ez. hatirozatival J.S. fizetésének folyósitisit megszüntette, és hozzijirult Kidár iihly alkalmazieihoz. / 87/ A szerződést meg
is kötötték. /B. mell./
Az igei községi iskola körzetében lakó szülők 1875. november 15 én a tanitie beinditása érdekében értekezletet tartottak. Az erről irt hoeszu jelentésből néhiny
fontosabb részletet ismertetünk: "BJ. igisi tanitóvi történt kinevezését egészen magunkévi tesszük. Ennél fogva
jogosan várhatni a Tak. virosi tanics, hogy az érdekelt
-
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Azonban vannak ne,y sz4mban - kUlönösen a római katolikus szülők - kik g-ermekeiket bizonyos téves okok
miatt iskol4ba adni vonakodnak. Ugyannyira, hogy eddigelé 8 növendék van beiratva, akik felerészben reform.
tusok, illetve katolikusok. A nagy többség tehit a nevelésügy javire célző tányilladékot semmibe veszi. Ezen
felül bizonyos ellenségeskedést és megtorlisi sz,indékot
is mutatnak ugy a tanitó, mint az iskolaügy felkarolói
irint. Izgatnak és minden utat felhasznilnak, hogy ez
ügyeknek minél több ellenséget szerezzenek. Legfőbb ok'laic azt tartjik, hogy a tanitó rijuk erőszakolt, reformitus." Ezenkivül felsoroljik, hogz, az uj iskoliban eem
a tantirgy meghatirozisa, sem a taneszközök kiadisa és
e-yéb szervezés sem történt meg. A beindulls érdekében
kérik a körzetben 616 tanköteles gyerekek tanics iltali összeirásit, hogy a megvilasztiera kerül6 iskolai
gondnoksig tudja, kik felett gyakorolja tisztjéből eredő
kötelezettségét. Majd igy folytatjik - "Tudjuk, a virosi
tanicsnak joga és kötelessége, hogy azon szülőket, akiknek iskolaköteles gyermekeik vannak, törvényileg kényszeritse a pontos és rendes iskoliztatisra. Ha e tanics
iltel sürgős timogatisban nem részesülnénk, kénytelittetnánk kinyilatkoztatni, hogy magukra hagyva mi is hitatforditunk a közjóra szolgiló ügynek és hagyjuk a dolgot e bukie és elodizis tömkellegébe kerülni." / 88 /
A sürdtanyai iskoliban L.L. tanitó a szülőkkel ellentétbe került, akik erős2.Ekkal elt4volitottik. A tanitó az
iskolinil lévő lakisiból is kénytelen volt elköltözni.
Az iskolai év befejezéséig még két hét tenitie volt hare, a tanitó személyi biztonsiginak megóvisa érdekében a
vflrosi tanics ugy rendelkezett, hogy addig egy virosi rendőr tartson szolgilatot az iskola épületében. /89/
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A városi tanács képviselőjének a látogatásáról 1876 tavaszán Halász János városi közgyám készitett jelentést,
amit a városi tanács az 1876 április 26- In tartott ülésén tárgyalt és végzésileg elbirált. A jelentésben öszszegezte a három iskolában szerzett tapasztalatokat:
"Sztaholyik György csókisi tanitó, tanitisi modorinak
helyessége ás szorgalma kitetszett a jelenvolt 36 tanitvinyinak értelmes és helyes feleleteiba. Ezért a tanács 20 Ft jutalomban részesitette. S. I. sürütanyai tanitóval nem lehet megelégedni. A most jelenlévő 26 tanitvány közül kilencen még elődjétől nyerték az oktatást,
a többiek azonban semmit sem tudtak. A tanit6 semmi tanitisi rendszert nem követett, és tanitványainak tudatlansága tanitisi képtelenséget árul el."
A tanácsülés megillapitotta a tanitá alkalmatlanságit és
a várostól járó fizetés kiegészitést május 1- el letiltat/a. /90/
Ilyen és ehhez hasonló helyzetekkel igen gyakran találkozhattunk. A leirtakkal érzékeltetni szerettA volna a
tanyai oktatásban legnagyobb áldozatot vállalók tanitók
helyzetét.
7. A hatosztályos elemi- és három éves ismétlőiskola
létesitése
Az 1868. évi népoktatási törvény az elemi népiskolának
két tagozatot szervezett, a 6 évig tartó mindennapi és
a 3 évre terjedő ismétlő iskolát, mindkét tagozatot önálló céllal és külön tantervvel. Ez látszott megfelelőnek
egyrészt a gyeimek testi és szellemi fejlődésére való
létekintettel, az idősebb tanköteles korosztályok
nyegesen elkülödllnek a fiatalabb korosztályoktól. Misrészt a társadalmi és gazdasági viszonyok is e kettős
tagozat mellett sAltak, mert a lakosság széles körében
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az idősebb iskolakötelesek lair rendszeres kenyérkereső
munklt végeztek.
Népoktatisunk elvben a hatosztályos mindennapi kötelező
elemi nápiskolin alapult, amelynek elvégzése utin hirom
évig ismétlő iskolába kellett volna járniuk a gyerekeknek.
A beiratkozás ellenőrzésével a községi elölláróságok foglalkoztak. Az iskolakötelezettségi törvény betartásit
azonban a hatóságok elnézően kezelték, végrehajtásit ne.
migen ellenőrizték, hiszen az iskola- és tanitóhiiny miatt amugy sem követelhették meg. A nép széles rétegeit
legfeljebb csak a négy elemi osztály érdekelte. Igy az
elemi iskol:k ötödik és hatodik osztálya szükségképpen
elsorvadt.
A mindennapi népiskola tehát 6 évfolyamu. Ha valamennyi
osztályt egy tanitó vezeti, az iskola osztatlan; ha mindegyik osztálynak külön-külön van tanitója teljesen osztott; ha pedig az osztályoknak csak er része van egy-egy
tanit6 vezetésével összevonva, részben osztott az iskola.
A törvénynek az a része, hogy 8o- nil több tanul5t egy
tanitó no tanitson, valamint hogy a fiuk és a lányok külön osztályban tanuljanak, anyagi eszközök hiánya miatt
számos iskolában hosszu időn keresztül nem volt végrehajtható. A tanév rendszerint szeptember 1- től junius
30- ig tartott. A lo hónapos szorgalmi időt nyomós okból
a felettes hatóságok engedélye alapján legfeljebb két hónappal lehetett megröviditeni.
Az egyes osztályokten elért eredményt iskolai bizonyitvány igazolta. Ha ez megfelelő, a tanuló a következő osztályba léphetett, ha nem akkor osztályt ismételt. A 4 osztály sikeres elvégzése a középiskolák vagy a polgári is-
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A törvényben leirtak megvalósitisa azonban még egy ideig
viratott magára, sőt ujabb rendeletet kellett kiboceijtani, hogy az Eötvös iltal leirtakat legalább részben
megvalósitsák.
A vallis- és közoktatisügyi miniszter 1874. évi Julius
15- én kelt 19.424/1874. sz., a népiskolai oktatis ős az
iskoliztatis rendezésére kibocs4jtott rendeletében utasitotta a megyei tanfelügyelőket, hogy szükség esetén
kényszeritő eszközökkel is tegyenek eleget a leirtaknek.
Az 1868. évi rendelet értelmében azon régi szokisokat,
hogy a szülők két, legfeljebb hirom-négy évig járattik
gyermekeiket iskolila, fel kell számolni. A törvény rendelkezésének megfelelően kötelezni kell e szülőket erre,
bogy gyermekeiket 6-12x éves korukig mindennapi, velamint 13-15 éves korukig ismétlőiskolába járassák. A rendelet a tovibLiakban kifejtette: "A mindennapi iskoliba járás rig em tart.lsához még az is hozzljárul, hogy a
tanitói kax a 6 évi tananyagot 4 évre Usszevonta, ragaszkodik a régi négyévfolyamos iskolihoz. A hatosztilyos
iskolai oktatis megszervezése végett a 6-12 lives gyerekeket kötelesek szülői a mindennapi iskolába járatni.
Ezen felül a 13-15 éves gyerekeknek a téli hónapok alatt,
hetenként legalább 5 óra, nyáron pedig 2 órai oktatásban
4e1l részesülnie." 1921
A rendelet végrehajtása érdekében 1874 október 1- én e
város polgármestere jelentéit terjesztett az a1if,p1nhoz e makói iskoliztatis állapotáról, melyben leirata
1. Makón, az izreelitikat kivéve, e,;etlen hutoaztayu
népiskola sines.
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3.

A gyerekek, az izraelitikat kivéve, 6-12 éves korukig nem járnak iskolába.

4.

Nino° se polgári, sem felső népiskola.

5.

A szünidő beilliival a legszigorubb törvényt fogjik
alkalmazni, ho gy a tankötelesek iskolába járjanak.
Intézkedés fog történni, hogy a népiskolik hat osztályból illjanak, valamint hoey a 13-15 évesek, legalább a téli időszakban, hetenként kétszer jirjanak ismétlőiskolába. Ez utóbbit a célszerütlennek
bizonyult vasárnapi iskolák beszüntetésével felszabadult költségekből szándékozzuk megvalósitani. /93 /

A városi képvisel5testület utasitására a tanügyi szakosztály felhivissal fordult a makói tanitók testületéhez,
hogy a vasárnapi iskola helyett vállalkozzanak az 1874
december 1- én meginduló 3 évfolyamu ismétlőiskolai tanitis ellátására. A körözvényt 20 makói tanitá irta alá,
de közülük csak két személy vállalta az ismétlőiskolai
tanitist. /94 /

8.

A községi iskolaszék megalakitisa

A népiskolai hatóságok felállitisit az 1868. évi XXXVIII.
to., majd az ezt módosit6 1876. évi XXVIII. to. rendelte
el. Ezek szerint a népiskolák helyi hatósága az iskolaszék, illetve az iskolai gondnokság.
A községi iskolák helyi hatósága a községi iskolaszék,
ami legalább 5 választott tagból al, akiket a község
képviselőtestülete az oktatásügyhöz értő, de mindenesetre irni, olvasni tudó helybeli lakosok közül választott
3 évre. A választott tagokon kivül hivatalból tagja a

-

62

-

helybeli hitfelekezet egy-egy lelkésze, illetve az
igazgató-tanitó, a tantestület vilasztott képviselői, 3
községben lévő önálló gazdasági népiskola tanitója, igazgatója és a községi vagy körorvos, illetve tiszti orvos.

Az iskolaszék teendői: e tanitö vilasztása, javadelminak biztositisa, az iskola anyagi ügyeinek intézése, a
tankötelezettség és a szeralmi idő ellenőrzése, ez iskola egészségügyi felügyelete, az évzáró vizsgákon való
részvétel, elsőfoku birskodis a tenit6 és e ezülők között felmerülő ügyekben, további legalább félévenként jelentéstétel a községi előWr6s1gnak. Az iskola tcnulmányi ügyei azonban nem tartoztak az iskolaszék hatáskörébe. /95/
Wakén a törvény ezen szakaszának e végrehajtására az
1875 december 16- in tartott városi közgyülésen került
sor t amikor a képviselőtestület sajit soraiból az iskolaszék tagjiul a következő személyeket választotta meg:
Bánfy József, Eisten 1:anó, Gyüge Sándor, Halász János,
Horváth Illés, Lolnir Albert, Steinherdt Márk, Szabó Ferenc, Török Imre.
A felsoroltakon kívül az iskoleszék tagjai lettek a helyi
egyházak vezető lelkészei is. /96 / Ezzel a városi hatósig
által 1856- ban az oktatásügy fejlesztésére szervezett
Tanügyi Bizottmány, a későbbi nevén Tanügyi Szakosztály
befejezte müködését, tevékenysége e továbbiakban cask javaslattételre korlátozódott. Helyette a törvénnyel létesitett községi iskolaszék, az iskolaügy sokkal szélesebb
területére terjesztette ki hatáskörét, teljes egészében
átvette a helyi oktatásügy szervezését és gazdasági irá-

nyitisát.

Az iskolaszák 1944- ig intézte a va.osi költségvetésben

-6 3-

megozabott keret felhasználásával az iskolák gondnoki
teendőit its az egyházi isko01 müködéséhez nyujtott városi hozzájárulás kezelését.
Ezentul feladatköréhez tartozott az oktatásügy kiterjesztése érdekében szükséges intézkedések kidolgozása.
Az iskolaszékre a népoktatási törvény végrehajtásával
kapcsolatban is nagy feladat hárult. Ujabb felméréseket
készitett a tanyai iskolák helyzetéről, aminek alapján
az iskolák fenntartására vonatkozóan az alábbi tervezetet terjesztette az 1676 julius lo-én tartott városi
közülés elé:
1.

A tanyai iskolák teljes községesitése.

2.

Felekezeti jellegiinek nyilvánitása.

3.

Az eddigi gyakorlat fenntartása.

4. a./ A tanyai iskolák községesitése esetén az iskaiak fenntart4si költségét teljes egészében
a város viseli. A szülőknek megadja azt a jogot, hogy Gyermekeik nevelésére szakképzett
nevelővel szerződjen4. A nevelő végzottségét
a közgyülés ellenőrzi.
b./ Eh a tanyai lakosok az is:collikat fclekezeti
kezelésbe helyeznék, a város a szokott öszszeggel Gyámolitand.
C.!

Az eddigi gyakorlat szerint a tanyai szülők
és a város között kötendő szerződéses egyez,
ség mellett, az iskolák felekezeti
nek kizárásával, átadnak a tanyai lakosoknak.

Az iskolaszék az oktatási törvény,végrehajtásit az 1.
pont szerint látta biztositottnalc. A város akkori anya-
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Ezért a 3. pontban javasoltakat a következő kiegészitéssel ajánlotta elfogadásra: a tanyai iskoláknak eddig nyujtott segélyt továbbra is folyósitja, ezen tulmen6en az épületek fenntartásáról is a város gondoskodik. /971
Jellemző a képviselőtestületre, hogy az 1974. évi alispAni rendelkezés alapján épitett két községi tanyai iskola fenntartására is csak az előzőeket alkalmazta.
A városi képviselők megválasztása három évre történt,
lejártával az iskolaszék tagjainak a megbizása is véget ért. Pa képviselőtestület 1879 január 6- i alakuló ülésén az iskolaszék tagjait is ujraválasztották.
A megoldásra 161'6, felhalmozódott oktatAsügyi feladatok
ellátása érdekében a választott tagok számát 17- re
emelték. /98/
Az ujraválasztott iskolaszék 1879 február 18- An tartotta alakuló ülését. /99/
Megállapitható, hogy a város vezetősége az oktatás4gy
fejlesztését ugy Igyekezett megvalósitani, az 1968. Ind
oktatási törvón74 majd annak kiegészitésére hozott
1876. évi XXVIII. to= ben foglaltak ellenére is, hogy
=flak anyagi vonatkozásai lehetőleg ne a város t terheljék.
9.

A makói oktatastigy fejlesztése

Az országos oktatásügyi helyzet fejlődése a város vezetését arra késztette, hogy a népoktatási törvényben
folaltakat Makón is maradéktalanul megvalósitsa. A v&ros ebben az időben már 30 ezer lelket számláló megye-
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elodázni, annál is inkább, mert a reformatus egyház
Altai eddig fenntartott négyosztályos algimnáziumi oktatás nem felelt meg az egyre növekvő követelményeknek.
Az eddigi iskolapolitikát meg kellett változtatni ahhoz,
hogy a kö;müvelődés fejlesztése ebben a városban is megtörténjen.
A városi iskolasték Bak() város oktatási helyzetéről

1331 junius lo- én kelt részletes jelentésében a vallásés közoktatásügyi miniszternek többek között ezeket irja: "A református egyházközség a maga részéről a kiiamüvelődést elősegiteni óhajtván, gimnáziumának tanhelységeit a város által felállitani szándékolt községi, polsari iskola céljára egyezség mellett felajánlotta, s
ezen alapon a felsőbb népoktatási ügy szervezéséhez fogott az iskolaszék. Különösen elhanyagolt lévén a leányoktatás, elsősorban egy négyosztályu, polgári leányiskola felállitása mondatott ki."
Ennek az iskolának az első és második osztálya az
133o/31- es tanévben indult meg. Ugyanebben as évben
került sor a református algimnázium városi kezelésbe vételére és gimnáziumi irányu, polgári fiuiskolává való
At szervezésére. iloo/
Az elemi iskolai oktatás helyzetéről a következőket irta: "Az elemi iskolai népoktatás ügyét városunkban,
mint eddig, ugy jelenleg is a felekezetek saját pénzükön ápolják és fejlesztik, ebbeli müködésükben, mindazon által a város által anyagi gyámolitásban részesitve. A felekezeti iskolák minden egyes tanitója részére
a város évi 1 o5 Ft- ot és 2-2 köböl tüzifa rendszeres
fizetéskiegészitést folyósit. Makón ezidő szerint van
református tanitó
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V római katolikus tanitó
izraelita tanit6
2 görögkatolikus tanitó
1 evangélikus tanitó
4 tanyai tanitó
1 óvónő. /loll
A város anyagi erejét a két polgári iskola létesitése
annyira kimeritette, hogy a szülők állandó követelése
6a aktiv hozzájárulása ellenére is, csak a 8p- as
ben került sor ujabb tanyai iskola épitésére.
A két polgári iskola TAY' az 183o- as évek elején sem
tudta teljesiteni a városra váró iskolapolitikai feladatok ellátását. Az általános társadalmi fejlődés megkövetelte, hogy nakón és vonzáskörzetében élőknek olyan
iskolát létesitsanek,,ami az egyetemi tanulmányok folytatására is előkészit.
Az ügy érdekében 1895- re felkAtették a főgiontiziumot„,
ahol az 1895/96- os tanévvel el is kezdődött a tanitás.
A gimnázium felépitéséhez a város 50 ezer Ft- tal járult
éd ingyen adományozott telket, A fenntartásból is évi
lo ezer Ft- ot vállalt magéra. A város költségvetésében
ez elég naczr terhet jelentett, répzben az alsóbb szintü
iskolák fejlesztésének a rovására.

10.

A tanyai iskoláztatás kiterjesztése

A tanyai szülők szemlélete fokozatosan megváltozott
gyermekeik iskoláztatásával kapcsolatban, részben a
törvényes szigor, részben as általános fejlődés hatására. A tagyai iskolák kezdtek zsufoltakkA válni. Az 1379.
évi felmérés szerint as iskolai tanulók száma:

Csókás
Hatrongyos
Igés
Rákos

95 rendes
79
68
71

26 ismétlős

24
20
24 /102/
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A nagy távolságok, a sokszor járhatatlan utak a gyerekeket fizikailag nagyon igénybe vették,, ami. igen kedvezőtlenül hatott a tanitás hatékonyságára. A problémák megoldása a kibővitett iskolaszék feladata lett volna, de a
polgári iskolák létesitése megakadályozta ebben. A tanyai iskolák számának gyarapodása
szempontból ekkor nem bizanyult olyan fcntosnak.
A helyi egyházak azonban nem nézték tétlenül a dolgokat,
aktiv tevékenységbe kezdtek. Va11 4.8os nevelés terén a
tanyai lakosokra eddig gyakorolt befaydsuk megtartása
érdekében elkezdték a korábban megszünt s ideiglenes jellegü tanyai iskolák ujbóli feláll itását.
Az egyházközségek az iskolákat tagjaik anyagi segitségével ópitettók fel, ezáltal ezek az egyház tulajdonát.
képezték. Karbantartásukról is az egyházak gondoskodtak.
Az itt tanitOk fizetése a városiakhoz hasonlóan rendezettebb volt.
A 70- es évek elején meglévő 2 római katolikus és 5
református tanyai iskolából az évtized végére csak az
egyházi tulajdonu épületekben lévő csókási, Sztaholyákféle római katolikus, valamint a hatrongyosi református
iskola maradt fenn.

A második állandó jellegü római katolikus iskola 138o- ban
a sürütanyák között, a Szabó Gykirgy-féle iskolatelken
épült. A,katolikus egyház több tanyai iskolát nem is létesitett.
A református egyház a második állandó jellegü tanyai iskoláj4t 188o- ban a Komlósi ut menténlpusztaszólen épitette. Ezt követte 1886- ban a Járandószéli, 1889- ben
a Mezőhegyesi uti és a Rákoptanyaszéli, majd 1890- ben
a Békési uti iskola épitéss.

/103/

-.6811. Ujabb községi tanyai iskolák épitése
A nagy kiterjedósti tanyavilág iskolákkal történő optimAlis ellátottságát - az egyházak közremüködése mellett is - többmint esy évtized elteltével, komoly erőfeszitéssel tudta megoldani a város . A tanyai iskolák
létesitését ezután is a tanyakörzetek lakosai kezdeményezték. Függetlenül attól, hogy községi vagy egyházi iskoláról volt szó, ópitéséhez agyaClas vagy az
épitőanyag kiszállitásával járultak hozzá. Igy a községi tanyai iskolák létesitése,is a jelentkező igényeknek megfelelően valósult még.
Bogitrzó

A Bogárzói tagyai iskola épitését Juhász István, ottani
lakos Altai 130 május 7- én irt beadványa alapján tüzték napirendre. A közülés elé terjesztett beadványában a bogárzói lakosok nevében '7,7, iskola épitésére 1 kh
kiterjedésü ingyenes telket kért a város tulajdonában
lévő legelőből. Kórelmét a városi képviselőtestülpt a
lo1/1883. kgy, sz. alatt egyhangulag teljesitette.
Az iskola felépitését az érdekeltek saját költségükön
akarták meorulósitani, azonban az épitési költség előjegyzésére kibocsájtott gyüjtőiven mindössze 188 Ft- ot
jegyeztek. Az épitkezéshez ez az összeg kevésnek bizonyult, a város zt kiegésziteni nem tudta, az épitkezés
függőben maradt. Ujabb kezdeményezést Bruttyó Mihály és
Sepsei 'Moe bogárzói lakosok inditottak el 1887 február 1- an. Okulva a korábbi sikertelenségen, kérelmükben
az érdekeltek által ujból felajánlott 19 0 Ft- nak a teljes épitési költségre való kiegészitését kérték a városi
tanácstól.
A kérelmet a tanács az iskolaszéknek adta át elbirálásra és javaslattételre. A helyszini vizsgálat un az is-
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kolaszék 114 október 14- én irt véleményes jelentésében
leirta, hogy szükségesnek látja iskola épitését a bogárzói területre, mivel ez a. rész a meglévő nyolc tanyai iskolától nayon távol esik. Az épitkezés kivitelszését
olyan ütembon kéri megvalósitani, hogy az iskola az 1888/89es tanévben readeltetésónek megfelelően átadható legyen.
Az iskolas ék javaslatát a képviselőtestület elfogadta
ős meghirdette a pályázatot az épitkezés kivitelezésére, /5'
Az iskolát Kocsis Samuel makói épitőmester készitette
A városi márnök általi átvétel o p különböző huzavona után
1.3J5,( julius 9- én történt meg. /106/
A Néptanitók Lapjában meghirdetett tanitói &lids betöltősére 3o pályázat érkezett. Közülük Zatskó Lajos 19 éves
érdi születésii, lcitünő végzettségü tanitót alkalmazták
egy próbaévre évi 400 Ft fizetés, 3o Ft fütési általány,
szabadlakás és kerthasználat mellett. A pályázók valószinü több helyre adták be kérelmükot, hogy ne maradjanak
állás nélkül, vagy lehetőségük legyen jobb körülményü ól1át választani. Ez lehet az oka annak is, hogy Zatskó Lajos nem fo6adta el a bogárzói állást, sőt ujbóli meghirdetésekor a jelentkezők közül választott Lebegyó Károly felsőbányai tanitó a dijlevél megkötése ellenére sem foglalta el. Végül a fentebb emlitett fizetésért Csergő Lajos
24 éves gyergyóspentmiklósi születésü tanitó került a bostirzói iskolához. /lo?/
D 6. 1
Ta: asi LAtyás es társai, dal tanyai lakosok iskolaépitési kérelmét az 1635 nárcius 9- án tartott városi képviselőtestületi ülés tárgyalta Os kivizsgálásra az ügyet a
városi iskolasLéknek utalta. Az is::olaszók a Királyhegye-.
Si és Palotai utak között lévő tanyai lakosok kérelmét
jogosnak találta ős a helyszini felmérés során készitett
véleményes javaslatát a képviselő testület 1685 julius
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épitését nagy többséggel jóváhagyta és utasitotta a Városi tanácsot, hogy gondodkodjon 1886- ban az iskola
felépitéséről. /103/
Az iskola felépitése a megjelölt időben nem történt meg
a telekszerzés és az épitési költségre inditott Lyüjtés
okozta bonyodalmak miatt. Az épitést 1887 szeptember
én tartott árlejtésen Csuti István makói épitőMester
2.151 Ft- ért vállalta el, Johob Antal városi mérnök
terve alapján készitett költségvetés szerint, azzal a
feltétellol, hogy az iskolát még abban a tanévben felépiti. Az iskola épületének j.deiglenes átvétele 1888
julius 16- án meg is történt.
Végleges átadása az iskolaszéknek a kerités 60 a me116!: épületek elkészitése után, 1339 január 9- én történt
meg. /1o9/
Ahogyan az előző tanyai iskola épitésénél, ugy a dálinál
is 256 Ft- ot ajánlottak fel az érdekelt lakosok az épités céljára. Ilivel az összeg felajánlói valamennyiben
reformátusok voltak, ragaszkodtak dhhop, bogy az iskola
a református egyház kezelésébe kerüljön. A református
egyház vezetősége az 1885 márciuo 5- én kelt 6o. számu
beadványában ezt a kérést le is irta„ valamint azt, hogy
nem teljesités esetén a város nem kaphatja meg a pUsztán
felekezeti érdekből, ,az egyházon keresztül feltételesen
felajánlott összeget. A Waves az iskola községi tulajdonáról nem volt hajlandó lemondani, a mir befizetett öszszeget 1888 Julius 27- én,hozott végzéssel az adományozók részére visszafizette. /110/

Ez, és az iskola épitése során bekövetkezett fejlemények
a város eddigi tanyai iskolapolitikájának a megváltozá-
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sát bizonyitják.
A dáli ugarban épült iskola 1888 szeptemberében nyitotta meg kapuját. A Néptanitók Lapjában meghirdetett
állásra 33- an adták be pályázatukat. Közülük Vajas
Zoltan 20 éves, jeles végzetteégü, ceglédi születésü
tanitót évi 400 Ft fizetés, 30 Ft fütési általány,
szabadlalcás és kerthasználat mellett egy próbaévre alkalmav.ták. /111/
Lelel ut és Paphát
A földeáki müut és a Maros védőtöltése között a földeáki
its lelei határig elterülő Járandókban a 19. század vége
felé a tanyai lakosok száma megsokasodott. A határrész
külső élén lévő tanyák a várostól 8-lo km tévolságra
voltak. A tanyai iskolák nélkül az itt,615 aerokek iskoláztatása szinte megoldhatatlan volt. Ezért a város
elhatározta a terület két központi részére az iskola
épitését.
A tanács utasitására a városi mérnöki hivatal elkésitette a Lelei uti és Papháti iskolák épitési tervét.
A koriperü követelmén-jeknek megfelelő tervet a városi
tanács 1392 jurius 22- fin a képviselőtestület elé terjecztette, anit módositva - a tehénistAlló, pince és a
kerités épitésének elhagyásával - elfogadtak. A közülés utasitotta a tanácsot, hogy az 1893. évi költségvetésbo dllitea be a két iskola tervezett épitését. /112/
Az iskolák telkéül kiszomelt földeket a tulajdonosok
vonakodtak eladni. Az iskolák épitése halasztást nem,
türt, a városi képviselőtestület az 1681. évi III. to.
alapján a kérdéses területek kisajátitásának engedélyezését kérte a belügyminisztertől. A kisajátitási ár
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lényegesan alacsonyabb volt a forgalmi értéknál, ezért
az iskolai telkek torületét 400 L-öl helyett 600 u-ölben határozta me& /113/
A kisajátitási eljárás azonban közel két évet vett igénybe, 14.mr az iskolák ápitése eltolódott. Az agy 1.394 február 13. An ujból a képviselőtestület elé került. A viiresi mérnök által előterjesztett ujabb tervet és a
7.1o3 Ft 36 krajcár költségvetést a közgyülés elfogadta
és utasitotta a tanácsot az árlejtés meghirdetériére.

A benyujtott árajánlatok közül a lecalacsanyabbat, Tóth
Gergely makói épitőmester 6.o93 Ft- os ajánlatát terjesztette a tanács elfogadásra az 1094 meajus 18- An tartott
képviselőtestületi ülés elé, melyet az egyhangulag elfogadott.
Mindkét iskola még az év őszén átadásra került és a tanitás október 1- el megkezdődött. /114/

A tanitói állás betöltésére a Néptanitók Lapjában 1394
augusztus 15- i határidővel meghirdetett pályázatra 2o
tanitó adta be kérelmét. Ezek közül Szarvas József makói születésü, 19 éves tanitót a lelei uti iskolához,
Irlanda Dezső, s-Intén makói születépü, 22 éves tanitót
a papháti iskolához választották meg.
12. Tandijfizetés és iskolafenntartás a tanyai. iskolákban
Az egyházi tanyai isko16k !:özségi kezelésbe vételét jóval

megelőzően a tandijfizetéssel kapcsolatban ellentétes
helyzet alakult ki. A két 'zözségi tanyai iskolában, az
egyszerübb behajtás érdekében, 2 városi tanács beszüntette a természetbeni tandijfizetést, helyette egy-egy tanuló után évi 4 Ft tandij fizetésére kötelezte a szülőket. Azonban ennek behajtása is cok esetben nehézségekbe
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hátralékos tandijat kezdetben leirta.Ennek az lett a
következménye, hogy az egyházi kezelésii iskolákban a
hasonló körülményü szülők sem akarták a termószetbeni
tandijat megfizetni. A tandijfimetési morál helyreállitása érdekében, as iskolaszék által előterjesztett javaslatra, az 1387 november 14- én tartott városi közcwülés kimondtat a cselédként szolgáló tanyai lakosok
gyermekei után fizetendő 4,40 Ft tandij befizetéséért
a szolgálatadó Gazdát teszik felelőssé oly módon, hogy
ez összeGet a bérükből levonjak.

A tandijfizetés ilyen módon való biztositása ujabb ellenzést váltott ki. Vajda lire városi képviselő as 1838
január 4- én tartott városi közgyűlésen Inditványozta,
hogy a képviselőtestület mondja ki a 4 Ft- os tandij
eltörlését és azt, hogy a már beszedett tandijat a tanyai iskoláknál könyvtár felállitására forditják, valamint az iskolák fenntartása a jövőben a várost terheli. Inditvágyában Vajda Imre arról is beszélt, hogy a
tanyai lakosság birtokának nagyságához mérten éppugy fizeti az egyházak által fenntartott városi iskolák költségeit, mint a városi lakosok, ugyanakkor a városok a
tanyai iskolákét nem. Igy a teherviselés ecTeldalu. Ha
tehát a tanyai lakosság részt vállal a városi iskolák
költségeiből lehetetlen hogy.a városiak no osztozzanak
a külterületiek költségeiben. Ha azok fenntartása közadóból történik, akkor a 4 Ft. os tandij törlése kimondható, ha viszont a tandijat továbbra is szedik, jogtalan a tanyai lakosoktól szedett iskolai adó az egyházak
által fenntartott városi iskolákra. Ha ezt törvénytelen,
a képviselőtestalet joga és kötelessége az illetéktelenül szedett iskolai adó eltörlését az egyházakkal azemben kieszközölni. /117/

-74Vajda fejtegetéseit az eyhistzi.adó kivetési rendszer6nek imieretébeg értelmezhetjük. Ugyanis az egYházi is!colai adót csak a jövedolmet hozó vagyonokra, ipari, kereskedői, illetve egyéb adóköteles foglalkozast üző eL7háztagokra vetették ki. Azok az egyháztagok, akik nem
tartortak ebbe a kategóriába, csak az ur,ynevezett "párbért" /szamélyi adó/ fizették. Városi viszonylatban ez
utóbbiak voltak többségben. Meg kell azt is emliteni,
hogy a városi tanitókat az egYházak fizették az iskolai
adóból és a tandijként befolyó mini:16ns összegből. A
tanyai tanitók fizetése viszont, a városi hozzájáruláson kivöl, teljes egészóben a tanyai lakosokat terhelte.
Londanunk sem kell, a városi képviselőtestület Vajda
Imre inditvimyát teljes erjedelmében elutasitotta azzal,
hogy a felekezetek iskolaköltségének kivetéséhez a városi képviseletnek semmi köze. /113/
Ezzel a határozattal a tandijkérdést sem oldották meg.
Az oktatási terhek 4.azságtalan elosztása eGyre jobban
a köztudatba került. Azok rendezését már csak elodázni lehetett.

A református egyháztanács elnöke 1896 Julius 1- én a
városi tanácshoz irt beadvágyában a tandij fizetésével
kapcsolatban a következőket irtat "Az iskoláztatás általánossá tétele céljából eyházunk mir meghorta az áldozatot, mert ugy a városi, mint a tagyai iskoláinkban
életbe léptette a szabad iskolftztatást /tandijmentos
tanitAs/. De a községi tanyai iskolák környékén lakó
hiveink - kik pedig legnagyobb részben szegény tanyások - mivel községi iskolába lévén kénytelenek járatni
gyeFtkeiket, tandijfizetésre vannak kötelezve. A tanyán
lakó hiveink érdekében teljes tisztelettel fordulunk a

-75te:intetes városi tanácshoz, hogy a tandij fizetését
/119/
a községi iskolákban megsz üntetni méltóztassék." -A református c;-yháztanács beadványa a képviselőtestület részéről megértésre talált, az 1896 Julius 13- An
tartott közgyülésén kimondta: a város által fenntartott
Összes tanyai iskolában a tandij fizetését az 1J96/97-es
tanévtől kezdődően megszünteti. /12o/
13.

Az egyheizi tanyai iskolák városi kezelésbe vétele

A makói tanyákon müködő felekezeti iskolák községi iskolákkA alakitását, Szakács Mátyás városi képviselő inditványára, az 1896 augusztus lo- 6n tartott városi közülés tárgyalta. z előterjesztést,- 5o szavazattal 30
ellenében - elvben elfogadta és batározatilag kimondta: "a tanyai felekezeti iskolákat fenntartó egyházak
tanácsait megkeresi az iránt, vajon hajlandók lennének-e
iskoláikat városi kezelés és fenntartás alá bocsájtani,
valamint az iskolai épületeket its felszereléseket ugyancsak a város tulajdonába átengedni. Ezen felül tájékozódás végett azon adatokat, horly az iskolák személyi its
dologi laadásai moly összeget képviselték az egyházzal
szemben,"
A városi tanács megkeresésére az illetékes eGyházak tanácsai hosszu megfontolás után adtak irásbeli nyilatkozatot. Ez 1897 Julius 12- án került a városi közgyülés
elé, amply határozatilag kimondta; "A makói római katolikus hitközség által Glo Ft évi költség mellett fenntartott 2, s a református hitközség által évi 3.232 Ft
költség mellett fenntartott 6 tanyai iskola átvétele,
Makó város által fenntartása és gondozása 57 szóval
122 ellenében kimondatik azzal, hogy a hitközségek által kikötött azon feltétel, hogy a csak használatra
átengedett iskolák jövőre is a hitközségek tulajdonát
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alkalmazott hitfelekezeti tanitók az átvett iskoláknak
alkalmaztassanak, elfogadtatik. Ellenben a hitközségek
azon feltétele, hogy az átvett iskoláknál a mostani 41lapothoz képest jövőre is rkath. és illetve av.iref.
vallásu tanitók alkalmaztassanak a törvény rendelkezésével ellenkezvén, el nem fogadtatik; azonban a hitfelekezetek nyugtatása végett már most utasittatik a
városi iskolaszék, hogy az átvett iskolák tanitói megválasztásanál mindenkor figyelemmel legyenek az iskola
közelében lévő hitfelekezeti lakosokra, s lehetőleg az
ezek vallását követők közül válasszon tanitót.
Amennyiben a hitközségek ily feltételek mellett iskoláikat átengedni hajlandók lesznek, felhatalmaztatik SzAl
György polgármester, ho- az iskolák átadása és átvétele tárgyában a hitfelekezetekkel szerződést kössön, s
azt jóváhagyás végett a képviselethez mutassa be. /122/

A város polgármestere as 1397 évi szeptember 13- án tartott rendes közgyülésen terjesztette elő a helybeli rónai katolikus és református hitközségeknek a nyilatkozatát, amelyek a tanYai iskolák községivé tétele tárgyA,
ban a 194/1897. 1c3Y. sz . határozatra hoztak. Ezek szerint a római katolikus egyházközség a fenti számu határozathoz hozzájárul, a református egyház azonban ragaszkodik ahhoz, hogy az általa átadandó iskolákba to-,
vábbra is a felekezethez tartozó tanitókat válasszanak.
A képviselőtestület a református egyház kivitnságt elutasitotta és kinondta, hogy az egyházi tanyai
kat továbbra is hajlandő községi kezelésbe venni az
alábbi feltételek mellett:
"1 . Az iskolai épületek és azok telkei, ha az iskola megszünne, az illető hitfelekezetek sza-
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2.

Makó város, az átveendő iskoláknál most alkalmazva lévő tanitókat ugyanezen dijazás
mellett átveszi.

3.

A hitfelekezetek megnyugtatására az azokkal kötendő szerződésben felvétetni határozza, hogy
az átveendő iskolákhoz történő tanitóválaszMama a városi iskolaszék köteles figyelembe venal., az iskola környékén lakók között milyen vallásuak vannak többségben, s a tanitót
lehetőleg ezen hitfelekezetekhez tartozók közül kötelesek választani."

A képviselőtestület elrendelte, hogy ezt az ujabb határozatát a város polgármestere közölje a református egyházközséggel. BA az egyháztanács azt elfogadja, kösse
meg a szerződést a tanyai izkolák átadása tárgyában. /123/
A városi köztestület kedvező ajánlatát az egyháztanács
elvben elfogadta. am* után a római katolikus 6a református egyházközségek által egyetértésben szerkesztett
beadvány - a tanyai iskolák átadása céljából - az 1897
október 30- an tartott közgyülés elé került.
A képviselőtestület ftegállapitotta„ he3y a 234/1897.
kgy. sz . jogerős határozatban elrendelt átadási-átvtteli szerződés megkötésére az ingatlanok telekkönyvi
állapota miatt nincs lehetőség. Ugyanis a tanyai iskolák egy részét az egyes egyháztagok csak örök használatra adományozták, ezek telekkönyvileg nem képezték az
egyház tulajdonát. Az ouháznak viszont érdekében állt,
hogy a tanyai iskolák 1898 január 1- től városi keze-
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lésbe kerüljenek. Ezenkivill az isklolai oktatis egységes
irinitisa is megkivánta, hogy a tanyai iskolik a
Si iskolaszék hatiskörébe tartozzanak. E szempontokat
figyelembe véve a képviselőtestület mégis hozzd34rult
az iskolik ..itvételéhez.

Az tvett felekezeti sikolik tenitóinek fizetését évi
5oo Ft- ban 6s 48 Ft fUtési iltallnyban illapitja meg.
A fizetés folyósitsa 1898 januir 1- tő). esedékes.
A képviselőtestület utesitja a virosi szlmvevőséget,
hoy az Itvett tanyei is4o1k do1oi kiedseit vegye
fel a viros 1898. évi költségvetésébe. /124/
A fenti hatirozatok alapjin u3y tUnik, hogy az egyhizi
tanyei iskollk sorsa végleg rendeződött. Az iskolai épületek telekkönyvi hovatartozisáról az egyh 4.zközségek és
a viros köz-ött a szerződés megkötése eltolódott. Közben az egyhizközségek, különösen e reformtus egyhiztonics, ujabb engedmények adisire pr6L4lta rivenni a
biztositani maguknak azt a
rost. Szerződésben
jogot - a vallisos nevelés érdekében -, hogy önmaguk
gondoskodhassanak a tanulók hitoktatásáról. A viros által fizetett tanitókat, megfelelő tiszteletdij mellet U,
alkalmazhassik e hitten oktatislra, illetve az egyhz
külön is alkalmazhasson hitoktatóket.Kértók azt is, hogy
viros tov4bbra is engedélyezze az istentiszteletek tartisit az iskolai épületekben. Ezenkivül kötelezték e
rost a hasznIlet tartalmára, a tulajdonjog elismeréséül,
iskolinként évi egy-egy korona fizetésére.
Az egyhizközségek kivinsigait figyelembe véve, két hónapi alkudozis utin elkészült a szerződés.
A polgármester jóvihagyis végett 1897 december 13tartott közgyUlés elé terjesztette, ahol azt viltoztatis nélkül jóvLagytik. /126/
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Sindor virosi képviselő inditvinyozta, hogy az összes
községi elemi iskol:lba jiró, vagyonosabb szülők gyermekei 4 Ft tandijat fizessenek. A képviselőtestület e
javaslatot elvetette azzal, hogy a tandijat terhesnek
tartja, hiszen azért vette a tanyai iskol4kat is községi kezelésbe, hogy megszüntesse a tandij szedése miatt fennillott egyenetlenségeket. /127/

14. A községi iskolk illamositisa
A vros kezelésében lévő iskollk /polgri, bel és külterUleti/ fenntartsa nay terhet jelentett a tanicsmac, Makó virosatylit leginkibb a szükmarkusig jellemezte, éppen ezért az első adandó alkalommal errs törekedtek, hogy minel előbb megszabaduljanak az oktatlsi
kiadizokt61.
tanyei iskolk Mud kezelésbe vételéaz
nek az évében kérelemmel fordultak a vallis- és közoktatisügyi miniszte:hez a községi tanyai iskolik illami
kezelésbe edsa érdekében, melyben részletesen kifejtették a virosi képviselőtestületnek az üggyel kapcsolatos illispontjlt. A községi iskollk Illamositis'It e
kultuszminiszter a 39578/1898. sz. leiratiban megtagadta, Avel e viros nem volt hajlandó hozzijirulni az iskolik illamosWs utIni fenntartisihoz. A képviser;testületi ülésen ismertettek e miniszteri leiratot, majd
megtirgyaltik egy ujabb beadviny részleteit. Kérték s
minisztert, hogy hatirozza meg az illamoaitis feltételeit, valamint elhatiroztlk, hogy a viros anyagi erejéhez mérten hozzijirulnak az iskolik fenntartsi költségeihez. /128/

L vallis- és közoktatisügyi miniszter az 1899. évi

november 2- In kelt 53669/1899. sz. leiratiban közölte, hogy fedezethiiny miatt abbat, az évben a makói
községi iskolik illamositisa nem történhet meg. A jövőt illetően azonban nem zirkózott el e virosi és
egyh:zi iskollk illami kezelésbe vételétől, az alibbi
feltaeleknek megfelelőens

1.

Az iskolai épületeket és a tanit6i lakisokat
a viros j5karban tadja az Illami iskola Örök
haszn'aatIba. A tovibbi fejlesztések sorin
gondoskodik a szUkséges tantermekről és azok
butorzatir51.

2.

Elvillalja az iskolai épületek karbantartisát,
takaritisit és fütését. Vagyis az iskolik öszszes dologi szükségletét a viros lítja el.

3.

Az összes községi elemi iskoliban a jelenlegi személyes jirandóságnak megfelelő évi hozzijirulist ad, és fizeti a tanerők nyugdijjirulékit.

4.

A közoktatásügyi tiros a községi tanitókat évi

5oo Ft fizetés és megfelelő lakbérpótlák foly6sitisival nevezi ki. Ugyanilyen jirandósIggal veszi It a megazünő felekezeti iskolik tahitőit is, és gondoskodik az Illami iskolik
fejlesztésénél szükséges tanitói illások személyi 3 irsndós4g4r61. /129/
Bzzel elkezdődtek az alkudozisok a községi isko]Ák
lami kezelésbe vételről. A viros képviselőtestülete
az 1899 november 13- :6n tartott Ulésén odlig ment, hogy
elvillalta az akkori fenntartisi költség 14.000 Ft fo-
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lyósitisit az illamositis utin is.
A város által felajinlott hozzijirulin azonLan hamarosan kevésnek bizonyult. A 1:u1tuszminiszter ujabb leirstit és a virosi állandó vilasztminy ez ügyben készitett
javaslatit az 1899 m:xcius 12— én tartott képviselőtestületi Ulésén a polgrmester a következőkben terjesztette elő: "... a magas minisztérium iltal megillapitott feltételeket
bár azok elfogadása iltal a viros
terliein ez i‘id szerint könnyitve alig leend — mivel az
oktL.ts Illami kezelésbe vetele folytán a népnevelés
ügye felbecsülhetetlen előmenetelére számit, elfogadja.
A viros iltal ez id:5 szerint fenntartott 3 tanitós községi /belterületi/, 14 tanyai elemi iskola, valamint az
összes iskollkban folyó tornatanitis átvétele esetén
kötelezi magit Makó város:
1. Az emlitett iskollkat beltelkeikkel és felszereléseikkel jókarban alami kezelésbe tadja.
2. A most bérelt helyiségben lévő belterületi,
3 tanites, községi, elemi iskola részére, annak fejlesztését figyelembe véve, épületet
emel.
3. Az iskolik fejlesztése folytin szükséges iskolai épületek emeléséről, azok fejlesztéséről gondoskodik." /13o/
Az előterjesztett határozati javaslatot a képviselőtestület nem fogadta el. A köz:66i elemi iskolik illami kezelésbe vétele a századforduló évében nem történt meg.
3zt követően ujabb próbálkozások kezdődtek, a viros ré-
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szére kedvezőbb feltételek kiharco14siért, aminek eredményeként 19o3 janulr 5- en me,kötötték a szerződést.
A szerződés értelmében 19o3 szeptember 1- től a viros
Iltal fenntartott iskolk közül a Lelterületi és tanyai
községi iskollk, valamint a közsé3i elemi iskolk, a
gazdasigi-tanoneiskolik kerültek illemi kezelésbe. A
polglri leinyiskola tovibbra is községi kezelésbe maradt. A 14 pontból 1116 illamositisi szerzOdést az 41lamkincstir részéről Gro6 Vilmos tanfelügyelő, a viros
részéről Farkas József pol3Irmestel irte 014. A helyzet
megismerése érdekében a szerződés fontosabb részéből az
al4bbiakban idézünk:
1. Makó viros hozzájlrul az örökhasznilati jog illamkincstir részére történő telekkönyvi bejegyzéséhez a felsorolt, valamint a jövőben épitendő tanyai
2. A viros köteles az illami elemi iskola elhelyezését biztositani ugy a belterületen, mint a tanyikon, valamint az iskolik fejlesztése sorin a
szükséges épületek emeléséről és felszereléséről
Gondoskodni.

3. A viros 22 ezer korona iskolai j'rulékot fizet
az illamkinestirnak népiskola fenntart -is4hoz,
negyedévi részletekben.
4. Ha a hitfelekezeti iskollikat az egyhizak részben
vay egészben beszüntetnék, akkor a viros a beszüntetett és az illam 41tal tvett minden iskola
ut4n annyi évi j4rulékot tartozik az illamnak fizetni, amennyivel a jelzett iskolit az 1900. évi
virosi költségvetés szerint segélyezte.
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5.

A város évi járandékában bennfoglalt tandijáltalány fejében a tanulók tandijmentességet
élveznek. Fejenként azonban 5o fillér beiratkozási dijat kötelesek fizetni. A beiratkozási dij kizárólag az ifjusigi könyvtár szervezésére forditható.

6.

A jövőt illetően az iskolák fejlesztését a
szükségleteknek megfelelően a Vallás- és Közoktatisügyi
teljesiti.

7.

Az 411aLkinostir - mint iskolefenntartó - megengedi, hogy az tvett tanyai iskoll.kban vasárnap
cis ünnepnap istentiszteletet tartsanak, ezt azonban előzőleg a gondnokság elnökének be kell jelenteni. /131/

A tanyai iskolák helyzete az illamositis után sokat javult. Az eddig szerződéssel alkalmazott tanerők körülményei is megváltoztak. Fizetésük lényeges felemelésével
állami kinevezést kaptak, ezzel életkörülményükben is
döntő változás következett be.
A korábban épült tanyai iskolák tanitói lakása mindössze egy szobáb51 és a szükséges mellékhelyiségekből
állt. Az illamositis után elkezdődött ennek az állapotnak a felszámolása. A társadalmi fejlődéssel együtt emelkedő személyi igények kielégitésére az egyszobás tanita
lakásokhoz folyamatosan resodik szobit épitettek és korszerüsitették az egész lakást. Ez azt eredményezte, hogy
a tanitók sokkal jobban kötődtek helyilkhöz.

A tanitis szinvonala az egységes irinyitis és ellenőrzés
hatására, valamint az iskolák oktatisi segédanyaggal v16 jobb ellátásának következtében sokat javult.
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Az oktatási törvényben meghatirozott iskolai kötelezettsézek teljesitése és hatékony végrehajtása egyre általánosabbi vált. Ehhez e törvényes szigoron kivül még
számtalan egyéb tényező is hozzijárult. Itt kell megemliteni a kapitalizmus kibontakozásával együttjáró gazdasigi és technikai fejlődés következtében a társadalom
szélés rétegeiben kialakult liberális szemlélet hatását.
A mezőgazdasági termelés terén egyre jobban elterjedő
gépek és termelési eszközök használata egyre több tudást
és szakértelmet igényelt az egyszerit tanyai emberektől
is. A tanyai oktatás a fejlődéssel együtt folyamatosan
halad előre, de a városi iskolák oktatási szintjétől az összevont tanitisi rendszer és ez elsajititandó tananyag fokozódó bevülése miatt - egyre tvolabb került.
A hatosztályos általános iskolai oktatás bevezetése a
tanyai iskolákat olyan fefdat elé illitotta, amit hoszazu időn át nem tudtak tökéletesen megoldani.
15. .alami iskolák épitése a tanyavilágba
A makói tanyavilág iskolikkal való ellátottsága mix az
állami kezelésbe vétel idején is megközelit5en elegendőnek bizonyult, az igényeket többé kevésbé ki tudta
elégiteni. Ez alól a határnak csak két területe képezett
kivételt, ahonnan a gyerekek csak igen nagy távolságra
lévő iskolába tudtak jirni. .zek egyike az igen sürün
lakott kopiccsi rész. Ide legközelebb a lo km-re lévő
Komlósi uti belső iskola volt, aminek a befogadóképessége is igen kicsinek bizonyult. A nagy távolság és az
iskolában tapasztalható szükös körülmények a kopáncsi
részen egyre inkább szükségessé tették az uj iskola épitését.
A határnak másik iskola nélküli része az I

E31.

ut mentén
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lévő, sürLin lakott Járandó és '-igarrész. Az itt élők
;yerakei is tivoli iskolába jirtak, mivel jóideig ezen
itettek is,olit.
a területen sem
A tanyai iskolik állami kezelésbe vétele után lOnyegesen megváltozott az iskolák ellátottsága, a tanitis
szinvonala. A tanitók létbiztonsi a is sokat javult.
Az iskola épületek tatarozására azonban továbbra sem
forditottak nay gondot, a város csak a legszükségesebb
javitásokat végeztette el. A régebben készült épületek
állaga eléggé leromlott, szükségessé vilt felujitisuk
vagy ujjáépitésük. Az egyre több probléma jelentkezésekor az iskolaépületek feltilvizsgálatire 19o9 nyarán
a viros bizottsigot küldött ki. Megillapitottik, hogy
az iskolaépületek többsége vertfalból készült, állandó
tatarozásra, felujitásra szorulnak. Jórészük a város 41tel rlforditott tetemes összeg ellenére sem alkalmas iskolának. A bizottság jelentését az 1909 október 11- en
tartott városi közgyülés tárgyalta, határozatot hozva
kimindta, hogy szükség van mind a 14 iskola ujjlépitésére, ezért a kormányhoz fordulnak segitségért. /132/
A városi képviselőtestület Ugybozgalma a tanyai iskolák
ujj áépitését illetően igen felélénkült. Most, amikor az
iskolák az illam tulajdonit képezték, ébredtek annak tudatira hogyan lehet a tanyai iskolik állapotát gyökeresen megváltoztatni. Az intézkedéseknek reális alapjuk
is volt az id viszont azt bizonyitotta, hogy teljes
ujjáépitésre nem volt szükség, mivel még a legrosszabb
épületeket is megfelelő tatarozással további két évtizeden keresztül a célnak megfelelően voltak használhatók.
A képviselőtestület határozata egy kicsit elhamarkodottnak bizonyult. A tanfelügyelő nem is továbbitotta ké-
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évvel korábban megkötött •illamositisi szerződésben még
jókarban lévőnek feltüntetett 14 tanyai iskola ujbóli
felépitéséhez ugysem járult volna hozzá. Ezzel a tanyai
iskolák felépitésének gondolata végleg le is került a
napirendr51.

A következő évtized hazánk politikai, társadalmi és gazdasági életében ebyarint nagy változást hozott. Az 1910-es
években a gazdasági lelitettség következtében egyre növekvő _azdasigi pangás következett. Az életszinvonal romlies és fokozódó munkanélküliséL vette kezdetét. A polltikailaj eg j- re fejlettebb és szervezettebb munkásság, Lava az uralkodó osztály elnyomó tevékenységét, tüntetéseket, sztrájkokat szervezett. Az élesedő osztályellentétek, a háboru előjelei fokozódó gondot jelentettek a kormánynak. A hatalom biztositisa érdekében a rendőrség és
a csendőrság létszámit emelték, valamint növelték a hadi
potentilt is. Az ezzel járó kiadások igen nagy terheket
róttak az államra. A kulturális élet fejlesztése eyre
inkább bittérbe szorult. Az első viligháboru kitörése
teljes politikai és gazdasági csődbe juttatta hazánkat.
A háboru temérdek szenvedést okozot a magyar népnek,
dezorganizálta az egész közoktatást, jelentékenyen hátravetette az amugy is elhanyagolt népiskolai oktatást.
A kialakult nehéz helyzet ellenére a várostól legtávolabb lévő Kopáncsi határrész lakói, felszinen tartották
az iskola épitésének gondolatit ős minden lehetőséget
megragadtak, hogy az iskolával kapcsolatos elképzelésük
minél előbb megval6suljon. A tivoli tanyavilág lakosai
az iskola szükségességét korán felismerték és szorgalmazták. Biró Sándor, városi képviselő mix 18E15- ben
kérelemmel fordult a polgármesterhez, ho,y a város épit-
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tessen egy községi iskolát a Komlósi és a Tizöles ut
találkozásánál. A kopincsiak kérelmét a képviselőtestület 1885 március 17- én tárgyalta, határozatában kimondta, hogy nem járul hozzá zz iskola épitéséhez, mivel a Komlósi uton a református egyhiz mr korábban 41litott fel iskolit, ezt saját költségén ma is fenntartja, a gyerekek oktatásáról igy gondoskodva van. /133/
A 4oml6si ut mentén, a Pusztaszélen 18G6- ben épitette
fel a református egyház az iskolát, a Hiri István által adományozott földön, s ez azóta, kisebb megszakitásokkal, folyamatosan müködik. Ehhez ez iskolához naGykiterjedésU tanyavilág tartozott. A nay távolságok
miatt a gyerekek iskoláztatása nehezen volt megoldható.
A problémát még ez is tetézte, hogy az épület állaga
1910- re annyira leromlott, bogy szinte életveszélyessé
vált. A szülők nevében Takica János 1911 január 12- én
kérelmet nyujtott be e városi tanácshoz, hogy a Komlósi
ut mentén épitsenek két uj iskolát. /134/ A kérelem a
városi képviselőtestület elé került ' ahol az uj iskolk
épitése helyett a régi épületek jnvitiait javasolták.
A városi mérnök által készitett költségvetés szerint kijavitása 13.12 0 koronába került volna. Az ügy végleges
eldöntésére a tanács bizottságot küldött ki, ho y az a
helyszinen eljárva tegyen javaslatot az iskola javitisire vagy az uj iskola épitésére. /135 / A bizottság a
helyszini eljáráskor az érdekeltekkel folytatott tárgyaláson felvett je;iyzőkönyvben leirta, hicut a jelenlegi iskola felujitisa nem célravezető, Livel e . y E3y
tanteremre a létszám meg van szabva, a tankötelesek befogadására a felujitle után sem lenne elegendő hely.
Javasolta, hogy a képviselőtestUet mondja ki, hogy nem
ujitja fel a jelenlej iskollt, hanem helyette a 18- as
és a 24- es km körül két uj iskolát emeltet. /13J/
-

-88 Az uj iskolik épitése a virosnak sokba került volna,
megvalósitására önerőből nem villalkoztak, ezért állami hozzájárulásért fordultak a kultuszminiszterhez.
Az eljáris igen sok időt vett iénybe. A régi iskola
illapota egyre tarthatatlanabbi vilt. A tanfelügyelő
panasszal fordult Csanid megye alisphoz, aki 1912
iprilis 30- ln sUrgős intézkedésre utasitotta a virost,
hogy épitsen uj iskolit a régi helyére és még az év
szeptember 1- el adja it rendeltetésének. / 137/ A hatirozott han,su alispáni utasitisra az ügy ismét a képviselőtestület elé kelült. Migori Sinuel törvénybiró
inditvinya alapj'n a testület utasitotta a virosi tanácsot, hogy készitse el az apitési tervet. /1381
A komlósi uti iskola épitésének az U ye tovibb bonyolódott. A képviselőtestület 1912 május 14- en tartott
ülésén kimondta, ho 1: a két uj iskola épitéséhez a tanics vásároljon telket a 18-2o, illetve e 23-24 km között és ne épitkezzen a régi iskola telkén. / 1391 Az
épitési tervet és a 2o-2o ezer koroals költségvetést a
Junius lo- én tartott közgyüléson terjeLztette elő a
kópviseljtestület a tervet és a költségpolgármester.
vetést elfogadta, utasitotta a tanicsot az árlejtés
azonnali me -hirdetésére. /14o/ Az árlejtésre beadott
pályázatok közül Kapitlny Istvin makói kőmüvesmester
ajánlatit fogadtík el. /141/ A szerződést 1912 december
28- in irták all, az épitkezés befejezésének hatirideje 1913 augusztus 1- e volt. Az épületek itedisa 1913
szeptember 5- án meg is tötént. A tanfelügyelő Utal készitett felülvizsgálati jegyzőkönyv szerint a belső iskola a 2o,5 km- nél a külső a 23,7 km-nél épült. 442/
A llomlósi uti bels iskolába a régi iskoliből Angyal 'Tinos került tanitónak.A külső isA.ola tanitéja Jakab La,

jos lett. A tanitis mind a két iskolában az 1913-14- es
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tanévben kezdődött el. 1143/
A tanyai iskolik fejlesztésa ezzel az épitkezéssel egy
Jó időre teljesen le is llt. Az első vilighiboru idején és ez azt követő években szinte semmi v41tozis nem
következett be. A tanyei lakossig lélekszima - az első
vilighiboru vesztességei ellenére is - 192o- ra 15o fővel emelkedett. Ezideig a szaporulat ellenére sem épitettek uj iskollt. A régi, vertfalu épületek Allege
időközben nagyon leromlott. Az osztilyok e gyre zsufoltabbak lettek, megoldhatatlan volt a korszerü oktatás
követelményeinek megfelelő tanitls.
15.

A tcnyai

igazgatAsa

Az egyhizi kezelésben lévő tanyai iskolk igazgatAsj.nak
Ugye azok községesitése előtt fel eem merültek. A tentervet a megyei, majd az illemi tanfelügyelő irinyelvei slapaz illetékes egyhAzak iskolaszéke, valamint a belterület iskoliinak igazgató-tanitója keszitette el. A tanügyi és a gazdasIgi voaatkozTsu feladatokat teljes ezészében az egyhízi iskolaszék late el, mivel az igazgató-tanitónak önilló osztilya lévén teljes munkaideje a tanitissal volt lekötve. Az igazgat3-tanit6, mint a tantestület
tagja az összekötő kapocs szerepét töltötte be a felsőbb
tanügyi hatósigok és a tantestület között. Az igazgatói
megbizatist rendszerint nyugdijazis előtt illó, idősebb
tanitó kapta, mehatirozott pótdij mellett.
A tanyik között lévő egyhizi iskolik igazgatósa - mivel
a tanulók különLöző felekezetUek voltak - némileg eltért
a belterületi iskollkétől, mivel a tanmenet ellenőrzésébe
az egyhizi iskolaszéken kivül Makó viros iskolaszéke is
döntően beleszólt.

9
Hasonló módon történt e virosi Kezelésben lévő tanyai
iskolik igazgatisa is 1894- ig, azzal a különbséggel,
hogy ir4nyitisuk a belterületi községi iskollk igazgatótanitója közremüködésével csak a virosi iskolaszék hatiskörébe tartozott.
A viros Atel épitett hLtodik községi tanyai iskola beindulisival 1894- ben felvetődött, hogy illitsanck külön
igazgatót a községi tAlyai iskolik irinyitisirc. A virosi iskolaszék előterjesztést tett a képviselőtestületrisk, hogy lételitsen évi loo.- Ft fizetéssel igazgcted
illist a tenyai iskoliknil. Az illis létrehoz isit a képviselőtestület engedélyezte, az évi loo.- Pt folyósitisit viszont meglévő oktetisi kiadisok tulterheltsége miatt megtagadta. A lényeget elutesit6 hatirozatbe az iskolaszék nem nyugodott bele, 1394 julius 7- én teadv5nynyal fordult a polxirmesterhez, melyben leirta, hogy a
tanyai iskolaügy érdekében ragaszkodik az igazgatói 11lis betöltéséhez. A viros ltel befektetett tőke a tanyai iskoliknil nem horta meg e kivint eredményt, eay-két
iskoliban a tanitis végeredménye sem ütötte meg a kivint
mértéket t aminek fő okaként a szakszeriltlen ellenőrzést jelölte meg. Ezzel magyarizható a7 is, bogy ez egyik tanit5
ellen magaviselete, a m 4 sikni1 a teljes tanitisi eredménytelensége miatt inditottak fegyelmi eljirist. Ellenőrzést
igényelt még az is, hogy az ismétlőiskolai oktat:son kivül a tornatanitiet is be kellett vezetni. A képviselőtestület az indokok elfogadisa alapjln eleget tett az iskolaszék kérésének. /144/
A tanyai iskolik első megbizott igazgatója ila1sz firpid
a leinypolgiri iskola tenóza, a virosi iskolaszék jegyzője lett. /145/
Arp4d taniri főillisit és az iskolaszéki beosztisit figyelembe véve valószinü hogy a
,

-9 1tanyai iskolák igazgatósát a jövedelemszerzés lehetőséGe miatt vállalta el. A város 42 ezer holdas határát behálózó iskolák igazgatását elfoglaltságai miatt eleve
nem láthatta el megfelelően. Az osyházi tanyai
városi kezelésbe vétele után a szakszerü ellenőrzést ép
irányitást egyéb teendői miatt képtelen volt megoldani.
A megsokasodott feladatokat felmérve-javaslatára 1899
áprilisában az iskolaszék jelentést készit a város polgármesterének, amiből megtudhatjuk, hogy a felekozetektől átvett :vole tanyai iskolával a községi iskolaszék,
felügyclots alatt all() iskolák száma 14- re emelkedett.
Ez igen megnehezitette az iskolai felügyelet gyakorlását. Javasolták, hogy a felügyeletet - megfelelő dijazés mellett . egy minden tekintetben megbizhat6 szakemberre kell bizni, akinek a munkájában az iskolaszék teljes garanciát lát az iskolafejlesztóst illetően. Gondot
Jelentett a szülők iskolalátogatással kapcsolatos paszsziv magatartása is, ami főleg abban nyilvánult meg,
hogy,minden alkalmat felhasználtak a törvény kijátszására. Az iskolaszék arra törekedett, hogy a törvény rendelkezéseinek megfelelően az iskolaköteleseeIskolába
járásra szoritsa. Bizottságot küldött ki a szabályok betartásának megállapitására. A bizottság n.tanyai iskolai
körzetek meghatározásával is foglalkozott. Az volt a cél,
hogy a tanulók megoszlásának aránytalanságát megszüntessók. /146/
A tanyai iskolák körzetekre való fel sztása avárosi
iskolaszék részéről már 1838- ban felvetődött. A növendékek arányos elosztását tervezték a meglévő iskolák
között. A tanyavilág sürübben lakott részein lévf iskolákban a tanulók száma a százat is meghalndta. A gyéren j.akott rzészeken lényegesen alacsonyabb, alig fele
velt. Ez a tanitók jövedelmét is jelentősen befolyásolta, igen nagy eltérések mutatkortak, mivel fizetésük a
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tanulók számával arányosan emelkedett. A körzetesités megvalósitása érdekében 188d március 1- re valamenynyi tanitót összehivták. Az összegyültek a tervet elvetették azzal t hogy a kötelező iskolai oktatás nem járhat
együtt az iskola kijelölésével, ugyis minden szülő a taw
nyájához legközelebb eső iskolába fogja járatni gyermekét. A gyérebb létszámu iskolákat a sokszor járhatatlan,
sáros, havas utak Os a nagy távolságok miatt ugy sem
lehetne feltölteni,
Az igazgatói munka hiAgyosságai az állami kezelésbe vétel után még jobban előtérbe kerültek. Az euységes iskolai rendtartás bevezetése előtt a tanfelügyelőséG bizottságot küldött ki a tanyai iskolák helyzetének a felmérésére. A vizsgálat megállapitotta, hogy egyes tanyai
tanitók törzskönyvet, mások viszont nyilvántartást sem
vezetnek. A vezetettek jó része is teljesen használhatatlan, csak két tanitó munkáját találták kifogástalannak. Az ellnairzés hiányát bizonyitja a rákostagyai
szülők levele is t .akik arra panaszkodtak, hogy senki
sem törődik azzal, hogy.a tanitó tanit e vagy sem, azt
teheti ami neki tetszik, csak a szegény emberen "verik
el a port." /148/
Mint az előzőekben már leirtuk az iskolaszék az egyházi
tanyai iskolák községi kezelésbe vételét követően kifejezte kivánságát, hogy állitsanak minden tekintetben
meghizható szakembert a tanyai iskolák élére, as iskoláztatás fejlesztése érdekében. Ennek ellenére az önálló igazgatás a tanyai iskolák államositá:la után még sokáig váratott magára. 19o3 szeptemberével történt e.s7
kis előrelépés. Horvath Illés belterületi állami elami,
iskolai igazgató hatáskörébe kerültek a tanyai. iskolák. /149/
Ezután majd c5,- évtizeden keresztül a belterületi állani.
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elemi iskola mindenkori igazgat5ja látta el a feladatot. /15o /
A belterületi állami elemi Wcola kezdetben három, majd
hat tanteremmel rendelkezett. Igazgatója az oktató munka
mellett szükségszerilen el tudta látni a bel- és külterületi iskolák igazgatását is. A tanitás mellett a tanyai iskolák látogatására nem volt Ideje, de évente három-négy alkalommal össztantestületi ülést tartott, ahol
valamennyi állami elemi iskola muLkája elemzésre került.
A tanyai iskolák elkülönitésére a Szegedi utcai iskola
felépitése után került sor, mivel ezzel a belterületi
állami iskolai tanerők és tanulók száma megduplázódott.
Az 1911-12- es tanévben a 14 tanyai iskolát két körzetre osztották. Az iskolai körzetek élére az ott,milködő
tanitók közül egy-egy megbizott igazgató került. Az igási körzethez tartozó iskolák: Lelei uti, papháti,
Hatrongyoei, Békési uti, I3á 81 belső, S ürütanyai, IgAsi külső. A körzet igazgatója Proska Gusztáv papháti
tanitó lett. A rákosi körzethez tartozó iskolák: Dáli,
Arandószéli, RAkos-tanyaszéli, Rákosi, Mezőhegyesi
uti, Komlósi uti, Bogárzói. Igazgatója Nagy Ferenc rdkosi tanitó volt. /151/
A tanyai iskolák iGazgatása 1935 augusztusáig zavartalannak tokinthető. A körzeti igazgató minden esetben
a körzet egyik iskolájának volt a tanitöja, aki a tanitito mellett - meghatározott igazgatói pót10':ért teljesen önállóan végezte az ügyek intézését. Az iskolai oktatás területén jelentkező változások, az azokkal kapcsolatos felsőbb intézkedések szaporodása ere több munkával járt és jóval több elfoglaltságot jelentett az igazgatónak. Ennek az lett a következménye,
hogy ujra napirendre került a tanyai iskolák igazgatá-

-94sának reformálása. 1935 szeptember 1- től mar függetlenitett igaztó került a tanyai iskolák élére, Miski
1
152/
István rákos i tanitó személyében. --Ezzel ismét
egy uj szakasz kezdődött a tanyai iskolák igazgatásának
a történetében. A tamai is016k igazgatása ezzel hoszszu ideig zavartalanná vált.
Miski István, mint függetlonitett igazgató hosszu időn
At végzett fáradhatatlan, lelkiismeretes munkát. A WS,boru okozta nehézségek, majd a felszabadulást követő
uj helyzet megoldásában is helyt állt. Csanád mosyo tanfelügyelője 1946k augusztus 18- An kelt 2617/1946. tf.
sz. rendelkezésével Miski István külterületi népiskolai
igazgatót saját kérésére felmentette a tanyai iskolák
igazgatása alól és mesbizta a makói Deák F. utcai á ltalános iskola ideiglenes vezetésével. /153/ Utána Kovacs
Béla lett a külterületi iskolák igazgatója, aki az
* augusztus 2L- i tanévnyitó tantestilleti ülésen je1946.
lentette be kollégáinak megbizását. /154/

17.

Iskolai könyvtárak, olvasóegyletek, népkönyvtárak
a ms)sói tanyavilágban

Tanyai iskolák létesitésével, a tankötelezettség bevezetésével a nakói tanyavilágban élő gyermekek szellemi
fejlődésének, valamint a kor szinvonalának megfelelő
elemi és mezőgazdasági ismeretek oktatásának a lehetőse - ha szükös körülmények között ip - a 19. század
végére többé-kevésbé biztositott volt.A tudomány és a
technika fejlődése azonban azt is megkövetelte volna,
bogy az iskolából kikerült, felnőtté vált tanyai lakosokat szakmailag továbbképezzék, mezőgazdasági ismereteiket bővitsék. A város vezetői, akik az oktatási törvény visrehajtását minden téren igyekeztek megvalósitani, arra már nem gondoltak, boy a felnőtt tanyai la-

-95kosságnak biztositsanak,tavábbtanulási, illetve továbbképzési lehetőséget. A jelenség egyértelmü magyarázata az, hozz az uralkod6 osztály halalmi helyzetét kevésbé látta veszélyeztetve a tudatlan, elmaradott, elnyomott tömeGek mellett, ezért nem is volt

célja a :lavelt, haladó Gondolkodásu emberfők kialakitása.
A kötelező iskolai oktatás bevezetés6vel a tanyai lakosok között egyre, jobban szaporodott az irni, olvasni
tudó emberek száma. Az iskolából kikerülő e7jyéneknél
jelentkezett az igény, hogy valamilyen formában bővit-

sék ismereteiket. Lassen felvetődött annak a gondola
ta, hogy a kömmilvelődés és az önmilvelés érdekében
szervezzenek összejöveteleket, hozzanak létre egyesületeket.
A város belterületén mar &rtizedek óta mdködtek különböző egyesdletek, társaskörök. A tanyavilágban az ilyen
jellegümozgalmak szervezése a lakosok, elszigeteltsége
miatt icon nehezen volt kivitelezhető. Az icények je-

lentkezését követően az első megmondulások 41talában a
tanyai tanitó kezdeményezésére jöttek létre. Igy volt

az a Rákosi iskola körzetében lakó tanyaiak esetében is
akik az iskola keretén belül - feltehetően a tanitó
közremilködésével, irányitásável könyvtár létesitését

kezdeményezték. A körzetben 615, áldozatvállaló lakosok 1839 nArcius 1- én az iskolában összeültek a teendők megbeszélésére. Az ott elhangzottakat az iskola
tanitója, Kiss Janos a városi iskolaszék elé terjesztettes "Miután a makói tanyák között semmiféle erkölcsnemesitő, közmUvelŐdéci egyesület mindezideig nem létezik a felnőttek részére, nem ugy mint a városban és

-9Ga falvakban. Ennélfogva azt hisszük, hoy nem sikertelenül fordulunk a Tekintetes Iskolaszékhez azon alázatos kérésünkkel miszerint a rákos-tanyai iskolában,
amennyiben az iskolai oktatást legkevésbé sem akadályozná, egy kisszerü olvaltegyletet alakitanánk. SzükséGességét érezzük mi tanyai lakosok az ilyenféle eGyesülésnek annytval is inkább, miután a kor szorosan meGkivánja tőlünk, ha nem tudunk is lépést tartani, legalább
érintkezésbe legyünk vele."
Továbbiakban leirta azt is, hoy a eel megvalósitása
érdekében, évi 50-5o krajcár tagságdij mellett, harmincan
szövetkemnének. Elképzelésük szerint egyesülésüknek az
lonne a célja, hogy könyvek vásárlásával és olvasásával
jó példával járjanak elől az ott élő emberek előtt, valamint biztositsák az iskolából kikerült Gyermekek ismeretének továbbfejlesztését és bővitését. Ez a társulás
alkalmas lanne,a mezei gazdálkodás problémáinak a megbeszélésére is.
A leirtakban megjegyezték, hogy kizárnának minden pártoskodási törekvést, tiltanák a kártyajátékokat. Evenként egyszer, május vagy junius hónapban táncmulatsággal egybekapcsolt majálist is tartanának, melynek bevételét az egyesület könyvtárának a gyarapitására forditan6nak. 71 5/
A kérelemre az iskolaszék Lrásban nem adott választ. Hivalalos eljárás szerint el kellett volna utasitania azzal, hogy a leirtakra csak a belüs;yminisztérium adhat
engedélyt, valamint azt is, hogy a tanitási időn
klubszerü foglalkozások rendezését nem engedélyezheti.
Az iskolaszéknek saját hatáskörén belül viszont jogában
sőt célja is volt, ho:,y a felücyelete alá tartozó
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létesitsen. A begyujtott kérelmet ezért nem utasitotta el, szóbeli tárgyalásokon iekezett az érdekeket
összehangolni. Igen lessen jött létre megegyezéc, főleg az jelentett problémát, hogy az iskolaszók óvakodott avárosi iskplai !:6gyvtáraktól eltérő olvasóegylet alakitásától. Néhány hónapos huzavona után a.
rékosi szülők elfogadták az iskolaszék elgondolását.
A majálisból igaz juniális lett, de az iskolaszék hozzájárult ahhoz, hogy az iskola udvarán napközben tánccal egybekötött összejövetelt, mint iskolai ünnepélyt
rendezzenek.

Az érdekeltek a megrendezett népünneoólyről és annak
bevételéről jelentésben számoltak be, és köszönetüket fejezték ki az iskolaszéknok a táncmulatság megtartásának en;edélyezéséért. Na: z; közönségsiker volt,
a kintlakók tetszéssel fogadták a rendezvényt. Az
alacsony belépődij ellenére is 4 0 Ft tiszta bevételük
/
volt. /156/
A könyvtár létesités_ elmaradt, a szülők ebbe nem nyugodtak bele. Jelentős módositással ismét felvetették
a könyvtár kérdését. Kérelemmel fordultak az iskolai.
szbkhez, kérték alapitson iskolai könyvtárat a szülők
agyagi támogatásával. A tervben szereplő könyvtár
mrarapitására is gondoltak, busz szülő vállalta, hogy
három egymásutáni évben evi egy forint hozzájárulással segiti a könyvtár fejlesztését. /157 / A véxosi
iskolaszék elfogadta a felajánlott hozzájárulást es
létrehozta az elsó tanyai iskolai könyvtáregyletet. /15d/
A ':önyvtár létr)sitéEével !:apcso12,tos igény a tanyavi-
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hatrongyosi református tagyai iskolánal is alapitottak
iskolaikönyvtárearletet. /159/
A rákosi iskolai könyvtár a városi iskolaszék, a hatrongyosi pedig a református iskolaszék felügyelete alá
tartozott. Lind a két esetben a könyvállomány a könyvtáregylet tulajdonát képezte.
Több ilyen jellegü könyvtáregyletet nem is létesitettek. Ezt követően az iskolaszék csak olyan leltételek

mellett engedélyezte a könyvtárak létesitécét, ha a,
könyvállomány az illetékes iskola tulajdonát képezi. A
könyvtárak riüködésére ez sem hatott akadályozóan.
A Bogárzói iskola körzetében lakók 1392 december 17- én
ültek össze, hegy az iskolában létesitendő könyvtárról tárgyaljanak. A megbeszélésen készült jegyzőkönyvből gazdasági kör alakulásáról órtesülünk. A tagok kérték az iskolaszéket, hogy 1393 február 14- re engedélyezzen tánamulatságot az iskola helyiségébep, melynek bevételét könyvtár létesitésére használnák.

Az iskolaszék 1393 február

i ülésén bejelentette

és határozatilag kimondta, hogy a bogárzói községi tanyai iskola körzetébe tartozó lakosok gazdasági kör,
alakitására vonatkozó bejelantését tudomásul vette.
Kikötése az, hoy az iskola helyiségét szorgalmi idő
alatt nem használhatják. A "Al rendezését olyan feltételek mellett engedélyezte, ha a bevétel, valamint
a mar befizetett és ezután befizetésre kerülő tagsági
dijak a meglévő könyvekkel együtt az iskolaszék gondnokságának a kezelésébe kerülnek. Az uj könyvek beszerzéséről az iskolaszék gondoskodik, azokat az is-
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tulajdonát képezik. /16o/
Az előzőkhöz hasonló körülmények között Igáson is alakult iskolai könyvtár. /161/ Ezek a könyvtárak jó példaként szolgáltak, szórványosan több tanyai iskola is
követte ujabbak felállitásával. Sajnálatos módon müködésükre vonatkozó dokumentumok nem kerültek elő. Vllószinü, hogy funkciójuk hasonló volt az Alföld más részein gombamód kinövő, különböző névre hallgató körökéhez, amelyekben az ujságok közös olvasásával, a hirek
megtárgyalása révén a parasztság, egyenlőre passziv módon kapcsolódott be a politikába. Az országos kérdések
megtárgyalásán tul a helyi politikai l gazdasági és társadalmi kérdések sokszor igen nagy izgatottságot keltettek az egyesület tagsága körében. Ezeknek az olvasóköröknek igen nagy szerepük volt az elföldi agrármozgálmak elterjedésében. Tagjaiknak zöme szegényparaszt volt, akik legtöbb esetben helyileg meghatározott pplitikai 62 gazdasági-célokat kivántak megvalósitani.
A 9o-es évek elején, ott ahol a parasztság differenciftlódása előrehaladott volt, az egészen kisbirtokosok és a
még nagyobb számu mezőgazdasági szegénység egyre roszszabbul érezte mat a már meglévő egyesületekben. A
korábban még élénk életet élő körök munkája meddő és
nagyrészt eredménytelen helyi politizálásban, március
15- i és október 6- i Unnapélyok rendezésében és bankettek szervezésében rerült ki. Nagyrészak igy is érte mega világháboru előtti éveket. A különféle egyesületek hatása a parasztság müvelődésének alakulására
egy-egy időszakbln más-más módon, eltérő erővel és a
parasztság más-más rétegét érintve vált érezhetővé. A
parasztság átfogó jellegd és a :culturális munka &Ilan-

- loo dóságát biztositó szervezeteket nem tudott kialakitani. /IG2/
Néhány év elteltével országos és helyi viszonylatban a
felnőtt lakosság szellemi nevelése tekintetében sokat

változott a felső vezotés álláspontja. Az a szemlélet,
amelyik azt tartotta, hogy az egyre nagyobb teret hóditó
szocidlpolitikai áramlatok hatásától a magyar ipari és
mezőgazdasági dolgozókat valamint a kispolgárság egyes
rétegeit hatalmi szóval el lehet szigetelni, védegesen
megdőlt. Országszerte, igy Makón is népgyülésen követelték az általános választójogot, a titkos szavasást,
a szólásszabadságot és as e-gyenlő teherviselést. A 19.
század évtizedében Békés és Csanád megye keleti részén
fellángoló agrárszocialista megmozduldeok, mint pl a
hódmezővásárhelyi Szántó-Kovács János fele szervezkedés

Makón is nacyon éreztette hatását.

A politikai hata-

lom helyi képviselője a főispfin volt. Az ő kezében
összpontosult a mozgalmak elleni hatósági intézkedések
irányitása. A kormányzat a hatalmi szervek bevezetésén
tulmenően fokozott erővel látott hozzá as elnyomott ag-

rárproletárok és kisparasztok szellemi átneveléséhez is.
Csanád megye alispánja 1398 március 3o- an 5246. sz.
alatt a járási főszolgabirónak és Make) város alispánjának, felső utasitásra, körrendeletet bocsájtott ki a
népkönyvtárak felállitása tárgyában. "Az agrárszocidlis
izgatások korlátozására, különösen pedig a tévtanok terjesztése Altai esetleg felkeltett izgalmak ellonsulyozására, a rendészet körén IcivüJ. légyeges feladat az,
amely a munkásnép felvilágositása cis okszerü nevelése

utján a társadalom közremüködésére vár." Továbbá "ahol a felsőbb osztályok példamutató magatartásával
a köznép bizalmát és szeretetét felkeltik ott a lelketlen izgatók törekvései nem igen vezetnek eredményre. A

faytan terjedő és az ország egyes vidékein inór igen
komoly nozgalmakkal czemben kétszeres kötelességünk
a munkásnép sorsával törődnünk, kötelességünk minden
eszközt megragadva oda hatni, hagy a munkás szivében
az ott szunnyadó nemesebb érzelmeket - saját jó példánk által felkeltve és erősitve - a munkásban a haza
szAmAra jó és megbizható polgárt neveljünk. A köznép
lelkületének milvelésére és emelésére különösen jótókony hatásunak ismerem a népkönyvtárak intézmégyét,
ahol a köznapi teljesen ingyenes, hasznos olvasmányokban részesülvén el fog vonódni amaz izgató ponyvairod4lom olvasásától, mely eddig is annyi kart okozott a
munkásnép alapjában egészséges gondolkodásában." A
könyvtár elhelyezését a községházán illetve az iskoláknál kivánta megoldani. A vezotését a jegyzőkre illetve
a tanitőkra bizta. /163/
A fenti rendelet általánosságban foglalkozott a népkönyvtárak létrehozásával. A részletek kidolgozása
6 2 az anyagi terhek.vAllalása miatt megalakitásuk egy
pár évig elhuzódott.A kormány álláspontja az volt, hogy
a jobb körülmények.között lévő közigazgatási területeket nem segélyezik. Makó város kiterjedt határa és jóminőségi szántóföldje miatt ebbe a kategóriába tartozott. A város vezetősége halogató taktikával próbálkozott hátha sikerül kibujni a népkönyvtárak megvalósitásának terhe slól..Csanád mpgye főispánja 1898 november 1- én kelt LXXX. biz. sz . leirata .7 a Földmiivelődésügyi Minisztérium 9198/1398. elnöki sz..leiratára hivatkozva - utasitja Makó polgármesterét, hogy azonnal
intézkedjen a népkönyvtárakkal kapcsolatban és hozzon
határozatot a képviselőtestület összehivásával az alábbiakról:
a./ A képviselőtestület kimondja a népkönyvtárak felállitásának szükségességét.

- 102b./ Tekintettel a város léleksz6mAra a felállitandó könyvtárak czervezécére a Földmitvelődésügyi Minisztériumtól támogatást kér.
e./ Kimondja hol lesz elhelyezve a könyvtár.
d./ it biz meg a könyvtár felelős vezetésével.
e./

A könyvtár kezelésére szabályrendeletet
alkot./164 /

A főispán határozott hangu utasitására Makó város kép-

viselőtestülete 1393 november 14- en tartott ülésén a

következő határozatot hoztat "A közgyülés a népkönyvtár
felállitását elfogadta, azonban szeretné megizmerni,
hogy a könyvtáraV hol Allittassanak fel és milyen költséget igényelnek. Ez okból az iskolaszéket véleményezés
végett felkérik." /165/

A városi közgyülés határozatát a polgármester a földmiivelésügyi.miniszterhez tavábbitotta és az 27o4/1393.
elnöki sz. lei-rat:limn értesitette Csanád megye alis-

pánját, bogy a vtros által tervezett népkönyvtárakat
megfelelő segéllyel hajlandó támogatni. /166/
1899 január 27- an az alissán ujabb leiratban hivta fel
a polgármester figyelmét arra, hogy a népkönyvtárak 16tesitésének lemaradása e';yedül a városi képviselőtestület helytelen és késleltető eljárásának tulajdonitható. /167/
A közgyülés utasitására Makó város iskolaszéke megvizogálta, hogy a vároc bel- és külterületén hol lenne szükség népkönyvtár létesitésére. A felmérések alapján a
belterületen kimondottan a mankáslakta városrészeken
/Dédalaháza, Kelemenhid, Honvéd/, a külterületan pedig
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a Csókási, Dáli, Igási és a Rákoai tanyai iskoláknál
tartotta fontosnak a könyvtárak létesitését. Javaslatát
1899 március 25- án terjesztette a közgyülés elé, amely
határozatilag kimondta, houy a város területén 3, a
külterületen pedig 4 ingyenes népkönyvtárat állit fel.
Livel azonban a város 90
as 'cözköltsési pótadóval
tartotta fenn magát, a népkönyvtárak beinditásához
boo Ft államsegélyt kért a földmüvelésügyi miniszterA népkönyvtár felalitását sürgető,
földmüvelésügyi miniszteri leirat 1 'J99 junius 12- én került
a képviselőtestület elé. 14kkor azonban csak a belterü,
letan, a bonvédi iskolánál és a Kelemenhidi városrészen
létesitendő két népkönyvtár ügye került napirendre. A
városi közgyülés felalitásukkal az iskolaszéket bizta
meg. /169/

.Csanád meGye alispánjával a Földmüve16sii6yi Minisztérium
1399 május 7- an kelt 1899/4538. elnöki sz. : leiratában
közölte, hogy jelentése ,alapján intózkedett a Franklin
Társulatnál, hogy a III. mintáju könyvtárjegyzék szerLnt
összeállitott két népkönyvtár anyaút Csanád megye részére küldje el. Ezen IdvUl utalványozott 2 darab könyvszekrény besnerzésére 3o Ft- t, a népkönyvtár anyagának
17
A Franklin Társulattól a 2 láda
as elhelyezéséhez. /o/
könyv, 1o7 1:3 sulyban 199x julius 30- án Lakó város
ciniére egérk ezett. /1h/ A könyvszállitmányt elosztásra átadták az iskolaszéknek. /172/
A népkönyvtárak szarvezésével a városi tanács az iskolaszéket bizta meg. A városnak anyagi befektetés szempontjából az bizonyult legjobb megoldásnak, ha a meglévő iskolai könyvtárakat bekapcsolja a népkönyvtári hálózatba.

-

1o4-

Az iskolaszék 19oo október 12- :in tartott ülésén
Gróff Gyula tanyai iskolai gondnokot azzal bizta meg,
hogy hivja össze a rákosi és a hatronT,yosi iskolánál a
korábban megalakitott könyvtáresylet tagjait azért, hogy
az egylet könyveit adját At az ott felállitandó népkönyvtárnak. /173/ Az iskolaszék ülésén hagyták jóvá
a 14 pontból álló könyvtári szabályzatot is, ami a községi tanyai népiskolák népkönyvtárainak kezelésére vonatkozott. A szabályzatból a leglényogesebb pontokat
ismertetjükt
Makó város, a magas kormány, a város dos egyesek
adományaiból, minden tagyai községi iskolánál
népkönyvtárat állit fel és ezeket a városi iskolaszék kezelésébe helyezi.
2./ A tanyai iskolai népkönyvtárakat minden tanyai
nagykoru lakos használhatja a 6, 9, lo. ii ontok
alatt kikötött feltételek mellett.
3./ Minden tanyai iskola népkönyvtárát az iskola
tanitója felelősség mellett, dijtalanul kezeli. /174/
A határozat, a szabAyzat megszületett, de az intézkedés

as váratott magára. A népkönyvtárak létrehozása csak
19o2- ben valósult meg. Csanád meL;ye kir. TanfelügyelőBlase az év tavaszán utasitotta a városi iskolaszéket,
hoy- a kezelésében lévő népis:toláknál állitson fel könyvtárat. A könyvtár felállitásánál as alábbiakat tartsa
szemelőtt:
1./ A könyvtár fejlesztésének költségeire a tanulóktól boszedendő 5o fillér beizatkozási dij szolgál.

2./ Az iskolai ':ifinyvtár as iskolatulajdona. Az iskola épületében helyezendő el. Kezelője a tantestület esyik tagja.A könyvek beszerzésére néz-

-1o5ve a tantestület hataroz.
3./

Az állami és a községi népiskoláknál a
könyvtárba beszerzendő milyek a Hivatalos
Közlönyben zzemelhetők ki.

4./

A könyvtár használatára a tantestület szabályzatot alkot.

5. 1 Az iskolaszék megengedi, hogy a tanulók szü-

lei az iskolai könyvtárból kölcsönözhessenek.
A kölcsönzési dij müvenként lo fillérnél több
nem lehet. Az i,y befolyó összeg a könyvtárt
kezelő anitó tiszteletdiját képezi. /175/
Az iskolaszék rövidesen egy ujabb, a korábbival lényegesen azanos t 11 pontból álló szabályrep.deletet alkotott, azzal a kikötéssel, hoy• csak a 4. 5. és a G. opztályosok vehetik igénybe az iskolánál lirő könyvtárat. /176/
Határozatot fog.dott el arra vonatkozóan is, hoar a jövőbori a jutalomkönyvekkel minden iskolánál a könyvtárat
GYazapitják.

A tanyai iskoláknál müködő iskolai könyvtárak illetve
népkönyvtárak hálózata ezzel teljessé vált. Az ezt követő időszak változásaival kapcsolatos dokumentumokat
nem találtunk. Liiködésük föltehotően nem szakadt meg,
s a továbbiakban is funkciójuknak megfelelően folytatták munkájukat.

- 106 III. A POLGARI DEMOKRATIKUS FORRADALOM ÉS A PROLETANDIKTATURA ISKOLAPOLITIKAJANAK HAT ÍA A TAINYAI
ISKOLAK ELETERE

1.

A hiboru évei

A renzeteg megpr6batbtással jiró, sokiig elhuzódó vilighiboru elmélyitette a feudalizmus maradvinyaival terhes
kapitalista tagsadalom ellentmondásait. A hiboru évei az
orszAg lakosciL inak nyomort, nélkülözést jelentettek. A
nagyméretil 1cet46,i behivisok következtében egyre fokozódott a munkaerő hiiny. Az ipari és a mezőgazdasigi termelés visszaesett. Az irak rohamosan emelkedtek. A fokozódó inflició következtében a munk4sok, e parasztok és a
bérből élők amugy is alacsony életszinvonala erősen csökkent. A hatalmas méretii anyagi és emberildozatot követelő hiboru, majd az 1917- es bzovjet kUlönboke az uralkodó osztily hatalmit gazdas3si és politikai tren e,-;yarInt megrenditette. A hiboru terheit viselő néptöme,ek
elégedetlensége következtében kezdetét vette a tirsadalmi strukturán belöli erjedés, amit az 1919- es proletirdiktature kristilyositott ki.
Makó lakossiga is kivette részét a hiboru borzalmaiból.
Ezrével hurcoltik Makó dolgozóit a frontokra. A hiboru
négy éve alatt a vIros 37000 főnyi lakosiból kb. 8500- an
teljesitettek katonai szo1gilatot. /178 / A hadbavonulók a
lehető legnagyobb gondok között hagytik hare csalidjaikat, aidkre nélkUlözés, nyomor és éhség virt. A nagyszimu hadbavonult hiinya éreztette hatisit a mezőgazdasigban, az ottaonmaradottak ccak nagy nehézségekkel tudtik
c, földeket megmüvelni. A mezőgazdaeigi termelés visszaesett. Legnagyobb sérelmak az 411andó jellegU rekvizilisok voltak, amivel a legfontosabb élelmiszerekben komoly
hiinyoKat okozta. Az illendő rekvirilis a kis- és kö-

-107 zépbirtokoa parasztoket tette tönkre. Különösen tarthatatlan volt a föld nélkUli napszámosok, a6rirproletrok, a kereső nélkül maradt szegény csalidok, hadiözvegyek ás irvák helyzete. A városi ipari és kisipari munkásokat, napszámosokat, nincsteleneket elsősorban az élelmiszerhiány és a drigas:g sujtotta. /179/
A bérből élők nyomora 1917-1918 telére mr elviselhetetlenné vált. Az 1917 telén elrendelt hagymarekvirilie mir a lehető legnkgobl, ellenszenvet, ellenillist
viltotta ki. A rendkivilli városi közgyülés és tömegnyomás hatására Küldöttséget menesztett a minisztériumba, kérve a rekvirálás azonnali beszünetelését. A minisztérium azonban kEtonasgot küldött a rekvirálás sikeres vegrehaj.ására, de a követelt kétszáz vagon helyett csak 20- at tudtak összeszedni.
A hiborus szenvedések, a nyomor, a nélkülözések, az álland6 zaklatsok háboruellenessé tették a makói dolgozó
tömegeket is. A hiboruellenes hangulat tőkeellenességgel
is párosult, érezték a helyzet tarthatatlanságát, de hat rozott és világos program nélkül egyenlőre nem találtik meg a hiboruellenes harc utját. /18o/
2. A tanyai iskolák helyzete a polg á ri demokratikus
forradalom idején
A háborus vereség és a nezeti mozgalmak hatására 1918
októberében az Osztrák Magyar Monarchia szétesett. A
magyar uralkodó osztály mindent elkövetett, hogy a forradalom kitörését megakadályozza. 1918 október 3o-31- én
azonban a szovjet példa ltel lelkesitett munkásosztály
vezetésével Ludapesten kitört a polglri demokretikus
forradalom. A hatalom a Nemzeti Tanács kezébe került.
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polgiri illam felépitésének a programjit hirdette meg,
minden 411ampolg4rnak biztositva a vilignézeti, val14si és politikai szabadsigjogokat. Ezzel szabad ut nyilt
a haladó pedegógiai törekvések előtt is. A haladó pedagógusok az elavult közoktatis gyökeres italakitisg.t
tervezték. lidolgozt4k és közzétették a korminy közoktatIstigyi progremjit, demokratikus szellemben akartik
megreform.ani a magyar oktatásüget. Tervezték az iskolakötelezettség korhatirit 14 éves korig felemelni, ez
oktatisnak természettudominyi és gyakorlati jellegét
erősiteni, a tanulók fokozott szocinis segélyezését,
a pedagógusok anyagi problémijinak rendezését.
A program haladó vonisai tagadhatatlanok, de nem érintik a közokta4s valóban demokratikus talakitisinak
kérdéseit, az iskolik illamositisit, az egyhiz és az iskola kü1önvi1asztis4t, e 8 osztilyos iltalincs iskola
megvalósit:sainak Ugyét. A népkormlny közoktatAsUgyi minisztériuma a népoktetin területén nem tudott dön -gő v41tozist megvalósitani. A forradalmi erők és a haladó
pedagógusok nem voltak megelégedve a minisztérium 41lisfoglalisável és intézkedéseivel, a müvelődésügy reformj4nak haladéktalan megkezdését követelték. Az, hogy
a poltAri demokratikus forradalom közoktatisügyi politikija még se .,i volt teljesen eredménytelen, ezeknek a
haladó erőknek köszönhető.
Legjelentősebb tevékenységet az akkori pedagógus szakszervezet, a M-gyer Tanitók Szakszervezete fejtett ki.
Reformjaveslata korszerU pedagógiai elvekre éplt, fia
az iskolarendszer gyökeres italakitieit követelte.
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1317- ben megalakult a Vórosi Alkalmazottak Országos
Szövetsége, iskolci reformbizottságinak javaslatára
kidolgozott reformtervében követelte az osztatlan
iskollk fokozatos megszüntetését, az osztályok tanulólétszáminak jelentős csökkentését * az oktatás ingyenességének a bevezetését, s elfogadhatónak itálták a
fiuk és linyok együttes nevelését. Kidolgorta az uj
iskola irinyelveit, tantervét, módszertanit. A reformbizottság javaslata vált a proletirdiktature közoktatispolitikájának ez alapjává. /181/
A budapesti eseményekkel párhuzamosan a vidéki vírosokba is eljutottak ez eszmék. A forradalom kitörése
ti hetekben Makón is megszaporodott az orosz hadifogságból hazatért katonik száma, akik az ott megismert
kommunista és forradalmi eszméket magukkal hozt á k, aminek terjesztése a forradalmi helyzet érlelődéséhez vezetett. Október végére Makón is egyre forróbb, egyre
izgatottabb lett a hangulat. A tömegeknek a forradalmi
harctól való elide:enitése céljából, a közvélemény megnyugtatisira a város polgármestere tenyai isvasut épitését, valamint városi népjóléti 11osztá1y felillitisit igérte meg. Mindez hatástalan maradt, lehetetlenné
vált az addigi politika továbbfolytatására. A forradalmi események hire 1:ak6n is nagy lelkesedést váltott ki. A vármegye és a vireo csaknem egész vezetősége, tisztviselAara máról holnapra átállt a forradalomhoz, csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz. A "forradalmárrá" lett városvezet3ség legfőbb gondja a város nyugalminak fenntartása, valamint a forradalom tov 4 bbfejlődésének megakadályozása volt. /182/
A polgári demokratikus forradalom „; . yőzelme után .lakón is
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kettős hetalom jött létre. Az egyik a burzsoi, szociáldemokrata koalició helyi szerve, a i;emzeti Tallies volt.
A mis ik a iLunkIstance. A iemzeti TanIcs ::akón nem játszott jelentősebb szerepet, a ,4 unkletanács Lalszárnyának ügyes taktikija miatt szezepe csak névleges volt.
A ankistancs eokoldalu intézkedésével népszerüsitette
a munkáshatalom eszméjét, megtiltotta az élelmiszerkivitelt, gyors segélyt osztott ki stb.
A vIrosban kialakult politikai és gazdasigi helyzet dolgozatunkban történő bemutatása nem célunk, mivel ennek
igen , azdag irodalmával találkozhatunk. Kiváló tanulmányok dolgozták fel a kommunisták maka csoportja megalakulásinak történetét, bemutatva a burzsoázia uralmának megtartására irányuló törekvésekkel szembeni küzdelmüket. Célunk inkább az, hogy feltirjuk azt a minimilis levéltári anyagot, amelyek kutatásaink során a
tanyai issolik akkori helyzetével kapcsolatban előkcrUltek.
A közoktatás területén a me 6ye illetve a város vezetői
nem tevókenykedtek olyan haladó szellemben és hata.ozottan, mint ahogy azt a budapesti események tanulmányozása kapcsán
több okkal xagyarzható, ez
egyik a nagy távolság miatt a fővárosból nehezen jutottak el a hirek a makói közoktatás dolgozóihoz, helyi
kezdeményezésre viszont nem lehetett számitani, mivel
aránylag kevés volt azoknak a száma akik a közoktats
demokratikus italakit_isinak szükségességét világosan
littik és a megfelelő intézkedéseket megtehették volna.
Ebben az időszakban a közoktatás terén főleg a "forradalmárrá" lett, mérsékelt irányzatot képviselő városi
vezetők elképzelése 6rve'nyesült. Haladó szellemü intéz-

kedésekkel azért talilkozhatunk. A forradalom győzelme

utin nem sokkal hirdették, hogy szükség van a lakossig
vilignézeti nevelésére. A köztIrsasig ebben a munkiban
csak a tanitókra tglmaszkodhat. Csend me6ye Tanfelügyelősége 1918 november 3 0- in kelt 2052/1918 sz. körrendeletében - az előzőekkel kapcsolatban- felhivja a
községekben és a tanyavillgban mUködő tanitőkat, hogy
iskolijukban vasirnap délut!inonkent gyüjtsék össze a
népet 65 ott az alibbi megadott szempontok szerint tanits4k, nevelják őket:

" 1. Lagyarorezig szerepe a hlboruban
2. í honpolgir kötelessége a köztirsasigban
3. A köztársasig lényege
4. Bgészségügyi kérdések /csecsemőipols,

tuber-

kolózis, nemibetegségek stb./
5. Gazdasigi kérdések
6. Földrajzi ismeretek." /183/
Arra vonatkozó adatot nem taliltunk, hogy a körrendeletben leirtakat hol és milyen módon tudtlk megvalósitani,
de hogy történtek intazkedesek azt az 1919 januir lo- én
kiadott 70/1919 sz. irat is bizonyitja, amiben a tahferdgyelőség felhivja az iskolaigazgatók figyelmét a tantestületi ülések megtartisire, ahol részletesen tirgyaljanak a felmerülő módszertani kérdésekről, a tanitók viselkedéséről, tovibbi a tanitáknak s felnőtt lakossig
oktatisa körül szerzett tapasztalatairól. A tovibbiakban arról irt: "Soheem volt nagyobb szükség arra, hogy a
tanitósig teljesen az iskollé és a népé legyen, mint a
mostani szomoru időben. Az anarchia hull mai ellen csak
egyetlen erős vArunk maradt az iskola. Nem magunknak,
gyermekeinknek dolgozunk, a jövendő Magyarorszigot biz-
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/184/
"

Makó lakoss_iga közül, mint mir emlitettük, igen sokan
teljesitettek katonai szolgilatot. Ez 0.61 a kUtelezettség 0161 a tanitósig sem volt kivétel. A h5boruból, a
fogsigból hazatérőket nagy örömmel fogadtik. A aakói
rikosi tanyakörzet iltal4nos iskolijinak 1919 januir 5- i
ülésén nagy szeretettel köszöntötte Aradin 6imon tanit6
a visszatért kartirsakat és kérte a tentestület tagjait,
hogy ezen nehéz időben tertsik m3g lelkesedésüket 68
alkalmazkodjanak a bekövetkező idők uj szelleméhez. Ez
a tantestilleti ülés intézkedi ‚: a hivatali cimek mellőzéséről és a kirilyképek levételéről sz,516 rendelet végrehajtisiról is. A tantestületi ülés je_yzőkönyvéből
megtudhatjuk azt is, hogy a tanitis nagy nehazségekbe
ütközik. A beiskollzis hilnyos, mert a tankötelesek
összeirisa elmaradt. A nyomor, a nincstelenség az iskolikban is éreztette hatisit.Ruha és cip5hiiny miatt,
valamint a ntur munkishi4ny miatt sok volt a mulasztis. /185 /
3. Iskolapolitikai intézkedések a prolW.rdiktatura
alatt
A történelmi fejlődés 1919- ben hazinkban a szocialista
forradalom végrehajtisit ttizte napirendre. A mirciusi
forradalom sor4n a hatalom a munksosztay kezébe került,
mircius 21- en győzött a proletirforradalom, létrejött
a Tanicsköztirsasigaélyreható gazdasigi, szociilis ás
politikai intékedéseket vezetett be. Kiemelkedően nagy
munkit végzett a kulturílis forradalom kibontakozisa, az
uralkodó osztilyok müvelődési monopóliuminak felszimol:sa, e közoktpt_ls forradalmi italakitisa érdekében.
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A Tanicsköztirsasig
a közoktatis forradalmi italakitisd.
ban a marxizmus forradalmi tanitisaira timaszkodott. A
megindult forradalmi italakitó munkit a KözoktatisUgyi
1:611biztossig irnyitotta. Hatalmas feladat illt előtte,
létre kellett hoznia a szocializmus iskolarendszerét.
Ujjszervezte ez egész közoktatistigyi apparitust. Megszüntette a tankerületi főigazgatósigot, tanfelügyelő,éget, helyettük a müvelődés- és oktatisügy irdnyitisit
tanicsok keretében szervezendő müvelődésügyi osztilyokre bizta. A hel i tanicsok meefelelő körültekintéssel, hatékonyan segitették az oktatis és nevelés uj
szelleminek kialakitisit.
"A maysrorszlgi Tanicsköztirsasig az oktatis ügyét
lami feladatnak tekintette. Ehhez képest a Tanicsköztirsasig valamennyi nem Mend nevelési és oktr;tisi intézetet kezelésébe vesz 5t". Az intézetek céljaira szolgiló
minden ingatlan és ingó a kormlnyzótan:csi rendeletnek
az alapjln köztulajdonni vilik. /186/
Tanügyi szervei haladéktalanul hozzálittak ecy uj, egységes oktatisügyi intézményrendszer létrehozisihoz.
Olyan nyitott iskolarendszert kivintak létrehozniomely
minden gyermek szimira képességei és tehetsége szerint
biztositja a tovibbtanulis lehetőségét.
A Tenicsköztirsaalg legjelentősebb közoktatisügyi intézkedése a 8 osztayos iltelinos népiskola bevezetese
volt. A tankötelezettséget 6-14 éves korig illapitottik
meg, 18 éves kor volt az előirinyzF.t. A tervek szerint
a népiskola elvégzése utin a tanulók érdekldésüknek és
hajlamaiknak megfelelően folytathatjlk tanulmlnyaikat.
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törekedtek arra, hogy az iskolarendszer, az iskolik oktató-nevelő munklja szerves egységben legyen a szocializmust épitő társadalom életével. Ezért azt tartották legfontosabLnek, hogy minden iskola nyitott le, yen a korszerü terelés felé, kerüljön szoros kapcsolatban a termelőmunkával. Ez a célkitüzés a munkaiskola elvének az
érvényesitését jelentette. /187/
A Tanicsköztársasig kikiáltisinak a hire március 22- én
jutott el Makóra. Ekkor megalakitottik a direktóriumot
Szőts Aron, Rózsa Ferenc és Farkas Imre részvételével.
A direktórium utasi .Osira a városban a néptanács helyett ujra a munkástanács vette kezébe az Ugyek intézését. A viros közvéleméye bizakodva fogadta a tonicshatalmat, ami elég széles társadalmi b á zisra épült, hiszen a munkástanács mögött álltak a vIros ipari és mezőgazdasági munkisai, a nincstelenek, a leszerelt katonák, továbbá a kisbirtokos parasztok és e földnélküli
vagy kevés földdel rendelkező hagymakertészek. /188/
Az uj h3ta1om szerveiben a kommunisták voltak többség-

ben. A tanIcshatalomnak sok nehézséggel kellett megküzdenie, rar az első napokban vilsigos helyzet alt elő.
laterjedt annak hire, hogy az idegen csapatok rövidese a megszállják ri akót. Izgatottsig, nyugtalanság volt a
jellemző. A tanácshatalom mindent megtett, hogy a helyzetet stabilizálja. iliködését azonban nem folytathatta sokáig. Liakón a tanácshatalom alig egy hónapig tartott, de ea a rövid idő is megmutatta, hogy milyen erőt
jelent a munkásosztály vezette dolgozó nép. A Forradalmi Korminyzótanics reAeleteit az, alatt a rövid idő
alatt nem lehetett teljes mértékben végrehajtani. Az ak-
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1913 előtt Magyarországon nem sokat törődtek az uralmon lévők a népoktatással, az iskolaüggyel. A tanácshatalom legfőbb „;ondjai köza tartozott az emberek világnézetének itformIlisa, a dolgozók Iltalinos müveltségének
emelése. A cél érdekében rendbehozatták az elhanyagolt
iskolaépületeket cgs széles alapokra helyezték a népmüvelést. Makón a tenIcshatalom rövid, egy hónapi fennillisa alatt találkozunk ilyen jellegil tevékenységgel.
Aunkistanics elrendelte a Aelemenhidi óvoda általános
javitielt, és a papháti iskola rendbehozását, valamint a
járandószéki iskolinál lévő kut kitisztitisit • /189/
Az időszak nagyon hiányos forrásanyagát tanulmányozva a
közoktatás minket érdeklő területével kapcsolatban e_zrób
iratanyagot nem is találtunk. Tudjuk, hogy az inte/venciós csapatok április közeppn megtimadiák a Tanicsköztársasigot, gyors ütemben nyomultak előre. Makón már április 27- án visszahelyezték hivatallha a polgári forradalom előtti virosi tiszti kart. Félbeszakadt az a rövid idő alatt is nagyszerii eredményeket felmutató munka, amit a felszabadult dolgozó nép lelkesedése, munkája hozott létre. Kezdetét vette a nyílt ellenforradalom. Llig az ország más területén nagy lelkesedéssel
dolgoznak a politikai és gazdasági élet, valamint a közoktatis reformján, addig Makón mix mljus 8- In Ball6
István Csanád meg- ye tanfelügyelAe 1108/1919 sz. alatt
olyan rendeletet adott ki, amiben e te Icskormlnyról
becsmérlően nyilatkozik és erősen iredenta izü szempontok alkalmazására utasítja a tenitósigot.
Az idegen megszállás alatt kezdetét vette a kommunisták
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üldözése, a fasiszta fehérterror. 1:egkezdődött a pedag6gusok zaklatisa is.

- 117IV. A HORTHY-KORSZAK LOVELUDL6POLITIKiJA ÉS A TALYAI

ISKOLÁK

1.

A tanyai iskolk az ellenforradalom éveiben

A történelmi jelentőségii forradalmak leverése utin az
ellenforradalom megsemmisitett minden törekvést és intézkedést, amely a ma yar t_irsadalom és gazdasig gyökeresen uj utjaihoz vezethetett volna. A Tanicsköztireasig
idegen segitséggel történ6 leverése utin a hatalomra kerUlt tőkés-naGybirtokos oszti-ly rendkivüli gyorsasiggal
411itotta vissza a tőkés tulajdonviszonyokat. Levontik a
forradalmak legfontosabb tanuleigait, nem ott és ugy folytattlk, ahol 1914 nyarin abbahagWk. A politikai hatelomnak és a gazdaeigi kizsikm:tnyollsnak uj forma kerültek felezinre. Ezt mindenekelőtt Magyarorezi,-,; helyzetének radikAlis italakulisa tette szükségessé, a hiboru
at 4mi Eurcípiban. A hiboru következtében, különösen
Közép- és Kelet-Európa,térképe jelentősen itrajzolódott.
A soknemzetiségü Magyarorszig széthullott, jelentős területei a megerősödött szomszéd illamok integrins rószévó viltak. Magyarorszig, amelynek uj hatirait a trianoni békeszerződés szentesitette, teljesen talakult:
az uj 92 Soo km2 - es orszigterület a hiboru előtti terület 32,7 ;;-- it tette ki, és az uj hatirok között élő
a
kereken 7,6 millió lakossig a régi léleksz.im 41,6
/191/
Ez az uj helyzet önmagban e1egend5 lett
volt.
volna, hogy lehetetlenné tegye azt, hogy a hiboru utini
élet a hlboru elittinek egyenes folytatisa legy3n.
A hliboru utin előillitott gazdasigi kimerültség és a
forradalmak kisérletei ellenére sem enyhülhetett az intervenció elleni harc. Az orszig jelentős riszének ide-
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Az orsz21g gazdasiga egyre inkibb a külföldi tőkétől függött. A külföldi kölcsönök összege rohamosan nőtt, biztositisira lekötötték az orszig javait. Az inflció terhe épp ugy, mint a stabilizició vagy a gazdasigi vilság
a dolgozekat sujtotta. Kiéleződtek az osztílyellentétek.
A grazdasigi ás politikai intézkedések mellett uj eszmékre is szükség volt. A Horthy-korszak ideológiija a "keresztény-nemzeti" ideolóia lett, aminek fő jellemzői a
sovinizmus, az irredentizmus, az antiszocializmus és az
antiszemitizmus voltak. Lindez rinyomta bélyegét a köznevelés intézményeire, sajnilatosan tükröződik a nevelés
ás az oktatis területén, amely természetesen az uralkodó
osztily érdekeit szolgilta. Legfőbb feladat az volt, hogy
ne csak a forradalmi törekvéseket, hanem minden demokratikus törekvést elfojtsanak.
A pedagógusok felelősségrevonisival elkezdődött a közoktatisi intézmények "tisztitisa". "em maradhat megtorlatlanul a néptanitók nay részének megtintorodisa a kommuEbből kinista eszmék szolg álatiban" - mondtik.
indulva sok pedagógust kivé eztek, börtönbe vetettek,
megfooztottak illisuktól. A tisztogatás, a számonkérés
időszaka elég hosszu ideig tartott, bizonyitja ezt az is,
hogy Csanid megye Közigazgatási Bizottsága 192 0 szeptember 9- re összehivott ülésén még foglalkozott a tanitóknak e proletirdiktatura idején tanusitott magatartisival és sürgős jelentést kért arról, hogy közülük ki menynyire részes és vétkes a proletirdiktatura előkészitésében. A beküldött jelentések között szerepelt székely
igazgatóé is, mely szerint a makói rkosi tanyai .111ami
iskola tanitói közül eic sem illt a proletirdiktatura
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előkészitésének és végrehajtisinak a szollatban. /193/
A kommunizmus eszméinek terjesztőit is aldözték. Eberen
örködtek, hogy a népet, de különösen ez ifjusicot megvédjék e haladó eszmék ismeretétől. Lnnek ejlik jó 1361dlja Csanid me-,ye tanfelügyelőjének 1921 Julius 31- én
kelt, 15/1921 sz. bizalmas leirata is, mely szerint a
"Bécsben megjelenő irtesités c. kommunista sajtótermék
elkobzott peldinyaiból megillapitható, hoLy a kommunistlk aknamunkijukat Magyarorszigon ujabban az ifjusigi
szervezetek létesitésével és ezek utjin különösen a
7yermekek lelkének megmételyezésével kisérlik megerősiteni." Tovibbi arról is irt, hoov a "fogékony lelkeket mesébe szőtt kommunisztikus eszmékkel telitik meg."
Lppen ezért elvIrja az igazgatótól, hogy a kérdésben a
legnagyobb lelkiismeretességgel jirjon el, hazafias érzéstől áthatva.
A kegyetln megtorlisok megalkuvisra kéeztették a pedagógusokat. ,3gy lehetőség maradt csak, az ujra hatelomra került uralkodó osztily eszméinek töretlen szolgilate.
2.

A neonacionalizmus és a korszak iskolapolitikija

A Horty-randszer ideológiijit különféle elméletek, tételek formAiban juttatta el a köznevelés intézményeibe.
Az egyrost követő kormnyok igen hatirozott erőfeszitéseket tettek annak érdekében, hogy ez oktatisi intézmények az uralkodó osztilyok érdekeit szolgiljik, s
hogy az iskola E soviniszta és vallisos nevelés fontos
eszköze leyen.
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Kunó, e Bethlen-korminy kultuezminisztere dolgorta ki.
Koncepciójit neonacionalizmusnak nevezte, "minthoL,-y a
magyar nacionalizmus is Trianon ut:n egészen uj helyzetbe került és régi tartalmit és régi céljait nagyrészt elvesztette, at hiszem nyugodtan beszélhetünk
neonacionalizmusról" - irta egyik cikkében. /195/
"A neonacionalizmus lényege az, hogy a magyar hazafisigot, az :.;si patriótizmust öntudatosan olyan célok felé vezessük, amelyektől a magyar faj megerősödésút és
hazink feltimadisit virjuk." / 196/ MIshol az előzőeket
folytatva arról irt, tio t;y "ez a nacionalizmus elsősorban a szocializmusban rejlj nemzetköziséggel tusakodik." /197/
Megillapitaatjuk tehlt, ho ;.,y a neonacionalizmus a halad6 törekvésekkel szembeforduló, szocializmus ellenes, soviniszta tanokat hirdető ideológia.
Klebersberg irisaiban elméletét bővebben is kifejtette.
"A modern magyar nacionalizmus uj célokat keres... melyekért érdemes élni ős dolgozni" - irta, majd megIllapitotta azt is, hogy a "magyar nemzet széles rétegeiben
annyi Lifiveltséget vigyünk be, hogy eszményi momentumokról nem szólva, a ma ,yar e,yán a gazdasigi versenyben is
sikeresen meg tudjon illni és főle,, hogy szerzésre képes legyen." /133/ A neonacionalizmus végső céljinak a
"területi épség helyreillitisit" jelölte meg. /199/
Klebersberg azt is litta, hogy neLL,csak a végső cél megjelölésére van szükség, a neonacionalizmusnak minden -Wren meg kell hogy legyen a maga speciilis programja.
"Ez a program a kulturpolitikiban nem lehet mis, mint:
a nemzeti termelés élére európai nivón illó vezetők ezreit, a nemzeti termelés szolgilat4ba pedig magas erköl-
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illitani". /2oo/
A klebersbergi 'aulturpolitiza vezérmotivuma: "Emela
kell a magyar dolgozó tömegek értelmi szinvonalit...
és szisztematikusan nevelni kell minden téren elsőrangu szakembereket, akiknek az a hivatisuk, hogy közgazdasigi vezérkara legyen a magyar termelésnek." /201/
A dolgozó nép müveldési szinvonalinsk emelését népiskolik tömeges felillitisival ós az iskolln kivüll népmilvelés szervezésével litta biztositottnak. Tudta, hogy
a tankötelezettséggel még nines minden biztositva, mindaddig, mig az islcolahelységek kérdését nem oldottik meg.
Az iskolin kivüli népmtiveléssel a misik nay problémlt,
az analfabátik magas szlminak a felszl,olisit lItta
megoldhatónak. /202/
Elve az volt, hogy a politikai jogok fokozatos kiterjesztését, a politikai demokriciit Magyarorszigon a kulturilis demokralciinak kell megel5znie, ha nem akErjuk az orszigot a müveletlen tömegek között félelmetes hatisu demagógia zsikmlnyivi tenni. A tömegek eiveltségi szinvonalinak emelése - amelyre nemcsak politikai, hanem gazdas4gi szempontból is égetően szükség van - a kiinduló
pont az elemi iskola terén fennilló óriisi hilnyok gyors
és gyökeres orvoslisa. Ezt pénzildozatokkal meginditandó épitkezésekkel lehet megoldani, - olvashatjuk Benisch
Artur tanulminyiban. /203/
Klebersberg céljai megvalósitisihoz kidolgorta iskolaépitési programjit, amelyben els5sorban az elemi népiskolik
épitésére helezett nagy hangsulyt, mivel kulturpolitikai
felfogsa az volt, hogy minden egészséges népoktat .Isnak
mindennapi elemi népiskolin kell felépülni. /204/
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történő e11it4sit tartotta. "A mezőgazdasigi népesség
érdekeit szolglló népiskolik létesitéséről cis fenntartisiról ezóló, 1926. VII. tc .- ben leirta, hogy elsősorban a mezőgezdasigi népesség, elsősorban az Alföld
tanyai lakossiginak gyermekei részére létesit ás ópit
iskolit. Az iskola létesitéséhez szükséges költségek
(3 ,3y részt mix e törvény megosztotta az illam és s fenntartók között. A törvény alapj:n létesült minden iskola
épitéséhez az 1.1am adott ópitési terveket és előméretköltségeket, gondoskodott toviLbi az illamépitészeti hivatalok utjin az építés ellenőrzéséről és müszaki felülvizsgilislról. Az íllam ltal elvillalt :öltségek fedezésére Orszigos bispiskolei Építési Alapot letesitett
Az ONEA-t csak uj tantermek és tanita lakisok
/2.
ópitéséhez vehették igésybe, nem a meglévők helyrehozisirs. Kivételesen e rendkivül szegény iskolafenntartók
is kaphattak némi timogatist.
Izléses, a milvészi szempontokat is figyelembe vevő, s e
kor modern iskolaépitési terveinek megfelelő mintaterveket készitetett, egy- és kéttantermes, tsnitói lakissal
e. -bekapcsolt iskola céljaira. A mintatervek haszn -llata kötelező volt, mis tervet hasznilni csak a miniszter
előzetes jóvihagyisival lehetett.
Az ezytanitós elemi isola részei: 10 m hosszu, .6,3 m
széles, 3,6 m magas tanterem, esnek előtere, a két szobiból, előszobiból, konyhiból és kamriból, kisebb-nagyobb, felül fedett, oldalt ivitott tornicból i116 főépület, a tanyin vale „Jlzdilkod:Ist is lehetővé tevő
melléképületekkel. Fontos kikötése a rendeletnek, hogy
az épitkezésnek csak szilrd anyagból szabad történnie,
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Az épitési akció lebonyolitása hiromféle módon történt:
1.

központi tisztviselők helyszini tIrgyalse

2. 1926. VII. tc . alapján kiküldött h:rmas bizottsig jelentése elapjin
3.

a helyi hatóságok véleményes javaslatival ellitott folyamodványok

Klebersberg a sUrgőssé,i sorrendet is megIllapitotta:
1.

félbemaradt iskolik épitésének a befejezése

2.

iskolitlan községek

3.

elegendő számu tankötelessel Liró külterületek,
hizhelytelepek

4.

zsufolt külmei

belterületi iskollk uj tanter-

5. meg nem felelő tanited lakisok. /2o5/
Klebersberg ideológiijitól eltekintve megillapithatjuk,
hogy az elemi népiskolai hálózat az 1926. VII. tc . végrehajtása sorin jelentősen bővült. Elsősorban a tanyavilágban és a kisebb falvakban összesen 5 000 iskol:ct
létesitettek. I,-;az, hogy a szUksézleteket nem fedezte
és az általinos elmaradottsigot nem tudta felszámolni,
mégis jelentősége nem vitatható, ha reakciós ideológia
mellett is, de minimilis müveltségi szinvonelat próbilt
biztositani a dolgozó nép g3, ermekeinek, megteremtve annak raszbeni feltételeit.
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3. Iskolaépitési akciók a törvények hatisára
Allemi elemi iskolik épitésére az Illem a mult szlzad
végén forditott jelentősebb összeget, amelynek következtében a fenni116 szükségletekhez képest még mindig
kevés szlmu iskola volt. Hiinyzott egy olyan program,
ami az egész orszlg minden községére, Illami ás nem 11lami elemi iskola épitésére ezerint kiterjedt volna.
Igaz, he lett volna is ilyen, tervszerü keresztülvitelét a politikai és a gazdasigi életben jelentkező problémik erősen befolyisoltik volna.
1914- ben Klebersberg 'iunó, mint kultuszminiszteri il-

lamtitkir, foglakozott az Aland és nem illami elemi
iskolikra vonatkozó program kidolgozisivel, de a politikai események annak kivitelezését megakadilyoztik.
Az uj külterületi iskolik szervezését az 1921. XXX. tc .
volt hivatva előmozditani, ennek 6. §- a kimondja, hogy
e miniszternek joga van a tanyikon az érdekeltséget, az
uradalmat, a községet külön iskola illitisira kötelezni. /206/ Az 1921. évi XXX. tc . és annak végrehajtsa
tirgyiban kiadott 1922. december 21- én kelt, 130 7oo/VIII.
a. színi alatt kelt rendelet szabilyozta, hogy minden gyereket a 6• életóvének Letöltését követő tanévvel kezdődően 9 éven it a törvényben megszabott nyilvinos iskolai oktatisban kell részesiteni.

A törvény - többek között - a tanyai iskolakötelesek
felmentésére kedvező lehetőségeket biztositott. A 24. §

4, pontja kimondta, hogy betegség és nazyobb testi vagy
szellemi hiinyossigokban szenvedő ;_:yerekeken kivül fel-
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a./ a tekintetbe vehető egyedüli iskola a tanköteles lakisit611 12 éven aluli tanköteleseknél
3,5 km- n01, 12 éven felüli tanköteleseknél
5 km- nél tivolabb fekszik,
b./ a tankötelesek lakisitól az isko14ba vezető easdUli ut - figyelemmel a tanköteles életkorira és
testi erejére - az év bizonyos szakasziben jirhatatlan va,Ly veszélyes.
Az 1921. XIX. tc . 6. § nak 4. bekezdése kimondja, ho- külön rendelet all tartoznak a hirom kilométer sugaru
körön belöl szétszórtan fekvő tenylk és lakóhelyek
együttvéve, amelyeken összesen és illandóan 20 csalid lakik és amely lakóhelyek között a legközelebbi nyilvinos
elemi népiskola 3 km- nél tivolabb fekszik. Az 51. §
azzal foglalkozik, hogy akik az előzőkben meghatirozott
területen laknak kötelesek saját költségükön arról gondoskodni, hogy a körzetben lakó tankötelesek a törvényben megszabott szabilyszerti oktatisban részesüljenek.
Az ilyen körölmanyek között milkodő iskolik fenntartisihoz Muni ill. községi timogatis kapható. /207/
-

A megfelelő szimu mindennapi elemi népiskolik létesitése és fenntartsa - az 1868. XXXVIII. tc . alapján azonban az illetékes községek kötelessége volt. Ezt a
kötelezettségJt csak kivételes esetekben - akkor is csak
részbea - hT.ritotta It a lakossigra. ilak6 viszonylatban a viros vezetősége az 1921. XXX. tc . lehetőségeit
meg sem kisérelte kihasznilni. Ozt az is bizonyitja,
hogy a szizad elején épitett tanyai iskolik utin, attól
függetlenill, bo gy a régi vertfalu épületek illaga idő-
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A makói tanyai iskolík illapotit az első viligh4boru utin
első izben 1926 elején vizsgiltik felül a viros 41tal kiküldött szakérta bizottsig ás megillepitotta, hogy a 15
külterületi iskola épületei közül különösen az igisi utmenti, cs6k1si, hatrongyosi, bogirzói, mezőhegyesi uti,
rikostsnyeszáli iskolik olyan rossz illapottan vannak,
hogy költséges tetsrozis és illandó jEvitis mellett sem
felelnek me g rendeltetésüknek, egészségtelen, nedves és
elhanyagolt Ill aguk mellett. /PoB/ A bizottsig a helyszinem azt is felülvizegilta, hogy az Ig4si utmenti Jirandók
68 Ugarok tclakozisin.5.1 szükség van e is&ollra.Az érdekelt szülokkel folytatott tirgyelinon készült jegyzőkönyvben megMapitottlk, hogy az igisi ugarszél körüli
lakossIg gyermekét kenytelen 3-7 km tivols .ígre jiratni
iskolibe. Ez nem a legkedvezőbb körülmény a megfelelő
oktatis elvégzéshez. /209/

A virosi képviselőtestület 1926 mírcius 9- én foglalkozott először az Iga ugari iskole épitésével, megalspitva, hogy ez iskola felépitését feltétlenül szükségesnek tartja. Az iskola telkét 1 kh- ban illapitotte meg
es utasitotta a tanícsot a terület megvisirlisire. /21o/
- ai iskolai épitések és
A megindult nagyobb arinyu ten j
felujitisok sorin, fontoss&gi socrendben az Igsi utmenti jlrandói és ugari gyerekek szim4rE létesitendő 16.
tanyai iskola felépitése került előtérbe. A virosi Zérnöki Hivatal Utal elkészitett költségvetés szerint az
uj iskola felépitése 482 69 E3 410 koroniba került vol-
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A viros, bizva a na,yobb összegti :nanni hozzijirulásba,
ujabb próbilkozásba kezdett. A tanfeltigyelőség értesülései szerint az iskola teljes épitési költségének fedezése a miniszter részéről teljesen kilitistalan volt.
Az ügyet a képviselőtestület ismét tirgyalta, majd határozatilag kimondta, hogy a viron szükös anyagi helyzete miatt nem ill módjában az iskola épitési költségét
biztositani, de amennyiben az épités kivitelezésre kerül, az ahhoz szüksézes toglit (is 1- omokot a helyszinre
kiszillitva, dijmentesen adjs. /212/
Az Igisi ugari iskola épitéséhez szükséges naLyobb öszszegU_állami timogatist a képviselőtestület mindenképpen meg akarta szerezni, aminek érdekében minden eszközt igénybe vett. Az iskola felépitését halaszthatatlannak tartotta, uasitotts a polgármestert, hogy a
hiányzó 3oo milliót szükség esetén füzgőkölcsön formi/213/
jában kérje a vallás- és közoktatásügyi minisztertől.
Az ilhatatos alkudozások sikerrel jirtek, a miniszter
ujabb 18o millió.korons segélyt enged ,Ayezett. Ezzel az
illamsegély összege megközelitette az épitési költségvetés összegét. Ezután meghirdették az rlejtést. A beérkezett ajánlatok köztil Schmidt Péter, makói kőmtivesmes1214/
ter 287 053 37 0 koronis aj inlatit fogadták el.
Mivel a város téglit és homokot adott az épitéshez, az
illamsegélyből meg másik tanyai iskola javitásához is
maradt.
Az iskola épülete 1927 végére elkészült, és ezzel befe-

Igis—ugari iskola

Tanterem felőli homlokzata
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jeződött a makói tanyavilig iskolai haft tinak kiépitése. A müszeki itadskor készült jegyzőkönyvben olyan
sulyos és nay szimu hiinyoss4goket sorolte fel, hogy
azok pótlisa sok időt vett igénybe, i,y az iskoliben
tanitis csak az 1923/29— es tenévben kezdődhetett el.
tanitója Tannovszki Perenc volt. /215/
A tanyai iskol'k illepotlt 192— ban fe1ülvizsga6 bi-

zottsig iltEl javasolt iskollk ujjiétitéséhez, illetve
felujitislhoz szükséges illami timotis megszerzéséért
a képviselőtestület több esetben igen jelentős lépést
tett, ami azonban csak 1929— ben vezetett eredményhez. /21S/
ezzel megkezdődhetett a hírom legelhanyac,oltobb tanyai
iskola ujjiépitése. A v-Iros köztestülete Széll József 6:
Bonkő Antal, makói épitési vlllalkozókkal ez Igei utmenti középső és kU1s, velamint a ilezőhegyesi utmenti
ikolikra 1929 Julius 8— In meLkötött épitési szerződést
jóv ihagyte. /217/ Az iskolik felépitése egy év alatt meg
is történt. 1930 szeptember 3o— In t is adtik rendeltetésüknek. /218/ Az ujjépült iskolíkre nagy szükség
volt, mivel ez előző időszakhoz viszonyitva ez iskolibe
jiró gyerekek szima nem viltozott /9. mell./. Az uj iskolik megnyitisival a na,yobl, tvolsigra jiró gyerekek
helyzete kedvezően megviltozott és javult a sz;:+ktis körülmények között oktató iskolk illapota. Makó hatIriben ezt követően több uj iekolit nem épitettek. A meglévő 1G tanyai iskola közül az ujjépült négy iskola kivételével a többi régi, korszerütlen. A vaiosnak felujitisuk, karbentertisuk tovibbre is nagy terhet jelentett, de azért a lehetőeégeket kihesznilva, alkalmat
talilve a későbbiekben is véeztette:: iskolefelujitlet.
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Javaslatok az iskolai oktatisügy ás a tanyavil
szocillis és kulturais lelyzetének javitisira

Az eddig leirtekból lithattuk, hogy hazinkban, illetve
ez iltalunk vizsgilt területen a népiskolai hilózat
kiépitése milyen nehézkesen és akadozva naladt előre.
Eötvös népoktatisi törvénye és az ezt kiegészitő rendeletek e lényegesen gyorsabb Utemü iskolafejlesztés lehetőségét is biztositottik, de azok végrehajtsa az
adott tirsadalmi Körülmények között, a feudiliskori
szemléletből fakadó, maradi gondolkodis miatt iltaliban
nem valósulhatott meg. A népiskolai oktatis fejlesztése
érdekében kiadott rendeletek, utasitisok végrehajtisit
néha szinte szabotilt:lk, jobb esetben a végtelenségig
halogettik. Diagyobb virosokban a népiskolai oktatis kiterjedtebb ás szinvonalasabt volt, ugyanakkor a kisebb
településeken és a tanyaviligban igen alacsony szinvonylon Mott. A kedvezőtlen körülmények - ez egyéb okok
- nagyban hozzijirultek ahhoz, hogy feltünően magas volt az igazolt és igazolaIlan mulasztisok
szima. Az utóbbira jóllehet büntetéseket szabtak ki,
amit igen sok esetben el is enedtek. A lo. évüket betöltő tanulók esetében könnyen ment e felmentés az elemi- és a gazdasigi ismétlőiskolai kötelezettségek alól.
A gyakori felmentések elősegitették, hogy az iskolakötelesek kJzött igen nagy volt a lemorzsolód4sok szima.
fellat sz_lzadeleji adatokat /lisd 6,7. mell./ öszszehasonlitva a későbbi ed,- - tokkal /9. mell./ megillapithatjuk, htuT ezen e téren a korminy uj iskolapolitikja ellenére sem történt jelentős viltozis.
Az 192o- as évek eseményeit tanulminyozva olyan megmozdulissal is tElllkoztunk, ahol az oktatisügy reformili-
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sának a gondolata is felvetődött. Ezzel kapcsolatban
meg kell emlitenünk az 1923 juliusiban, Budapesten
tartott Országos Tanitókongresszuson elhangzott felszólal sokat. Klebersberg kultuszminiszter kongresszuson elmondott beszédében - kulturpolitikájának megfelelően - hangoztatta, hogy a tanit6:ág az alapja a nemzeti létnek és s tanitók lelki ereje ez az erő, amely
Magyarorezigot kivezeti a hinirból. EppeL ezért a létszimcsökkentő akció ellenére 88 0 uj tanitói Mist szervezett és h-lists tanitókkal töltötte Le. 6vta azonban
a tanitókal, attól, hogy beavatkozzanak a pirtpolitikiba. A mai politikinak kivtil kell maradni az iekola falain - mondotta. A népoktatást fejleszteni kell, mert
ha továbbra is élni akarunk, Kelet-Európa lee,mUveltebt
illaminak kell lennünk.
A kongresszuson olyan felszólalisok is

elhangzottak,
amelyek nem képviselték egészében a korminy iskolapolitikáját. Csorba ődön i , ezgatótanit5 a magyar népoktatis
organikus kiapitésének szükségességét indokolta meg. .tamondta, ho_y Magyarorszigon 1 millió 300 ezer analfabéta van. Két irinyu népiskola kiépitését javasolta,
hirom tagozattal. Gazdasigi vagy elemi iskolít 5 évfolyammal, tovibbképző gazdasigi iskolát vagy felsőbb népissolt hlrom évfolyammal és kétévfolyamu t4rsadalmi
népiskolit.
Nagy vihart keltett a konresazuson Tóth IetvIn javaslata, a,Lely szerint illamoLitani kellene minden iskolit.
Javaslatit a naggyülés elvetette. /219/

Nyilvinvaló, hogy az elleaforradalom vezetése ilyen jel-
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aktvabb iskolapolitikára serkentették.
A népoktatás korszerüsitésére, a tanyai nép kulturszükséglete kielégitésének javitására vonatkozó javaslatok
más forumok ösztönzésére is hangzottak el. Az Alföldi
Magyar Közmilvelődési EGyesület 1927 február 13- An tartott országos naggyülése - az alföldi magyarság elmaradt
kulturális helyzetének felszámolása, javitása érdekében
a tanfelk;yelőségek közvetitésével, felhivással fordult
a külterületi állami elemi iskolák igazgltóihoz, hogy
az előre megadott és felsorolt szociális és kulturális
vonatkozásu kérdésekre, a helyt állapotokra vonatkozóan
adjanak pontos tájékoztatást.
A Csanád meyei Tanfelügyelőség felhivására Szókely Károly, a makói rékosi tanyakörzet iskoláinak igazgatója,
1927 május 3 0- án a következő jelentést irtat
a./ A népinternátus megvalósitása az itteni viszonyok mellett felesleges, mert 3 km-es sugaru körben, sót közelebb is
mindenütt van iskola. Annál szükségesebb lenne minden
iskolánál a napközi otthon létesitése. Szükségesnek tartom ennek megvalósitását már csak azért is, mert a tanyai gyermek reggel 8 órától,délután 4 óráig egyfolytában
az iskolában tölti az idejét. Itt fogyasztja el hideg
ételekből Alló reggelijét s obédjét is.Ilyen körülmények
mellett - dacára az óraközi szellőztetésnek - egészséges lovegőről szó sem lehet, ami végeredményben a tanulók és a tanitó egészségi állapotára és a tanitás eredményére is károsan hat.
b./ Tazitói munkánk - a nemzeti nevelés eredményének biz-
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tositása szemoontjából - csak uGy lehetne teljes, ha a
mindennnapi,tankötelesek korhatárát 12 évről 14 évre
emelnék fel. Az iskolán kivüli népoktatásban a nemzeti
öntudat érvényre jutását ogy alaposan átgondolt, jól
kidolgozott történelmi sorozat előadásával, népies
nyelvezettel megirt olcsó könyvek s tisztán e cél érdekében szerkesztett olcsó ujság terjesztésével vélem
megoldbatónak.
Mivel a falusi és tanyai nép nagyon szeret ujságot olvasni, ujság formájában kellene a nép közé vinni a
szükséges ismereteket. _dtran merem állitrAni, hogy ez.
zel nasyobb eredményt lehetne elérni, mint bármely más
móddal.
c./ Néps1:inház /kulturház/ létesitécét a tanyaközpontokon, népes tanyakörzetekben szüksér,esnek látom. Ebben
elhelyezést nyerhetne előadóterem / istentiszteletek
tartására is/, olvasószoba, nép- és leventekönyvtár,
rádió, vetitőgép. Itt nyerhetne elhelyezést a leventeotthon! Lükedvelő előadások rendezését . a tanyai viszonyok mellett - nem tartom célravezetőnek, mert a
nappali betanulás megvalósithatatlan, az pedig aggályos,
hogy fiatal lányok és legények, szülői felügyelet nélkül, késő este járjanak több km- os uteri próbára és
vissza. Összejövetelek alkalméval a magyar népdal felkarolása szükséges lenne, mivel a tanyai nép e vidéken, e tekintetben teljesori elmaradt, s nem szokott
otthonában sem dalolni. A nép- 6c leventekönyvtár beszerzését csakis törvényhozás utján megterentett alapból lehetne megvalósitani. Kulturház létesitését is
csak ugy tartom megvalósithatónak ha erre törvényhozás
utján megfelelő alapot létesitanek.
d./ A tanyai lakosság népmüvelésének felkarolása Ina.

-133nemzeti órdek. A tagyai nép eddigi elhanyagoltságából
folyó küliAlleges tanyai viszonyainál fogva, különleges
elbánásban kell hogy részesüljön. A tanyai nép kulturszükségleteinek kielégitésére nagy áldozatot kell biztositani a törvényhozás utján annál is inkább, merit befizetett adójához képest, a városi emberekhes viszonyitva, aránylag semmi előnyben nem részesült. A tanyai
népmüvelés kérdése kizárólag a tanyai tanitók utján oldható esek meg, miért is ezek felkarolása, megbecsülése,
védelme szoros összefüggésben van e kérdéssel.Amig a tanyai tanitó csak átmeneti állomásnak tartja helyet, addig eredmenyes munkáról szó sem lehet. Mindezek alapjún
- véleményem szerint - a tanyai lakosság népmilvelését
a tanyai tanitók ügyének rendezéséyel egyidejUlag törvényhozás utjAn ken= biztesitsni.

0./ Népegészségügyi propaganda keretében az anya- és
csecsemővédelsmnek s a népbetegségek elleni küzdelemnek
mindezek szervei. Ilyenek egyrészt szükségIelen voltuknél, másrészt a tanyai viszonyok miatt megvalósithatatlanok. Az iskolai egészségügyi kérdések azonban a hatósági orvosok gyakoribb kiküldetése utján könnyen megvwlósithatók. Dispensairek felállitása szükségtelen.
f./ Az iskolázás rendjét egyedül a szeptemberi s juniusi
nagy gazdasági muLkaerő zavlrja, amidőn a gyermekmunka
nagymervü igénybevétele miatt lehetetlen a beiskolázás.
tppen ezért célravezetőbb a 8 hónapos tanyai iskolai év,
“/220/
bevezetése, amire a beiskolázási törvény módot is nyujt.
A leirtakhoz tul sok hezzáfüznivalánk nincsen. Ujat,
korszerübbet és jobbat akartak, illetve javasoltak, mint
amilyen eddig volt. Éreztek, látták a megvalósitás utját. Igaz ez nem volt tulságosan nehéz, mivel a kormány

-
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ay sokat hangoztatott kulturprogramja is hasonló volt.
Pozitivumnak inkább az tekinthető, hogy amiért a javaslatban leirtakra a konzány szerint szükség volt, a
világtól oly távol 616 tanyai tanitóknál még nem kristályosodott ki. 2ögződtek a sokat bangoztatott felada-

tok, de a 061 még nem volt világos. A korszerü ideológia még nem itatta át teljesen a tanitók lelkét.
5. A. tanyakérdés
A trianoni békeszerződés nemcsak Magyarország helyzetének gyökeres átalakulását eredményezte, hanem megváltoz-

tatta a mezőgazdaság fejlődési feltételeit is, megbontva a gapdasági egységet, dtalakitva a mezőgazdaság szerkezetét. A gazdasági élet belyreállitása elképzelhetetlen volt tudatos gazdaságpolitika jegyében fogant állami intézkedések nélkül. Erre azonban csak Bethlen minisz-

teri kinevezésétől kibontakozó pulitikai konszolidáció
keretei között kerülhetett sor. A mezőgazdasági termelós alacsony szinvonala a.gazdaság egyéb területeinek
helyzetét is meghatározta, sőt szorosan összefüggött az
emberek életviszon54ival. A gazdasági életben bekövetkező
változás elképzelhetetlen volt a korszerü termelés alkalmazása nélkül, ehhez viszont képzettebb emberekre
volt s%Ukség.
A 2o- as évek derekával a Duna-Tiszaközi Mezőgazdasági
Kamara /továbbiakban = DTMgK/ kezdaményezésével különböző mezőgazdasági tanfolyamok szerveződtek. A Kamarán
belül különböző szakosztályok alakultak, amelyek a ter-

melői érdekek biztositására hathatós organizálást végeztek és hivatva voltak speciális területükön a termelés fejlesztésére.
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A DTIagK keretében 1927 márciusában alakitották meg a
tanyai szakosztályt. A szakosztály március 24. en Keeskanéten tartotta alakuló ülését. Strank kamarai alelnök neepyitója után egyhangulag megválasztották elnökül dr. Steinecker Ferenc közgazdasági egyetemi tanárt,
alelnökül Nagy 262 Ferenc halasi kisgazdát, Jezőül

Czaus Ferenc tanyai tanitőt. Az elnöki előterjesztésben dr. Steinecker a tanyakérdés nagy fontosságát kiemelve, a kor ideológiájának megfelelően hangortatta a magyar tanya a szimmagyar népet jelenti, amely a
maga függetlenségében el a tartAn. Ezt a népet telje- .
sen elhanyagolta a háboruig, tudomást sam vettek róla.
Tisztába kell lennie azzal, hogy az élet mindig nehezebb lesz, a harcban pedig az az ország győz, amely
népének az anyegi ás erkölcsi függetlenséget meg tudja
adni.
Az ülésen többen hozzászóltak, valamennyien a tanyavilág hátrányos helyzetét ecsetelték. Különösen érdekes volt Gres Márton kisgazda, a hődmezővásárhelyi
Gazda Egyesület elnöke által előterjesztett tervezet,
amelyben javasolta, hccy a tanyai tanitóknak Allapitsa-

nak meg müködési pótlékot, tegyék lehetővé az iskolán
kivüli nópmüvelést, oktassa a tanyai asszonyokat betegápolásra és csecsemővédelemre. Megállapitotta, bogy
az olvasókörök, amelyek a tanyán a kulturitt terjesztik,

mostoha elbánásba részesülnek. kiadások fedezésére
mulatságokat rendeznek, ezeket azonban annyi és oly
sokféle adóval terhelik meg, hogy egyáltalán nem lehet eredményt elérni.
Ezzel a kérdéssel országos viszonylatban is elindult az
ugynavezett tanyakérdéssel való hathatós foglalkozás.
Igaz, már korábban is foglalkoztak ilyen kérdésekkel

- 136 az 19o9. évi -polies/ gazdanagygyülés, majd az 1921.4:1,
tamyakongresszus - de hathatós vizsgálata csak az ezt
kővető időszakra esett. Egyik országos mcgmozdulás a
másikat követte. 1927 októberében SzAitesen, 1955 márciusában Szegeden, majd 1936-ban Kiskundorozsmán tartottak tanyakongresszust. 1927 májusában Budapesten országos közigazgatási tanyai értekezletet rendeztek. /222/
Az országos megmozdulások vidéki viszhangja sem maradt
el. A Morosvidék április 2- i számában Steinbacher József, Makó bogárzói tanitó, a kamarai dlésről közölt
tudósitds hatására, "Megszólal a tanya" cima cikkében
üdvözölte a Kecskeméten elhangzott kezdeményezéseket,
ahol a makói tanyavilág problémáival is foglalkoztak.
Ismertette a makói tanyai emberek között kialakult véleményeket a taayai szakosztály alakuló ülésén elhangzottakról. Azt ej bogárzói idős tanyai ember szavaival mondatta el, aki igy nyilatkozott: "Szép, szép minden szép, de az igazság az, hogy ez csak igéret marad."
Majd elmondta: A trinyavilág népe szegy igéayü, nem

sokat kiván. Hihetetlen az, hogy az alig valamibe korii,
15, szerény kivánságai ne lennének teljesithetők. Ezeket a kivánságokat igy sorolta fel:
- Miért no lehetne minden tanyai iskolában minden

vasárnap és ünnepnap az esti ,rákban egy népmüvelési
előadás.
- Liért no lehetne minden tanyai iskolánál egy mentőszekrény. Hiszen minden tanitó, ha nem is az orvosi
tudomiyhoz a sebvórzés megállapitásához, tisztitásához és bekötéséhez valamit ért.

- Miért no lehetne minden tanyai iskolánál telefon.
- Miért ne lehetne minden tanyakörzetbon járlatkezelő.

-137- Nam kivánunk minden tanyához kövezett utat, autójáratot, orvost, jegyzőt, postát, távirdát, de még végrehajtást sem, ha szerény kivánságaink teljesülnének
még annak is kevesebbszer kellene k
nie. /223/
Április ő- An a Marosvidók arról irt, hoL;y a tanyai gazda ki van zárva a kulturából, s mivel nincs aki felébressze benne a.haladás iránti vágyat, nem is keresi a
haladás utjait. A helytelen felfogás átalakitásának
fontosságát hangoztatva kijelenti, hogy a Gyerekek kötelező elemi iskolái mellett szükség lenne a felnőttek isk oldjára is. /224/

A DTMGK, érezve a tanyavilág megismerésének szükségességét, hozzálátott a tanyavilág életének a feltárásához. Kivánatosnak tartotta a tanyavilágra vonatkozó,

minél részletesebb adatok beszerzését, hogy ezek alapján a szükségesnek mutatkozó javaslatokat és intézkedéseket megtegye. Igyekezett megismerni a trmyavilág helyzetét, adatokat gyüjtött az ut, vasut, posta l távirda,
telefon, iskola stb viszonyokra vonatkozóan. A tanyai
szakosztály igyekezett a feltárt problémákat részint
kormányzati, részint közigazgatási, részint társadalmi
uton megoldásra juttatni, a bajokon segiteni. /225/

1927 junius 1- él megjelent a 33.3o7/1927. III.BM.

OZ.

magyar tanyavilág közigazgatásána': megjavitására vonalkozó rendelet. Országos viszonylatban intézkedett
a tanyavilág közigazgatásának korszerüsitéséről f/ezen
belül a tanyaközpontok kialakitásáról, a posta, t elefonhálózat kiépitéséről, a tanyai biztonságról, egészs101.01 ellátásról, tanyai épitkezOsekről, tüzoltóság/226/ A,miniszteri
ről valamint a kuiturális munkáról.
rendelet alapján Makón is megindult a munka. A közi-
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GazG4tási bizottság eGy héttag bizottsA;ot ':Lildött ki
azzal a megbizással, hogy járja be a makói tanyavilágot, hallgassa meg a tanyaiak sérelmeit, vizsgálja meg
panaszaikat és azok alapján tegyen előterjesztést a
tanyakórdós megoldására. A bizottság 192? augusztus
23—án kezdte el tanyai !:rut ját. Az első állomás a le—
lei utmenti iskola volt. A hel,szin tanulmányozása, és
az érdekeltek meghallgatása után a bizottság ugy találta, hogy a környék lakói teljesen be vannak kapcsolva a
városi életbe, igy elsősorban az utak épitését és karbantartását tartotta szükségesnek. Fontosnak vélte az
iskola telefonnal történő ellátását valamint szülésznői
állás Lzervezését.

Az Igási iskola rozoga, düledező épületével a vidék szembetUnő pontja volt. 2,&iriol esett a várostól. A tagyavi
lágnak ez a része nagy hasznát látná a Gazdasági és kulturális intézményeknek. Alkalmasnak találták tanyai központ mevalósitetsára, ami azt jelentette, hogy az igási
iskolai rész ez esetben telefont, piacot, közigazgatási
kirendeltsége, gazdasági kört, esetleg kulturházat és
temetőt kapna.
A bizottság
meL,ye teGye
jesztettek.
vezetésére,
csoláse.

javaslata Bogárzónál is az volt, hogy a vártanyaközponttá. Két %Ulan kérdést is felterEgyik a Feketeér megrgitása, a talajviz lea másik Bogárzónak az Isi utra való bekap—

A Jékési uti iskolánál telefon vezetésére tot tok javaslatot, valamint igéretet tettek arra, hogy támogatják abban a töre1,7vésében hogy tanyaközponttá fejlesztése megvalósuljon.

-139A Sztaholyák-féle iskolánál szintén szemlét tartott a
bizottság. Örömmel értesültek a gazdák köralakitási ak-

ciójáról. A jelenlegi iskolát akarták err.o a célra megvenni, egy hold földet ajánlva azért, 1,04 azon egy uj
iskolát épitsenek. A bizottság telefon bevezetését, orvosi, szalésznői állás szervezését, járlatirás és camdőrségi pihenőhaj létesitését látta szükségesnek.
A tanyavilág fejlettebb része Rákos volt, amoly már ak-

kor is központja volt a tanyai életnek. A bizottsag leszögezte, hogy mindenekelőtt Rákosra fogja javasolni a
tagyai központ kialakitását. Telefont, piacot, közigazGatási kirendeltséget, orvost, temetőt, csendőri pihenőt és ipartelepet kap, igy ez a terület szinte községi
jelleget vesz fel,
LátoGaták utolsó All -máshelye Wal volt. Két kivánság
hangzott el, aminek a teljesitését jogosnak is tartották.
Az egyik c:;y uj iskola épitése, a másik a dáli kör megszervezése.
A tanyalátogató körut után értekezletet hivtak össze a
varmegyeházan Purgly Dmil főispán elnökletével. Ö sszegezték a tanyán szerzett tapasztalatokat és megalakitották a tanyai bizottságot. /227/ A tanyalátogatás saran szerzett tapasztalatokat Garcsa Peter városi főjegyző jelentésben összegezte és válaszolt arra a kérdésre, hogy a belikvminiszteri körrendelet keretoin belül hogyan lehetne megoldani a tanya problémát. Egyik
legfontosabb kérdésnJk az utak kiépitését és karbantartását tartotta.
A közigazgatás megjavitása érdekében szervezeti változ-

-140-

tatásokat tartott szükségesnek. A város %I:1AZ határát
nér,y tanyai közigazgatási területre kell osztani.
Egy-egy terület középpontjába tanyai közsigházat kell
épiteni, ezek képeznék a tagyai központokat, itt futnának öcsze a területek közigazgatási, kulturális,
egészségügyi, L;azdasági, köz- és tüzbiztansági Ugyeivel kaocsolatos intéznivalók. A mostani mezőörök helyett két-két tsnyai kapitányi állást kellene szervezni, akik postal küldeményeket kézbesitenének, összeirnának, adót szednének stb. A tanyai községházak,ego2assal és a várossal telefonon volnAnsk összekötve. Linden
tagyeközpontba egy-eGY szülésznői állást, a fejlettebb
kerületekben orvooi állást is kell szervezni. Igen fontos ós nagy szerep vár a tanai tanitóságra, a tanyai
lakosság kulturális, társadalmi, Lpzdasági és •_rkölcsi
nevelés tekintetében. A tanyai tanitókat az illetményre
vonatkozóan külön elbánásban kellene részesiteni. Befejezésül azt is leirta, a javaslata az, hogy az előzők
megvalósitásához szükséges kiadásokat nem egy évi, hanem több esztendei költségvetésbe kell megtervezni és a
változtatásokat fokozatosan kell megvalósitani. /228/
A felmérések, a javaslatok elkésziiltek, a kivitelezés
azonban akadozott, sőt 1929- hen a gazdasági válság
kezdetével minden kezdeményezeEt megszüntettek. A város képviselőtestülete 1929 február 11- en tartott közGyülésón még foglalkozott a rákosi es igási központokban létesitendő távbeszélő állomás kérdésével, de folytatása jó ideig nem következett. A város sulyos agyagi
helyzetére hivatkozva kijelentette, hogy a 14 000 pencI't kitevő költséget nem tudja vállalni, ezért a kültarületi két telefon költségeinek a viselését az állam
kincstárából órolmezi, /229/

-
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Az 1920- as években országosan felszinre került tanyakérdés makói viszonylatban történő megoldása a gazdasigi v1s miatt eltolódott, sőt a többszöri felmérések alapjn készült tervezetek a gazdasigi válság
éveiben lekerültek a napirendről. A makói tanyavilig
minden kiterjedő részletes leirisival a gazdasági vilsig utin, 1935- ben talllkozunk ujból. Az 557/1935
sz. rendelet alapj -',11 adatgyüjtést készitettek. /23o/
A virosi képviselőtestület 1938- ban határozta el s rákosi telefonhllózat kiépitését. Az ahhoz szükséges oszlopokat saját erejéb61 adományozta, a tanyai lakosok
társadalmi munkában a helyszinre ki is szillitottik. Az
épitkezés azonban fedezet hiánya miatt elmaradt. Az ezt
követő években ujabb hatirozatokat hoztak, kibővitve azzal, hogy Rákoson postaügynökséget is létBsitenek és onnan a Békési uti, Bogárzói, Igisi, Lomlósi utmenti olvesókörökhöz és a Dili iskolihoz telefonvonalat épittetnek. /231/ A megvalósitásra nem került sor, sőt a tervek
egy része évek mulya feledésbe is merült.
tanyavilág felülvizsgálására kiküldött bizottság ülésén, 193 3 január 7- én készült jegyzőkönyv egyértelmüen
leszögezte, hogy a tanyai közigazgatás megkönnyitése érdekében első legfontosabb teendő a rákosi tanyaközpont
kiépitése, nevezetesen egy iroda és tisztviselői lakás,
valamint egy egészséghiz melyben ez orvosi rendelő nyer/232/
ne elhelyezést. Ezenkivül piactér és templom épitése.
A képviselőtestület az 1839 április 18- in tartott ülésén elhatározta, hogy a rikosi tanyakörzetben 1800 CI- öl
telket vásárol a belügyminisztérium által épitendő egészségház felépitéséhez. /233 1A megvalősitásra azonban itt
sem került sor.

- 1426. A tanyai gazdasigi olvasókörök
Az ellenforradalmi korszak népmüvelési politikijinak
megvalósitIsa érdekében nemcsak ez elemi népiskolai
oktatis feltételeinek a biztositisire, hanem a dolgozók müveltségi szinvonallnak az emelésére is szükség
volt. Ehilez meg kellett szervezni az iskolin kivüli
népmüvelés kUönLöző format. A tanyavilág elmaradt,
képzetlen lakóinak továbbképzésére a mult század végén
alakult gazda- és olvasókörök alkalmasnak bizonyultak.
A tartalom és a cél részben igaz megváltozott, de a
körök iltal biztositott volt a fórum, ahol az uj eszméket és ismereteket meg lehetett szerezni.
Országos viszonylatban a gazda- és olvasókörök megszervezését a Gazdaszövetség, az agrIriusok szervezete,
19oo janulr 8- in tartott közgyűlésén hatiroztik el.
Eleinte a gazdakörök feladatául a szakismeret terjesztősét és az alkalmi érdekvédelem ellitisa tüzték ki.
Az 19o2 szeptember 20- i közgyülés azonban mir bizonyos kollektiv jellegü politikai célt is szint nekik,
azért inkább az értelmesebt birtokos parasztokat kivintik megnyerni a mozgalomnak. A végs5 cél azonban ez
agrIrszocialista mozgalom ellensulyozása lett volna.
A gazda- és olvasókörök ahol meg is alakultak, ott sem
tudtik még a birtokos paraeztoket sem összefogni. Hatásuk sem mélységben,Eem tartósságban nem mérhető öszsze a koribbi évek népköreinek a parasztság politikai,
tirsadalmi ismereteinek és világnézetének alakulására
gyakorolt hatásával. /236/
A makói tanyaviligban az első gazdasigi olvasókör
1897- ben alakult meg. A megalakult elsó kör müködése
littin a gazdik e6ymis utin alakitottik meg az olvasó-
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megalakulisival Us5;zepen nígy müködött, egészen az
193o- as évek elejéig. ,- zek voltak a mak6i tenyavilig
népmilvelési központjai. Tulajdonukban volt e,; y nagyobb
helyiség, ez alkalmas volt könyvtir, olvasóterem céljaira, előadisok és t4ncmu1atsigok tartisira. A körök egy
része a tanyai
szomszédsigiban épült, illetve
az iskola helyiségét vette igénybe. kellettük telepUlt
is a tanyavilig ipara, a kovics, a bognir, sőt itt lakott a tanyai biba is. Könyvtirai mix ekkor is jelentős
mennyiségii könyvanyaggal rendelkeztek, amit e tincmulatsgok bevételeiből visiroltak. 1906- ban a gozdasigi olvasókörök könyvillomlnya a következ volt:
Békési
Igai

uti olvasókor
"
"

Rikosi
Bogdrzói

174 kötet
157
"
1Go "
nincs adat /238/

A gazdesigi olvas6körök a tanyakérdés felvetésével ismét
előtérbe kerültek és a tanyavil .'g valásiggal nélkülözhetetlen intézményei lettek. Legtöbbször innen indult ki a
tanyai lakossig helyzetének megjavitisira irinyuló törekvés, közigazgatisi, közegészségügyi stb. kérdések felvetése. Ezek emelték fel szavukat a rossz utak megjavitisa vagy ujak épitése érdekében. A tanyakérdós problémiit
tulajdonképen ezek a körök képviselték as tartottik felszinen.

A gazdakörök tagjai ujsigokat olvastak, előadisokat
hallgattak, vetőmagvakat, rézgilicot, mUtrigyit összeirhattak én közösen rendelhették meg. Ezeken kivül sok olyan
kezdeményezést és munkit littai el, amelyek nagy mertékben előmozditottik a tanyai lakossig helyzetének e Javitait. /239/

R4kosi olvasókör
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A DTMgK a hatiskörébe tartozó gazdakerökkel és gazdaalai olvaaókörökkel az összeköttetést fenntartotta és
tijékoztatta azokat a Kamara különböző akcióiról. Az
1927 Junius 1- i :tiratiban kéri a polgirmestert, hogy
tdjékoztassa a makói tanyik között lévő olvasókörökről.
A tijékoztatóból értesültünk arról,hogy ebLen az időszakban m:x öt gazdasigi olvasókör müködött. Ezek a következők: Tótkomlósi uti, Bogirzói, Igei uti, Békési
uti, Ltíkoei uti gazdasigi olvasókör. /240/ A Makói Gazdas_ígi 4,.5esü1et 1927. évi müködéséről készült titkiri
jelentásba igen sok adatot ismerhetünk meg az olvasókörökre vonatkozóan. A Békési utféli gazdasIgi olvasókörnek 1927- ben 93 tagja vol.. Könyvtlriban 356 kötet könyv, ebből 2 0 3 gazdasigi, 153 darab szépirodalmi.
A földmüvelésügyi miniszter 54 kötet gazdasigi irinyu
könyvet adominyozott, azonkivül 288 pengő értékben megrendelték aixdonyi Aza összes muniCit. A gazdasigi felszerelést& is gyarapodott, vgairoltak egy hagymaszortirozó rostit. G4z14mpékkal szerelték fel a kör helyiségeit. Hat bilat rendeztek és néhiny gazdasigi irinyu
megbeszélést, elsősorban a szLrvasmarhatenyésztésről.
Különböző gazdasigi vonatkozisu előad_lsok rendezését is
tervezték.
Az Igisi uti olvasókörnek 24 alapitó és 42 p4rtolótagja
volt. A vIrostól Ltönyvtira fejlesztésére loo pengőt kapott. "z 1927. évben könyvvisirlisra 15o pengőt forditottak, valamint ugyanennyit a magrongilódott könyvek
hiz egyik kisebb helyiségét italakitottik
bekötésére.
orvosi rendelőnek, igy lehetőség volt arra, hogy dr T4las Mityis kirilyhegyesi orvos a hét meghatirozott napjín orvosi kezelésbe részesitse a környék betegeit.
"etenkent kétszer vasirnap ós csütörtökön tartottak
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összejövetelt, amikor e tagok a gnzdasigi vonatkozisu
problémikat egymissal megbeszélték. Gazdasigi előadisokat - megfelelő előadó hialnyiban - nem tudtak szervezni.
A Komlósi uti gazdasigi olvasókör könyvtiri Illomnya
1927- re, a több uj bevisirlissal 481 darabra emelkedett.
A kör igen litogatott volt. Több bilat és népmlvelési elő-

adat rendeztek. Gazdasigi témiju előadlsokat, előadó hiinyiban itt sem tudtak szervezni.
A Bogirzói olvasókör tagjai vesirnap, kedden és csütörtökön tartottak összejöveteleket, ahol a környék 186i közül igen szép sz4mban megjelentek. A körnek 145 kötet

könyve volt, a virostól kapott pénzen 1927- ben loo kötet könyvet visiroltak. A hiziipar körében tartoz3 gépekkel is rendelkeztek, amelyeket a tagok hasznilhattak. /241/
A korm4ny a t nyai lakoss_Ig szervezettlensége miatt kü-

lönös fontossIgot tulajdonitott a gazdaköröknek. Az 1927.
évi junius 1- en kelt 33.307/1927. IiI. EM. sz . rendeletében müködésükkel kapcsolatban a következőket irta:
"A helyes irzlnyban müködő tenyai gazdaköröknek nem csak
az a hivatisuk, hogy tagjaik gazdasigi érdekeit eL;mozditsa, hanem az a magasabb közérdek szolgilate is, hogy

a tanyai lakossig a kulturilis haladis magviul szolgiljon, valamint az is, hogy szervezetében bevonja azokat,
akiket a nemzetbont6 elemek igyekeznek a maguk kirhozatos eszmeinek a szolgilatába tömöriteni. E magasabb nemzeti és szociilpolitika tevékenységüknek az előmozditcira a helyi önkorminyzatnak a tanyai gazdakörök alakulisit ée milvel.;dését még anyagi iron is t5mogatni kell."
/242/. A rendeletben leirtak megegyeztek a korminy
programjival, a gazdasigi nehézségek miatt azonban tul-
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gazdaköröket. A mindenkori kormány e termelés fejlesztése és a politikai neveléo zirdekében központilag megfelelő irodalmat biztositott a köröknek. Természetesan
a sajt erőből történő vásárlisokná/ is ezek e szempontok érvényesültek. A körök könyvállomnya fejlesztésének a gazdasigi nehézségek gitat vetettek. Az Morelnyok lerongyoledtck. Xomolyabb változás csak a gazdasági vilság évei utin következett.
Csanád megye főispánja 1936- ban értesitette Make viros
polgármesterét, hogy a földmüvelésügyi miniszter 42 kötetből .1116, a legujabb kutatisi eredményeket is tartalmaz6, kizárólag mezőgazdasági témába vágó sorozatokat
téritésmentesen bocsájt a gazdasági körök rendelkezésére. Ezek szétosztása a főispán hatáskörébe tartoztitt.
A polgármester javaslatira egy-egy sorozatot kapott a
Gazdasági Egyesület és a négy tanyai olvasókör. /243/
A világpolitiklban bekövetkező viltozás miatt a fasiszta heditó politika fokozatosan éreztette hatását a maTar illavezetésben. A revizionista eredmények köveGkezmónyek6nt, állambiztonsági okok miatt különboző fasiszta jellegü intézkedésekre kényszerült a kormány.
Ezek közé tartozott az országban lévő valamennyi társadalmi szervezet felülvizsgálata és fokozott ellenőrzése. Csanád megye alispánja, hivatkozással a belügyminiszter 181 000/1937. VII. az . rendeletére, utasitotta '-akó város polgármesterét, hogy 60 napon belül részletes jelentést tetjesszen elő a városban müködő társadalmi egyesületekről. /244/ A tanyai olvasókörök helyzete az ezt követő időszakban sem változott meg, mivel
eze a iorna1ny politik:jához közel állotLak, sőt a zsi-
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A tenyai olvasókörök segélyezését, sajt kérelmükre, a
képviselőtestület évente e y-egy alkalommal megszavazta.
A segélyről a körök részletes elszimolissal tartoztak. Az
évi segély összege 20 P volt, 1943- ra 4o P- re emelkedett. A tnyai olvasókörök ez-ma 1942- ben hat volt:
1.
2.
3.
4.
5.
).

Békési uti gazdasági olvasókör
Igisi
RIkosi
-"_
Bogárzói
Komlási
Békési uti közmilvelődési könyvtár /245/

Az olvasóköröket a felszabadulás után 1949- ben számoltik föl. /2451 hagyományos kulturális tevékenységük azonban csak fokozatosan szünt meg. Tevékenységüket, valamint
ingatlanaikat Défosz vette t.
G. A vilih:boru időszaka
A második vilighiboru éveiben a csaknem két évtizedes
stagniliet - a növekvő háborus készülődésLk hatására némi fellendülés váltotta fel. Fokozatosan megszüntette
a munkanélküliséget, de a dolgozók szociális helyzetén,
megélhetési nehézségein a fokozatosan csök.:enő értékü
keresettel nem változhattatta, még kevésbé szüntethet-

te meg. Ilyen és ehhez hasonló jelenségek Zakón is tapasztalhatók voltak. Ahol a politikai struktura a korábbi évekhez viszonyitva nem mutatott lényeges változást,
csupán a nyilas csoportoknak a szaporodása volt megfigyelhető az 1938-39- es években.
A város politikai vezetői éberen örködtek, ho y ezek a
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szélsőséges csoportosulisok nehogy hatist gyakoroljanak e tani testületek tagjaire, de különösen a tanuló ifjusigra. Csanid me,ye tanfelügyelője 1938 május
2o- in kelt 12.1./1938. elnöki számu bizalmas rendeletével utasitotte valamennyi elemi iskola igazgatóját a
tanuló ifjusig és tanitói fokozottabb nemzetvédelmi ellenőrzésére, és jelentést kért, hoy a tanita testület
tagjai, valaminte tanulók és azok szülei közül toboroztak-e tagokat ezek a szélsőséges /kommunista, szoc.dem.,
nyilas, horogkeresztes/ politikai szervezetek. A külterületi ioo1k i gazgatója mljus 31- t51 junius 30három jelentést készitett, amelyekben kiemelte, hogy a
makói tanyik között szélsőséges politikai szervezkedés
nincsen, az engedélyezett Kisgazda Pirt tevékenysége
is csak egyes tanyarészekre szoritkozik, de az az Egységes PIrtra nézve szimottevő hátrányt nem jelent. /247/
Ennek az időszaknak nemcsak a politikai ős L,,azdasigi
változásait figyelhetjük meg. A közoktat4s területén is
voltak próbálkozások a meglévő iskolarendszer megváltoztatására. A hatosztályos népiskola elhanyagoltsiga ellenére is sokan szorgalmazták - még Klebersberg minisztersége alatt
a nyolcosztályos népiskola bevezetését.
A gazdasigi válság azonban több mint egy évtizedig megakadilyozta a törvény megszületését. Nagyobb városokban
m Ix az 1937/38- as tanévben találkozhatunk nyolcosztilyos elemi iskolival, de ez orszigos viszonylatban nem
jellemző, igen kis százalék.
-

A nyolcosztályos iskolizásról és ez iskol;zisi tanköte-

lezettségről szóló törvényjavaslatot ,,6man Bilint, közoktatásügyi miniszter 194o május 7 én terjesztette az
országgyUlés elé. Az elfogadott XX. tc. az iskoláztatá-
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1941 szeptember 1- től lépett életbe. /248 / A népiskolit ős szervezetét fokozatosan nyolcosztályu iskolivi
kivinte fejleszteni. A törvényben leirtak megvalósitisinak e hiborus események azonban gátat vetettek. Intézkedések történtek, de a konkrét realizilis elmaradt. Csanid vm. tanfelti,yelője 194 0 augusztus 21- én
1755/194o. tf . sz. Llatt valamennyi elemi iskola igazzatóját utasitotta, hogy a Valais- és KözoktatisUgyi
Minisztérium f. év :Algusztus 13- in kelt cis a Déptanitók Lapjában augusztus 15- én megjelent 171 005/1940
V.U.o.ez. rendeletében k'jzölt nyolcosztayu népiskolira vonatkozó átmeneti intézkedéseket azonnal tegye
meg.
Az utasit_le hatis.ire a tanyai isKolknál is
történtek intézkedések, mivel az 1941/42- es tanévben
e boerzói iskollnil talilkoztunk (.osztAlyos tanu15kkal, de emellett ekkor még 12 fő ismétlőiekol_ls tvnu16
a hiborus készill6dések
is volt. /250/ A többi
a törvnyten elrendeltek létrejöttét megakedilyozták.
Ebien az időszakban az orszlg mir egészen me gondokkal küzködött, mint ho by az iskolarendszeren vá1toztat4st eszközöljön, de ha az elrendelt szempontok meg is
valósultak volna az italakulls akkor is csupin a tankötelezettség meghosszabbitását, valamint a szegényes
népiskolai anyag bővitését eredményezte volna, de nem
jött volna létre viltozis az iskdarendszer alapvetően
antidemokratikus jellegében.

A Hortily-korszaknak erre EZ időszak -Ira a misodik vilighiboru előkészületeinek minden terlleten történő jelentkezése volt jellemző. Eyre gyakoribbi viltak a
katonai behivisok, amelyek következtében az oktatis
teril13tén komoly problémik jelentkeztek. Egyre többször kellett a katon:nak bevonult ferfi tanerket he-
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lyettesiteni. Az amuy is magas osvtilylétszám mellett
ez fokozott gondot jelentett. Megkezdődött a lakosságnak a háboru időszeklra történő felkeszitése, légoltalmi oktatások szervezésével.Tanyai viszonyl , tban ezeknek legtöbbször sz iskola volt a szinhelye. indezekkel párhuzamosan rendszeres volt a leventék képzése is.
A Klebexsberg kultuezminiztersége alatt oly nagy jelentőségzel biró iskolai oktatás fontossága ezyre inkább hittérbe szorult. A hibilruba történő bekapcsolódssal il3r csak e hatalmi törekvéseknek volt fontossiga.

- 151 V. A TA14YAI ISAOL4K A FELSZABADULST6L AZ ALLAMOSITASIG

1. A makói Közoktatisi Bizottsig létrejötte és müködése
A II. Ukrin Front egyes előrevetett osztagai szeptember
utolsó napjaiban, délkeleti ir4nyból, a Maros folyó mentén előretörtek, tlépték a romin-magyar hatirt, kiverték a német-mayar csapatokat több hatirmenti faluból,
majd 1944 szeptember 26- ra virradóan felszabaditottik
Liakót, az e13 megyal ivIrost. A Szovjet Hadsereg parancsnoks4ga nyomban felhiv4st int3zett a felszabadított területek lakoss4g4hozs "Eagyarokl Semmi okotok
nince.a félelemret A Vörös Hadsereg nem mint hóditó
Jött Magyarorszigba, hanem mint a magyar nép felszabaditója s német-fasiszta iga alól. Polirok! A Vörös Hadsereg parancanoksige felszólít benneteket, ho.,:y őrizétek meg nyugalmatokat, tartsatok rendet és teljesitsétek pontosan a szovjet katonai hatósok 41tal a h-5,borus viszonyok figyelembevételével kibocsijtott rendeleteket." /251/
A felszabaditott viros lakossige csakhamar megbizonyosodott e felhiv4s szavainak igaziról. Makó szovjet vihelyi hatósigok
rosparancenoksiga azonnal összehívta
képviseLat, hogy felhívja őket a közigazgatis megszervezésére. Szeptember 27- án Könives 4olonics József,
Kossutb-pirti ügyvéd vezetésével a Szovjet Katonai Parancsnoksigon több makói baloldali ktipviselő megjelent,
hogy a közigazgatás, valamint a gazdes ..Igi- és téreadalmi élet megindit4s4ról tirgyaljanak. A megbeszéles eredményeként alakult meg az öt tagu Polgiri Virosparancsnoks4g, Könyves Kolonics József elnökletével. Az
élet meginditisa érdekében azonnal mnnkihoz littak.

Az volt a céljuk, hogy a városi közigazgatást és e lakossi életkörülményeit, a lehetőségekhez mérten, minél
előbb normalizálják. A helyi nyomdákban visszamenőleges
dátummal - 1944x szeptember 26. - plakátokat nyomtattak,
felhiva a lakosságot a munka minden téren való felvételére. Arendelték, how az összes gyógyszertárak a szokásos időben és rendtartissal z.eLnyiljanak. Az iskolákban a tanitis folytatódjon. Az összes felekezetek templomaiban az istentiszteleteket szabadon tarthatják. A város külterületén a mezőgazdasági munka zavartalanul folytatható és folytatandó.
A katonai helyzet azonban nem alakult mindjárt a legkedvezőbben. A hirtelen előretörő szovjet csapatok nagyobb
létszámu ellenséges erővel tal .áltik szembe magukat, az
utánpótlis bevásására kénytelenek voltak megállni, igy
Makónál kb. 2 hétig állóharcok folytak. Az iskolai épületek jórészét katonai célokra vették igénybe, 1.1:37 a tanitás csak kis késéssel kezdődhetett el.
1944 október 11- én szabadult fel Szeed, ezt követően
a makói iskolákban elhelyezett alakulatok néhány n!,3pon
belül elhagyták a várost, csak azokat nem Uritették ki,
amelyeket katonai kórház céljára használták. A háboru
zaja fokozatosan eltávolodott a várostól.
1944 október 16- án Kiss 1-1, n5 virosparancenok és Igaz

Lajos rendőrkapitány nevével Felhivis jelent meg, amelyben töbtek között ezeket olvashatjuk: "A helyi szovjet
katonai parancsnokság legmesszebb menő kivinsiga és t ámogatása alapján közhirré tesszük, hogy az összes makói
iskolában a tanitis október 19- én csütörtökön megkezdődik." A továbbiakban tájékoztatták oz érdekelteket,
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hogy a katonaság iltal elfoglalt iskollk tanulói melyik
iskoláLan fogják tanulmányaikat folytatni. /253/
Makón a rövid ideig tartó harcok a közoktatás helyzetének igen kedvez: alakulisit eredményezték. Az iskolikban
majdnem e felszabaditis napjiig folyt a tanitis, mindedkiiiritési rendelet a katonaköteles férfiakat,
dig, amig
igy a tanerők egy részét is, a viros elhagyására nem
kényszeritette. Az oktetis körülbelül három hétig szünetelt, mivel E Felhivisra legtöbb iskolában október 19- én
megindult a tcnitás, ez alól csupán a tanyai iskolik voltak kivételek, elsősorban tanitóhigny miatt.
Makón, az első felszabcdult virosban, megyeszékhelyen a
közigazgatis megszervezése igen rendhagyó módon történt.
A Polgári Virosperancenoksig a közoktatás megszervezésére és irányitására megalakitotta a Közoktatásagyi Lizottslgot, az első magyar demokratikus milve1ődéei6azgatási
szervezetet, mely teljes jogkörrel ellitta a volt Tankelületi Főigazgatáság (is a megyei Tanfelügyelőség igazgatisi teendőit, a politikai és tirsadalmi italakulisnak
megfelelő demokratikus tartalommal. /254/
A Kbzoktstisii,yi Bizottság alakuló ülését 1944 október

19- én tartotta a gimnizium irodájában, ahol a szakképviselet részéről jelen voltaks Buday Géza tankerületi
főigazgató, Erode Béla ay. polgári iskolai igazgató,
Maros István ny. gimniziumi tanir, Migori Simuel ny.
népiskolai igazgató, Dr. Trrnay Liszló gimniziumi igazgató, Lélek Péter kereskedelmi iskolai tanir, dr. xirdei
Jnes polgári iskolai igaz ató, Csaba Liszló ás Miski
Istvin népiskolai igazgatók, az iskolefenntarták képviseletében Dr. Csepreghy Imre pipai preltus és Szabó
József reformtus elnök-lelkész, Pusztai Sebestyén vi-

-154 -

rosi szimvevGségi tanicsos, valamint a virosparancenokBig képviseletében dr. Könyves Kolonics József vírosparancsnok, Szabó József és 6zUcs kil vírosparancsnoksigi
bizottsigi tcgok.
Broda Béla felv.lzolta a bizotteig létrehozásinak szükségességét és feladetitt "bizonyos vonatkozísokban itmenetileg a felettes hatóságok szerepét tölti be, gyakorolja a felügyeletet és irinyitja az iskolik szellemi és
anyagi életét." Az ülés résztvevői elnökké e7yhangulag
Buday Géza ny. tankerületi főigazgatót, alelnökké Broda
Léla ny. polgári iskolai igazgatót, jegyzővé iski Istvn külterületi népiskolai igazgatót vilasztottik meg.
Ezt követően az egyes iskolik képviselői részletesen
tljékoztattik e bizottságot az iskolikben történtekről.
A vdros belterületén lévő iskolikban a tanitlE zavartalanul megindult és ezóta is folyamatos. A külterületi
iskolik illapota Miski István külterületi népiskolai
igazgató ismertette: "A 16 tanyai iskola közül jelenleg csak 5 iskolinil van tanitó, mig 11 tanyai
áthelyezés és üresedés folytin nincs. Egyes iskolák
részben hasznahatatlan Illapotban vannak, részben nagyobb takaritásra és javitisra szorulnak. A beiskolizis
ezek miatt sok nehézséggel jir." Az elnök utesitotta a
tanyai iskolik igaz_etójit keresse annak lehetőségét,
hogy az összes tanyai iskolít meglátogassa és egyben e
helyzethez mért intézkedéseket tegyen az iskolai munka
megindulására. /255/
A Abzoktatisügyi Bizottság megalakulisival megkezdődött
a város közoktatIsinek e szervezése és ir_ínyitise. Budey
Géza elnök a tanfelügyelői hivatal vezetésével Sági Istvánt bizta meg. A makói ,Cözoktatisügyi Bizottság 1944x
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november 11- én hivatalosan felkereste Sági Istvin nyulmazott alEmi népiskolai iazgatót, meyei népmüvelési titkárt, hogy a vezető nélkül illó Csanád megyei
TanfelüLyelA Hivatal vezetését ideiglenesen ve,ye It
és müködését folytassa addig, mig a törvényes felettes
hatósággal a kapcsolat létre nem jön. 1256 / Utasitotta,
szólitson fel minden iskolát jelentéotételre, s azután
szálljon ki azokra a hel , ekre, ahol a tanitis megindulásának akadályai vannak s iparkodjék a nenezségeket
megszüntetni. A Csand vármegyei Tenfelügyelőség november 15- től ismét megkezdte müködését. /257/ S ág i -Lstvin rövidesen jelentésben számolt be, közvetlen felettesének a Közoktatásügyi Bizottságnak, az iskolai élet
megindulásáról és az előttük illó feladatokról. Leirta,
bogy a makói állami ős felekezeti isolikban a tanitis
október 19- ével megkezdődött s minden zökkenő nélkül
folytatódott. Problémaérit felvetette, hogy egyes tanköteleskoru tanuló sz,ileinek az a ferde álláspontja,
mely szerint a mai iskolábajárés nem kötelező, csak az
önként vállalkozók járnak iskolába. "Eme ferde ée a jövőre kiható felfogásnak gátat veendő - irta - megkerestem a polgármester urat a régi iskoláztatisi törvények
érvényre emelése iránt." Választ várt arra a kérdésre,
hogy az összes tanterem rendbehozatala után a tanitás
e Tanterv és ''tscitás által előirt mederben va y pedig
a Aözoktatisügyi Bizottság szükségrendelete szerint
történjen. Jelentésében javasolta a korlátozott tanitisi idő fenntartását addig, amig az egyes iskolák filtőanyaggel nincsenek ellátva. Kérte, hogy a tanitói
feladatok nyugodt, zavartalan ellátása érdekében a tanitói családok sorban állás nélkül kaphassák meg a hetósági kiutalás utján beszerezhető anyagokat: cipő beszerzés, talpalás ós fejelás, 96, paprika kiutalás, örlési engedély stb. /253/
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1944 október 11- én Szeged is felszabadult. Itt is elkezdődött a közigazgatis demokratikus tszervezése. Az
iskolai oktatás beinditásával kapcsolatos teendők ellitisira és a közoktatás irinyitisira a Szegedi Tankerületi Főigazgatóság élére kin3vezték dr,Becker
.
Vendelt
megbizott tankerületi főigaz3atának. 1944 november lo- én
a főigazgató körlevelet boceljtott ki, a már felszabaditott területen müködő iskolikhoz szólva, hogy vegyék tudomásul kinevezését és kérte a cimzetteket, hogy timogassik munkjában. /2591
A hiboru okozta nehézségek miatt a két felszebadult város december elejéig nem tudta egymissal fevenni a kapcsolatot. A makói KözoktatásUgyi Bizottság az iskolik
müködését es az oktatási teendők lejelsőbb szinten történő irányitását 1944 december 1- ig egész Csan.ld megye
területére kiterjesztett hatáskörrel, önállóan intézte.
A Szegedi Tankerületi Főigazgatóság müködéséről, valemint a szegedi iskolai oktatás megkezdése előtti értekezletről csak december elején értesült, akkor is közvetit5 Utal. A kiküldött körlevélhez csatoltlk a Szegeden,
1944 október 31- án az oktatás szempontjait meghatározó
értekezletről készült jegyzőkönyvet, melyből megismerhetjük Vass Zoltin politikai küldött felszólalásit,
amelyben elmondta, hogy a taLitist a megszokott keretek
között kell tovább folytatni, a régi tankökeekből. Minden tantárgy keretén belül, e lehetőségek szerint ki kell
domboritani a demokratikus világnézeti eszmeket.
A Aözoktatisügyi Bizottság az 1944 december 2- i ülésén
foglalkozott a főigazgató átiratával. Felkérte Buday
Géza elnököt, hogy rövid helyzetjelentésben tájékoztassa e főigazgatót a makói kjzoktatis helyzetéről. Az Ulésen mis fontos oktatásügyi kérdéssel kapcsolatban is hoz-
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talc határozatot. Többek között elfogadták Miski igazgate) jelentését a tEnyai iskolák helyzetéről. /261/
Buday Géza december 5- án kelt helyzetjelentésében röviden ismertette a makói közoktatás helyzetét. Leirta,
hogy a makói közoktatási Bizottság Makó Város és AradCsongrid-Torontil k.e.e. virme E;yék iskolaügyének intézésére alakult meg. Liakein minden iskolában zavartalanul
folyik a tanítás, a tanyai iskolákban is kezd megindulni az élet. Sigi István nyugalmazott népiskolai igazgatét ideiglenesen megbízták a megyei tanfelügyelőség vezetésével. A bizottság eddigi munkájának megismertetésére, a yüléseken készült jegyzőkönyveket a jelentés
mellékleteként megküldte a főigazgatónak és kérte jóváhagyó tuJomisulvételát. lefejezésül reményét fejezte
Ici, bogy a közeljövőben az iskolák felettes hatóságaival érintkezésbe kerülnek és megkapják az elvégzendőkre vonatkozó utasításokat. /262 1
A Tankerületi Főigazgatósággal létrejött kapcsolat hatására a Közoktatásügyi Bizottság hatásköre és hatósági jogköre fokozatosan csökkent, majd helyi intézkedési
és szervezési feladatok ellátására sztikUlt le.
A Vörös aadsereg előrenyomulásával, az ország folyamatos felszcbaditisivel párhuzamosan létrejöttek s demokratikus államhatalom és államigazgatás helyi és központi szervei. Az uj rendelkezések azonban cask lassan jutottak el a felszabadult területek ujjialakult szerveihez. Sok esetben kettős intézkedés is született,
Ezzel hozzájárultA`L, bizalmatlanság kialakulásához.
Egyre inkább szükségessé vat a jogkörök és hatáskörök
rendezése, a feladatok pontositisa.
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A KözoktatsUgyi Lizottság először az 1945 februir
6- In tartott ülésén foglalkozott azzal a kérdéssel,
hogy szükség van e még a bizottsg további munkájára.
"A Közoktatisügyi Bizottság ugyanis olyan időben alakult meg, amikor az isLollk még nem nyerhettek kapcsolatot törvényes felettes hatóságokkal s igy szüksége
mutatkozott egy olyan szervezetnek, mely itmenetileg a
felettes hatóságok intézkedési, vezetési jogit gyakorolja s elsősorban meginditsa a viros és virmegye iskolanak muakleslgát." Attól kezdődően, amikor a szegedi Tankerületi Főigazgatóság felvette tankerületével
e kapcsolatot a Közoktatisi Bizottság müködésa feleslegesnek litszott, különösen abban, hogy intézkedési jobizottsig egyes tagjainak más volt
b ot gyakoroljon. A
a véleménye, szerintük még szükség volt a bizotts_ig
munkijára, mivel a korlitozott közlekedési lehetőségek
miatt nines meg a feltétele annak, hogy a Főigaz gatóBig adott esetekben gyorsan tudjon intézkedni. /253/
Becker Vendel vilasziban ugy nyilatkozott,hogy " a Lizottság tovibbi milködését, főleg a közérdekil és anyagi
természetü ügyekben szükségesnek és helyénvalónak tartom. Ugyancsak nélkülözhetetlen a Bizotteig munkissiga a tanerők személyi ügyeinek intézésénél és az ideiglenes beosztisoknál is. Ezért a makói tanfelügyelői hivatal vezetőjét egyidejüleg utasitottam arra, hogy tovibbi milködésében a l',özoktatisügyi Bizottsággal mindenben egyetértéssel járjon el." /264/
Az Ideiglenes Kormány első oktatisi intézkedései közé
tartozott a tanügyigazgatis szerveinek az ujjászervezése. Az tszervezés sorin a VKM 55 000 /1945.11.10.1
sz. rendelete szerint megmaradtak a tankerületi fői:azgatóságok és tanfelügyelőségek. A Csanid virmegyei tanü-
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ideig met; bekapcsolódott az tszervezésbe. 1945y iprilis lc:- in ági Istvánt felmentette megbizása alól és
helyette dr. hencz Aurélt bizta meg a tanfelügyelői hivatal vezetéséve. /235/ Az uj tanfelügyelő hivatalinak
:tv.itelekor valamen.,yi oktatási intézménynek megküldte
állásfoglalását, amely nemcsak irnyelveket adott a nevelőknek, hanem megismertotte , velük az ország közoktatisi helyzetét és gondjait.
A KözoktatásUgyi Bizotteá utolsó ülését 1945 mljus
30- in tortotta, ahol az eges iskolákban folyó oktató
munkáról készült jelentéseket tirgyalták meg. /267/
Mitködésére vonatkozóan egyéb levéltári dokumentumot nem
találtunk, valószinti az, how tovább nem is funkcionált.

2. A hiboru u.ini állapotok a tanyai iskoliknál
A Közoktatási bizottságnak a tanyai iskolik mejátogat4sire vonatkozó utasitise a kiilekedés biztonságának hiánya miatt nehezen valósult. Maki Istvin igazgató csak
november 2 0- in tudta az iskolákra vonatkozó jelentését
a bizottság elé terjeszteni. "Iskoláim közül csak 6
kolában indult meg a tanitie, mig 7 tanyai iskolában
tenitóhiány miatt /bevonulis és áthelyezés miatt/ szünetelt, 3 iskola pedig tüzérségi lalálatok következtében
olyan állapotban van, hogy alapos javitás nélkül ott tanitani nem lehet. A leAöbL iskolínál olyan nagy az ablakhiány, hogy annak pótlásáig a tanitói lakás e,-„'y-egy
részét kell igénybe venni tanitia céljárr.. A beiskolázás igen hiinyos, mert a szülők egyrészt az igen sürgős
mezei munkák miatt nem nélkülözhetik gazdaságukban gyer-
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twig szerte szét heverő lőszerek esetleg veszélyeztetik
gyermekeik testi épségét. Ugyancsak nagy akedilyt a beiskolizisnak a tazel3Iilny. A viros, mint iskolefenntartó
jelen viszonyok mellett nem tudja biztositeni a téli tüzelőt, és egyenlőre csak azokka l a tanulókkal foglalkozunk, akiknek szülei biztositj_4 e g y-egy gyerekre eső,
morzsoltcsutkiból és ceutkaszirból 4116 kevés tüzelőmennyiséget. "zzel azt akarjuk elérni, hogy ez serkentőleg hasson a többi szülőre. Hiszen, ho:y ilyen módon
majd a tüzelőt biztositani tudjuk.
A javitisok ás dvebezések sürgős elvégzés, ill. elvégeztetése jelenle„; Makó viros mérnöki hivatalnak intézkedése alatt 711.
Addig is, mig a katonai bevonulis miatti tanitóhilny megszünik, azok leszerelésével és visszaszivirgisivel, ezen
iskollk tanulóit a hozzijuk legközelebb eső és mir müködő tanyai iskolikhoz igyekszünk irinyitani. Pl. a Hetrongyosi és Békési uti iskolik tanulói jirhatnak a 6Urütanyai, illetőleg a Csókisi iskolihoz. Az Igisugari iskola tanulói a Járandószéli-tanyai iskollhoz, a Komlósi
uti belső iskolitól a Komlási-uti külső iskollhoz, a
RIkostanyaszéli iskola tanulói jirhatnak a Jirandószóli,
Dili és 4 4kosi iskol4ba. Az Igisi iskollhoz lejirhat heti 3 napra a Csók7si isola tanitója. A Bogirzói iskol4t
elvillalta az ott müködő tanyai lelkész. Be kellene helyettesiteni a Paphlti, Lelei-uti ás a Mezőhegyesi-uti tanitó
4114o4t, esetleg Lakón tartózkodó IV-V. éves tanitónövendékekkel, ha nem tudninak kapni okl. férfitanerőt, vagy
olyan férfitanitót kik Makón rekedtek.
Megjegyzem, hogy a szünetelő tanyai iskolik tanulói nagy-
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járhassanak iskolába.

A jelenlegi igen nehéz tanyai viszonyok miatt /beszerzés,
közlekedés, biztonsdg/ két magánosan lakó tanitanő helyzetét tarthatatlannak látom. Ideiglenes belterületi beosztásukat szükségesnek tartanám." /268/

Az oktatás a tanyai iskolAkmál sokkal lassabban és fokozatosabban indult meL!, mint a város iskoláiban. November végére legtöbb iskolánál tudtak olyan körülményeket
biztositani, hogy elkezdődhetett a tanitás, ez különösen az ott élő, nehéz körülmények között dolgozó taa i.
tök határt nem ismerő munkájának,,valamint a szülők didozatvállalásának volt köszönhető. A na.%6i tanyai nép
saját ada4ozásával biztositotta az iskolák zavartalan
müködését. /269/
Az iskolai munka a neve1 ,5k minden erőfeszitése ellenére
sem volt zavartalan. A tanitást az iskolában csak as emr
berfeletti nehézségek leküzdése Aran lehetett elkezdeni.
A háboru után a tanyai iskolák,a korábbiakhoz hasonlitva
is rosszabb helyzetbe kerültek. Az iskolák épületei és
felszerelései a harci események során sulyos károkat
szenvedtek. Legnagyobb gondot a betört,ablaküvegek, a
tanitóhany és a tüzelőanyag jelentett. Az ablaküvegek
pótlása az anyaghiány miatt nehezen volt megoldható,
több iskolában a tanitó lakását használták oktatási célra.
Tanitóhiány és nayobb foku épületkár miatt a hatrongyosi, a ákosi és a komlósi uti belső iskolában as 1944/45—
/27o/
—ös tan6vben nem tudták elkezdeni a tanitást.

A meginduló iskolákba sem jártak maradéktalanul a tan-

-162köteles gyerekek. Legtöbb helyen anyagi okok is gátolták a rendszeres iskolába járást, mivel 40m volt megfelelő téli ruházat vagy alkalmas lábbel, amit salyosbitott az iskolák fütetlensége. A nagyobb hideg beállt6.val kényteleAroltak ap iskolák hosszabbrövidebb időre
beszüntetni a tanitást. A tél végére azonban megoldód.talc a problémák, a tanitás az emlitett három iskola kivételével mindenhol folytatódott. iind en romény meg voét
arra, hogy a meghosszabbitott tanév végéig a kényszard
iskolaszünetmiatt bekövetkezett lemaradást jórészt pótolni tudják. Az óvzáró vizsgákat minOeu taxyai iskolánál julius első felében tartották meg. /271
Az isko/4k helyreállitását a nyári szünet alatt som hagyták ebbs. A polgármester 14 4501945 sz. utasitására az
iskolaépületeket megvizsgálták. A városi mórnük felmérte az elvégzendő legszükségesebb javitásokat. Pz általa
készitett jelentésből megtudjuk, bogy fliz iskolák a harcok alatt sulyosan megrangálódtak. Általában a tetőkkel,
a keritésekkel volt a legtöbb probléma, több ablaküveg
betört, de a máladozó vakolatok pótlására és az épületek
külső ás belső meszelésére is szükség volt. /272/ ,

A polgármester a 17 o24/1945 sz. alatt közölte a tanfelügyelőséggel, hogy a tanitás megkezdése előtt feltétlenül szükséges meszelési és takaritási munkálatokat az
iskolai gondnokság a dologi kiadásokra biztositott ellá tmány terhére végeztesse el. A szükséges avegezés pótlások aveghiány miatt a jelenben nem végezhetők el, amint
üveg anyag rendelkezésre All elvégzik. /273/ A meszelési
és a takaritási munkákat a szülők segitségével 1945 október 25- ig elvégezték, a szüksé,es javitásokat azo4ban agyagi fedezet hiánya miatt nem tudták elvégezni.
Az igásugari iskolánál egyetlen ép ablakszom se volt,
ezért kérték, hogy a PuTCR épületének belső ablakaiból
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zedhető Uvegtáblák kölcsönadásával oldják meg ideiglenesen a problémát. /274/
Tüzelőanyag-hiAnya,miatt az 1945/46- os tanévten több is.
kola tanitásánál korlátozásokat kellett bevezetni, sőt
néhány iskolánál be is kellett szüntetni. Több helyen a
het egy-két napjára történő csökkentésével sikerült a
tanulás folyamatosságát biztositani. Igy az iskoláknál
igen különböző volt azoknak a napoaak a száma, it
kényszerszünettel töltöttek els
Lelei uti iskola
Papháti
Igás ugari "

tüzelőhiány
tanitóbizany
tanterem és
tüzelőhiány

Igási
Hatrongyosi "
Békési uti "
It
Csókási
Sdrütanyai "
"
Bogárzói
Komlósi.külső "
Komlósi-belső "
Mezőhegyesi uti "
Rákosi
Rákostayaszéli "
It

Dáli

arandóazéli

It

tüzelőhiány
II

1946.1. 3-111.3.
5 hónap
Go nap
nom szünetelt
21 nap
3o nap
21 nap
23 nap
36 nap
27 nap
46 nap

75 nap
78 nap
76 nap
5 hónap
96 nap /275/

A népiskolák háborus kárainak helyreállitására a vallás- és közoktatásügyi miniszter az iskolafenntartókat
államsegélybe részesitette. Emellett azonban az is kivAnatos volt s hogy a feantartók is vállaljanak nagyobb
összegi helyi hozzájárulást. A lakosok dldozatkészsé..
gót minden esetben igénybe kell venni. Az volt a cél,

-164hogy a hábarus pusztitások nyomait minél előbb eltüntessék a rendelkezésre 6116 anyagi lehetősögek hatérain belül. /276/ A segités és az összefogás eredményezto, hogy az 1946, év nyarán nagyobb javitásokat eszközöltek a tanyai iskolék épületein. /299/
'"
A legnagyobb igyekezet és tanniakarás mellett is eltelt egy pár év, mikorra arról számolhatóuk be, hogy az
ablakok Uvegezésével elkészültek, megszüntették a tanitóhi:inyt, kijavitották a háboru okorta károkat. Az iskolák rossz állaga miatt azonban ez csak ideiglenes
.
volt, mivel elegendőnek bizonyult egy nyári vihar ahhoz,
hogy az épületeken ujabb károk jelentkezzenek. Az élet
konszolidálásával azonban e ;yre inkább létrejöttek azok
a feltételek, amelyek mellett a főhangsulyt a demokratikus iskolarendszer kialakitására helyezhették,
3. A demokratikus iskolarendszer alapjainak lerakása
Az ország felszabaditása után a Kommunista Art már 1945
áprilisában javasolta a Vallás- és Közoktatásügyi Einisztáriumnak, hogy "tegye meg azokat az intézkedéseket,
ameiyekkel a demokratikus szellemiimagyar közoktatás alapjait lerakhatjuk." Ismét napirendre kerülhetett a partnak a Tanácsköztársaság idején kidolgozott nagyszabásu
iskolafejlesztési programja. A minisztérium 1945 tavaszáig nem tett kezdeményező lépéseket a közoktatás demokratikus reformjainak a bevezetésére. A haladó szellemü nevelők és azok csoportjai központi irnyiPás nélkül maguk kezdeményeztek és tettek javaslatokat. A szegedi pedagógusok 1945 juniusdbah a nyolcosztályos általános,,kötleő és ingyenes iskola megvalósitását javasolták. A Csanád megyei nevelők szintén a nyolcévfo-
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A köznevelés korszerüsitésének, továbbfejlesztésének
tervét 1945 nyarán a Vallás- és Közoktatásügyi Yinisztérium elkészitette és az Országos Köznevelési Tanács
kiadta "A magyar köznevelés korszerü fejlesztése" eimmel. A tervezet fontosnak tartotta, hogy a demokrácia
alape1vei a közoktatás minden területén ...rvényre jussanak. Egységes, összefüggő feladatnak tekintette a
polgári demokratikus fejlődés feltételei között az oktatási intézmények fejlesztését, s igy megbizLató alapja lehetett egy demokratikus iskolaretormnak.
A pártok többszöri sUrgetésére, ho,7 a minisztérium intézkedjék az egységes iskolai osztályok megnyitása ü4ben, 1945 augusztus elején a vallás.- és közoktatásügyi
miniszter a kormány elé terjesztette az általános iskola létrehozásáról szóló javaslatot. Az Ideiglenes Kormany 1945 augusztus 16- án elrendelte az általános iskola felállitását. A népiskola I-VIII. és a polgári, valamint a gimnázium I-IV. osztálya helyett "általános
iskola" elnevezéssel uj iskolát létesitett. /278/

A rendelet megjelenését követően Csanád megye tanfelüGyelője értesitette az iskolák igazGatóit, hosy a minisztérium 665 0 /1945 J4E, sz. illetve a vallás és közoktatásügyi miniszter 37 945. sz. rendeletével életbeláptette az uj iskola tipust, az általános iskolát. A
miniszter akként rendelkezett, hogy a 6-14 eves gyerekek egységes oktatásának és nevelésének fokozott biztositása érdekében az általános iskola I. és V. osztályát az 1945/46. iskolaévben mindazokon a helyeken
meg kell nyitni, ahol a megvitás személyi és tárgyi
feltételei megvannak, vagy megfelelő intézkedésekkel
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biztosithatók. A 10-l4 éves tanulók nevelésének és tanitásának ef7Untetüvé tétele érdekében a gimnázium, a polgári iskola I. osztálya helyében az általános iskola V.
osztályát k ivétel nélkül meg kell nyitni. /279/

1

A tanyai
1945/46- Os tanévéről készült kimutatás=
ból láthatjuk, hogy az iskolák 5 0
mar ebben az évben volt nyolcadik osztály, ha igen kis létszámnal is.
Hatosztályos iskola csak ey volt a Komlósi uti belső,
a többi iskolámal edig hét osztály volt. A nyolcosztályos tanyai iskolai oktatás ilyen foku kialakulása

részben az 194o. XX. tc . hatására következett be, mivel már az 1941/42- es tanévben találkoztunk 7. osztá lyos tanulóval, de a Kormán;i rendelkezése is ösztönzőleg hatott a tanyai iskolákra, hogy a nyolcosztályos kötelező általános iskolát minél előbb megvalósitsák.

Az általános iskola 1945- ben az oktatási alapdokumentumok előkészités; nélkül jött létre. Tananyagát az
1945/46- os iskolaévre a régi nyolcosztályos népiskola
Óra- és 'anterve alapján Allapitották inog. Az Altadnos
iskolák létesitér_ét rendszabályozó rendelet megjelenésétől az uj tarév megkezdéséig alig volt néhány hét.
Ilyen rövid idő alatt nem lehetett uj óratervet késziteni. Az 1. osztály tanulói az 1.94o- ben kiadott népiskolai tanterv alapján tanultak. Az 5. osztály részére
uj óra- és tantervet állaDitottak inog, amely nagyrészt
a polgári iskola és a gimnázium azonos osztályainak
tananyagára épült és vázlatos jellegével magán viselte
a rögtönzés jercit, a bizonytalanságot. /28o/
Az oktató-nevelő munkát 1945- ben több pedagógiai, módszertaai utmutatással segitették. An Országos Köznevelési Tanács a tantárgyakhoz, azok "Atértékeléséhoz" és
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oktatásához utmutatókat adott ki. Igyekezett meghatározni a demokrltikus nevelés feladatait és annak eszmei tartalmát. Az első évben kiadott intézkedések tantervi előzménynek tekinthetők. Az általános iskola meGvalósitásában jelentős Allende as 1946- ban kiadott
uj tanterv. A tanterv szerint: "Az általánoc iskola
feladata, hogy a tanulót egységes nemzeti müveltséghez
juttassa, mindenirányu továbbnevelésre és önnevelésre
képessé tegye ép közösségi életünk tudatos és erkölcsös
tagjává nevelje." /231/

A felszabadulás után a régi tankönyvek többségét nem
leho tett használni, felfogásukban, tartalmukban, felépitésükben többnyire nem feleltek meg a demokra4kus
iskola, a demokratikus nevelés követelményeinek. A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium intézkedett a tankönyvek fe1d1vizsgálatAY41, átdolgozásával kapcsolatban
is. /282/ A tankönyvek átdolgozására, ujak megirására
nagyon rövid idő állt rendelkezésre. A Köznevelésben
1946 április 15- én pályázat jelent meg 11 tankönyv
megirására, a benyujtás határidoje as év julius 15- e
volt. A Minisztertanács a vallás- és közoktatás 1. miniszter előterjesztésére 1947 április 24- én tárgyalta
as állami tenkönyvkiadás megszervezését, s a javaslatot elfogadta. A döntéskor a kormány abból indult ki t
hogy a tankönyv az oktatásnak meghatározó jelentőségü
tartalmi eleme. Az általános iskolában tömegesen tanitottak olyan nevelők, akik nem rendelkeztek a tanitott
szakon szükséges képesitéssel, ezért felmérhetetlen jelentőségük volt a jó tankönyvoknek. /233/
A megjelant rendelkezések végrehajtását a tanyai iskoláknál is elkezdték. A tantestület tagjai havonta e(7szer rendezett tantestületi ülésen értesültek a megje-.

- 163 lent rendeletekről, ahol az igazgató felvázolta és meghatározta az elvégzendő feladatokat. Az 1946. évi auguoztus 28- i tanóvnyitó ülésen, Miski István igazgató utódja Kovacs Béla javasolta a tankönyvek és fdzetek egyöntetil bevezetését. Felhavta a figyelmet az uj tanterv
szerinti tananyagbeosztásra, valamint az órarend elkészitésére. Hangoztatta, hogy "az iskola legyen a tanyavilág oázisa és minden tekintetben példája a gyermeknek,
szülőnek egyarAnt."/234/
Az 1946. évi szeptember
tantestületi ülés jeyzőkönyvéből az egytanerős iskola osztályainak munkarendjét és tananyagát ismerhetjük meg. Az 5-6. osztály valamint a 7-8. osztály párhuzamosan végezte a munkát.
5. osztályig az általános iskolai Tanterv szeAnt, a 6.
osztálytól felfelé pedig a népiskolai anyag elvégzése
volt elői rva. /235/ Az igazgató a tankönyvhasználattal
kapcsolatban bejelentette, hogy a 7-3. osztály továbbra is a régi tankönyveket, a 5-6. osztály pedig a belterületen bevezetett 5. osztályos általános iskolai tankönyvet használja. /286/

A tanárok amur is nehéz munkáját az uj Tanterv bevezetése mégjobban megnehezitette, annál is inkább, mert
a felsőbb osztályok tanulóinak a kezében nem volt olyan
tankönyv, amire támaszkodni lehetett volna. Az uj tankönyvek nagyrésze 1947 szeptemberére jelent meg, amikba
kezdetben a tanyai iskolákhoz alig jutott. Magas áruk
miatt a megvásárldouk is nagy terhet jelentett a szegény tanyai szülők számára. A minisztérium segitett a
tankönyvhiány okorta problémákon, a szegények között
ingyen osztott szét tankönyveket. 1943 februárjára a tanulók 90 ;'.2 teljes mértékben el volt látva tankönyvvol. /287/

-1694. A tagyai iskolák pedagógusai a felszabadulAs után

Mar 1945- ben is látható volt, hor7 a régi iskolai
rendszer nemcsak tartalmában, szervezetében, hanem
tárgyi és személyi feltételeiben is elavult és hiányos.
Az elhanyagolt tanyavilágban ez a probléma is hatványozottan jolentkezett. A kis létszámu külterületi iskolák tantestületének rossz tárgyi és anyagi körülmények között kellett ellátni az uj helyzetből adódóan
könnyünek nem nevezhető oktató-nevelő munka követel-

ményeit. A minisztérium mkt. 1945- ben 24 622. sz. rendeletével gondoskodott anyagi helyzetük javitásáról.

A rendelet értelmében a tankerületi főigazgató 1945
augusztus 9- an kimutatást kért a tanfelügyelőtől, mivel az allami és nem állami tanitók részére tanyai pótlékot kivántak rendszeresiteni. A müködő tanerőkről készült kimut;Itásból láthatjuk, hogy a tanyai tanitói állásoknak kb. a fele volt betöltve, az is elsősorban
olyan tanitókkal, akik már régebb óta tanyán tanitottak. Volt köztük olyan, aki már 1a-15 éve ott dolgoEzek a rossz.körülmégyek ellenére sem hagyzott.

ták cserbe as iskolájukat.
A felszabadulás után a Csanamegyei Szakszervezet elnöke rövidesen javaslatot készitett a tanyai tanitók

áthelyezépi ldhetőségének és helyzetük javitására vonatkozóan. Az áthelyezéssel kapcsolatos javaslat arra

irányult, hogy egy bizonyos 1d5 eltelte után lehetővé
tegyék a tanyai tanitóknak, hogy kérhessék áthelyezésdket jobb körülményekkel rendelkező istola-.. A holyzetük javitásával kapcsolatba az elnök javacatat "lava
pedagógiai okokból igen nagy érdek füződik ahhoz, hogy
a tanyai tanitó belyét sürün ne változtassa, illetőleg

-17 o hoG-; müködési helyén maradjon megbecsültebbé, kedvezőbb, kivánatossá kell tenni azok helyzetét, akik tanyai
iskoldhcz keriilnek." Az legyen az alapelv - irta a továbbiakban ho zy minél távolabb és mennél mostohább
kőrülmények között kénytelen élni a közösség életének
az előnyeiből kirekesztett tanipó, annál határozottabban segitsék és támoGassák őket.
1.endszeresitsenek minden tanyai tanitó részére
szémottevő Lavai müködési pótlékot, melyet pentrendszer alapján osztanak szét. A pótlék le:yen a
tanitó összes illetményének legalább 40
a.
2. Bgészséges, kényelmes, jó tanitói lakásokat biztositsanak amelyhez az llam által dllitott Gyümölcsös„ méhészet, baromfitelop tartozna, valamint néhány hold szántóföld is, hogy szükség esetén lovat és tehenet is tudjanak tartani.

Az et;yanitós osztatlan tanyai iskolát mielőbb
fejlesszék részben osztott iskolává. /289/
A helyi szervek vezetői közül Csanád meye tanf31ü6yelője 1945 április 11- an a Vármegyei Földbirtokrendező
Bizottsághoz irt kérelmében földet igényelt a népiskolák részére a mezőgazdasági szakoktatás Gyakorlati fog7
lalkozásáhez, valamint a tanyán müködő Carat& részére.
A mezőazdasági oktatás megfelelő gyakorló terület nélkül el sem képhelhető - irta. A tanyai tanitók földhözjuttatási kérelmét,azok nehéz életkörülmégyeindk a leirásával indokolta. "6ok tanitó munkás élete jelantőe
részét tanyán, pusztán éli le. A legtöbb családos,
gyermekes. iaelmezésükről és ellátásukról maguknak kell
gondoskodni. Általában, de különösen a mai beszerzési

lehetőségek mellett a tanit6 igen mérsékelt fizotésből
a mezőgazdasági terményeket s termékeket beszerezni nem
tudja. Tengeti családja életét
ahogy tudja. A tanitónak méG a látszatát is kerülni kell, hogy nem elfogulatlan. Ennek rovására meG, amikor többesetbon rift van
utalva egyes tanyai lakók szivességére. Igaz segiteni
kell egymást, de vigyáznunk kell, hogy az elfogulatlanság elve csorbát no szenvedjen. Amennyiben a tanyai iskolák nagyobb gyakorló területet kapnának, ennek róvén a tanit6 családjának mindennapi kenyérét is tudná
biztositani. Ezzel szociális célt is szolgálunk, de népoktatási és népnevelési célokat is. Kevesebb gonddal
küzdő tanitó több mosolyt és derüt tad Atvinnigyermekeink lelkébe." /28o/
A helyi szervek javaslataival, intézkedéseivel egyidőben
a minisztériumban egymást követték a demokratikus iskola kiépitésébez szükséges feltételek megteremtését biztositó rendeletek. A demokratikus iskolarendszernél a ,
korszerü képzés egyik feltétele a jól képzett pedagógus.
A felszabadulás utáni uj helyzetben az is fontos volt,
hogy tudják biztositani a korszerü oktató-nevelő muntat
maradéktalanul megoldani tudó személyi feltóteloket.
Éppen ezért már az iskolai oktatás gyökeres iitszervezépének a kezdetén arra is nagy hanmsulyt helyeztek, hogy
biztositsák a pedagógusok átképzését, tavObképzését és
nem utolsó sorban a világnézeti képzésüket.
Csanád megye tanfelügyelöje a VKIA utasitására hivatkozva
elrendelte, hog ', valamennyi bel- és külterületi müködő
tanerő részére, havonta egy alkalommal világnézeti tájékoztató értekezletet kell tartani. A külterületen müködő

tanerők részére az első értekezletet 1946 november 6- án
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tartottik. Az előadisokat többnyire a tantestület azon
kijeldlt tagja tartotta, ski koribban tanusitott magatartea miatt az uj politikai vezetés bizalmit kiérdemelte. Ezt követően minden hónapban rendszeresen
megtartottik a vilignézeti tképző tanfolyam eladisait.
A szervezett tovibbképzés mellett a tentestületi értekezletek nyujtottak jó alkalmat ahhoz, hogy a felmerd15
problém .ikat megbeszéljék, pedagógiai, módszertani kórdésekben tljékozódjanak. Nagy szükség volt a tanitók szorgalmas önképzésére is, ehhez kézikönyvek viairlisival,
valamint a Köznevelés cimti szaklap előfizetésével nyujtottak segitséet.
Az oktató munka feltételeinek a javitsit szol,,Ilta a VKM
27 822/1945. IV. sz . rendelete, amely intézkedett a nupiskolik oeztilykereteinek kiépitéséről és fejlesztéséről,
valamint arról, hogy ez egytanerős iskolit két illetve hiro tanerőssé kell fejleszteni. A rendelet megjelenését
követően a tanyai is:olik igazgatója tervezetet képzitett
a felügyelete ali tartozó iskolik két tanerőssé fejlesztéséről. Hirom iskolit talilt arra alkalmasnak, ahol
megoldható s két tanerős aktatis.
1. A Lelel uti iskola, ahol a v•rosbel való kijirissal
és viltakozó tanitiseal megoldható e kérdés.
2.

3.

Az Igisi iskola tanul5inak a ezima az 50- et meghaladja. Női tanerőnek, mint Jaasodiknak e jelenlegi
készségesen adna lakfkst. Viltakozó tanitls lehetne,
a tanterem jobb kihasznilisira. Uj tanitói lakis
épitésével e tanterem probléma is megoldható lenne.
Rikoson a tanulók szima mir meghaladja e loo- et,
szaporitani kellene a tanita létszimot. Célszerü
lenne Halmigyi Ivn «helyezése. A tanitói lakis
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átalakItásával könnyen megoldható lenne a három

tanterem kérdése is. Jelenleg a tanitói lakást
non használják, Kiss Livia máshol lakik, átadható lenne a házapámnak. /291/
Az 1946/47- es tanév előkészitéséhez megjeleat 64 o68/1946.
IV. sz . rendelet ugy intézkedett, hogy az osztatlan iskoláknál 40, az osztott 6o részben osztott iskoláknál

egy tanerőre 5o tanuló essen. Az általános iskolánál
az osztályfőnök mellett további egy tanitó beosztása is
lehetséges, hogy minden tanitóra legkevesebb heti 2o
óra jusson. Az egy és két tanerős népiskola a tankötelesek számának megfelelően kettő, illetve bárom tanerős
iskolává szervezhető dt. A népiskolák igazgestóinak tarr
nitás alóli felmentését a VKM hatályon kivül helyezte.
Ahol báromnál több távoleső tanya volt, ott ideiglenesen hozzájárultak ahhoz, hogy az igazgató az őszi és
a tavaszi időszakban két hetenként, télen három heten-

ként látogassa meg a tanyai tanerőket. ittanyai tanitók részére esetleg kisebb körzetekbe p - rendszeresiteni kell a tantestületi értekezleteket. Azokról mindenkor jegyzőkönyvet kell vezetni és felterjeszteni azt a
felsőbb hatósághoz. /293/
A rendeletben leirtak megvalósitásával a tenyai oktatás területén jelentősebb eiőrehaladást és kedvezőbb
eredméllyt érhettek volna el. Sajnálatos módon azonban
meg kell AllIpitanuak, bogy csak a külterületi Igaza-tó által javasolt három iskolában /Lelei, IgAsi,

Rékosi/ valósult meg a két tanerős oktatás. Ha a tanyai iskolák tanulóinak felszabadulás uttlni létszámát

megnézzük /10. mell./ láthatjuk, hogy az élet konszolidálásával a tanulók létszáma igen jelentős számban
emelkedett, aminek következtében több olyon iskola is

-174volt, ahol,indokolt lett volna a két tanerős oktatás
bevezetése. A rendelkezésnek az
látogatására
és az értekezletek tartására vonatkozó részót maradéktalanul végrehajtották, azokról jegyzőkönyvet
szitette:, amelyek biztositják az utókornak a tavai
iskolák akkori helypetére vonatkozó adatok megismer6sének a lehetőségét.
5. Iskolán kkvüli népmüvelés
A felszabadulás utáni években, az élet beindulását követően igan nagy sulyt helyeztek a tömegek, de különösen
a parasztság milveltségi czinvonalának az emelésére. A
Vallás- és KözoktatásUgyi Minisztérium iskolán kivüli
népmüvelési ügyosztálya és tanácsadó szerve, az Országos
Szal)ad Müvelődési Tanács 1945 végén kezdte meg müködésót. A miniszter 1946 áprilisában a következőképpen határozta meg a szabad müvelődés rendeltetését:
"Fiatal demokráciánk nem mondhat le arról, hoL;.y világr
szemléletileg is helyes irányban világositsa fel az évtizedeken At rosszul vezetett tömeget. A világnézeti
neveléssel azonban egyenrangunak tartja a magyar tömegek tárgyi, szakmai, Altalános müveltéségi képzését."
A szabad müvelődés segitett a klerikális reakció elleni haacban, a parasztság politikai és mdveltségi szinvonalának enelósében. /294/

A szabad mdveléssa kapcsolatos munkák meginditáeának a
felszabadulás után,az akadályozó tényezői hasonlóak voltak az oktatásával. Varju Sandor, Csanád megye szabadmdvelődési vezetője a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez küldött 1964 januári jelentésében p makói tanyavilág szabadmüvelődési beszervezéséről irt. A külterületi iskolák igazgatója szerint az esti szabadmüvelődési
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tevékanysége megszervezését gátolta a tüzelő és a világitóanyag hiánya, továbbá a közbiztonság sem engedte
meg az esti összejövetelek szervezését. / 295/ Az akadályok azonban nem hatottak riasztóan a munkát illetően.
1974 szeptember 2o- án Csanád megye szabadmiivelődési
felügyelője körlevelet bocsájtott ki a szabadmüvelődési munka megszervezésére. Néhány igen fontos szempontra hivta fel a figyelmet:
1.

A legtontosabb alapelv: Keveset, de jót

Tanfolyamoknak czak a tervszerü milvelődési munkát novezhetjük, Tanfolyamok óraszáma: 3o-15o
Óráig terjedhet, 15-4o beiratkozott hall tó
szükséges ahhoz, hogy a tanfolyamot meg lehessen nyitni. Csak a tanfolyamokon lehet igazán
kiképezni az embereket. Csupán azokat a tanfolyamokat angedélyezem, amelydc megfelelő szinvonalat
mutatnak fel mind téma, mind előadók alkalmassága
szempontjából.
A körlevelet a tanyai ioola igazgatója is megkapta, azzal, hogy 6.11itson össze munkatervet a tanyat iskoláknál
tartásAról és
rendezendő előadások,
be a feldgyelőségre. -/297/ Kovács igazgató a következő
tervet készitotte:
.
.
I. 1947. nov. 3o. du. 6 h - Csókási, Igási, Bogárzói iskola
Előadók: dr Rohány - Csilla, világ
Szabolcsi - kit olvassunk ?
- Alkalomszerü gazdasági kérdések
Bruder
Jellemképek Petőfi költészetób51
Dame
Belvárosi If j. Csoport: népi játékok, táncok, szavalat, népdal
2.

1947. dec. 7. du. 6 h - Rákosi, Dal' iskola és Komlösi
uti olvaaókör
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dr Póka
.jmberbaráti szeretet
Harczár - Az ősi családi élet mire tanitja a mai családokat
Bruder - Alkalomszerii gazdasági 'córdésok
dr Németh - Vallás a magyarság életében
Ujvárosi Ifj. Csoprort: népi játékok, t áncok, szavalatok,
népdalok

III. 1947. dec. 14. du. G h - Lelei uti, Papháti iskola,
Békési uti olvasókör
Előadók: dr Szilas - A magyar nép erényoi
Döme
- Arany János költészete
Bruder
- Alkalom szerü sazdasági kér-

dések
Gimniizium Regős Csoportja : népi táncok,
játékok, szavalat, népdal
Az előadások némi vó4toztatással lettek megtartva:
1947. aov, 3o. Bogárzói iskola
Rákosi iskola, Komlósi uti olvasókör
dec. 7.
dec. 14. Sürütaayai l Csókási iskola, Békési
uti olvasókör. /298/
Varju Sándor, szabadmüvelődési felügyelő külterületi tantestületi értekezleten nyomatékosan felhiv,ta a figyelmet
a szabad müvelődés céljára és fontosságára. Nem elogendő mondotta - ötletszerü s céltalan előadásokat rendezni.
Iskolaszerü népmiivelés a cél. Az előre elkészitett tery
szerint kell dolgozni. A helyi viszonyoknak megfelelő kivánalmakat wüjtsék össze, hogy kellőképpen megszervezett
előadásokat, értékes tanfolyamokat lehessen tartani. A
tanteutület tagjai felváltva tarthatnak előadást. /299/
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Az előadások tartása el is kezdődött. A külterületi
iskoláknál tartott szabadmdvelődési előadások tartásáért az előadók tiszteletdijat is kaptak. Az előadások
nellett a mdveltség szinvonalának Az emelését vándorkönyvtárak, népkönyvtárak létesitésével is segitették.
Az 1948, évi januári tantestületi dlésen a külterületi
iskolák igazgatója felhivta a tantestület tagjainak a
figyelmét a rendelet értelmében létesitendő vándorkönyvtárak és népkönyvtárak iskoláknál történő elhelyezésére.
KülUn kihangsulyozta a mozgalomnak a jelentőségét.
A népnevelésnek ez az eszköze komoly eredménnyel jarhat - mondotta - ha avégrehajtásban minél több tanerő
segédkezik. Elmondta azt is, hogy mivel a könyvek elhelyezéséhez nincs minden iskolánál megfelelő szekrény,
az csak egyes iskoláknál oldható meg. Ezek a Hatrongyosi,
Bogárzói, Csókási, Rákosi, Papháti, Igási, Sürütanyai,
arandószóli, Komlósi uti beleő. .6zeknek az iskoláknál
lévő tanitók elvállalták a könyvek elhelyezését es kenelécét. /3o2/
A parasztság szórakozását és továbbképzését biztositó

rendezvényeket szeivezett a Paraszt Szövettlóg makói
szervezete is. Ez a szervezet Makón 1942- ben alakult,
kulturális téren igen aktiv tevékenységet folytatott.
"A Szövetség célja általában a magyar paraszt társada-

lomnak, kisbirtokosoknak, földmunkásoknak es mezőgazdasági cselédeknek a szolgálata, ezek közül a Szöveteégbe belépettek erkölcsi és gazdasági érdekeinek védelme és képviselése, a paraszttársadalom müvelődési,
gazdasági és társadalmi szinvonalának emelése. /303/
A közmüvelődési munka mellett kisgazdapárti programmal
politikai sikon is tevékenykedett, a háboru vége felé
egyre jobban balra tolódott. Emiatt a belügyminiszter a
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Szövetség müködését országosan betiltotta 1944 május
17 -én Csanád megye alispánja elrendelte a feloszlatott Paraszt Szövetség vagyanAnak leltározását. /303/
A Parasztszövetság müködését azonban nem Antette meg,
ezt blzonyitják a felszabadulás után található - mü,
ködésérevenatkozó - dokumentumok. A Paraszt Szövetség
Ifjusági Csoportja tagjainak előadást szervezett a RAkostanyaszéli iskolánAl. /3 o4/ Gazdasági tanfolyam tartásához a rákosi iskola egyik tantermét vették igénybe,
a tanfelügyelő a szorGalrai Man kivülre engedélyezte a
terem használatát. 1306/
Tevékenységére vonatkozóan a későbbiakben nem találtunk
dokumentanokat, valószinü, hogy a szocializmus társadalmi szervetnek megalakulásával fokozatosan szüntették meg
müködését.
A Szabadmiivelődési Felügyelőségnek sz 1948. évi április
havi beszámolójából értesültünk a külterületen rendezett, a husvéti Unnepokkel kapcsolatos, szinjátszó te-

vékenységről, valamint

arról,.hogy elkezdődött a Sza-

bad Föld Vasárnapok szervezése.
Ez megegyezett
a Szabad Föld Táli Estók elnevezésü mozgalommal, amely
ismeretterjesztésre, önképzésre adott lehetőséget.Megalakulása arra az időszakra esett, amikor a naL7 tdmegek
először találkoztak a kulturával„ a tudománnyal. A két
munkáspárt kongresszusa 1948- ban a népmavelós program-

ját is meghatározta mind világnézeti, mind szakmai-tartalmi, mind pedig Intézményi szempontból. Révai József
a Müvelt Nép 0110_ hetilap megindulásakor a népmüvelés
feladatait igy foglalta össze: "A kulturforradalom, a
nermiivelés a szó legátfogóbb értelmében: nemcsak abban
All, hogy a kulturának uj "vásArlóközönsége" jelentke.-.

-179zik, hogy munkások, parasztok százezrei és milliói
tanulni, müvelődni akarnak. Ez a dolgonak csak egyik
oldala: de fölöttébb pozitiv oldal. A másik oldal, hogy
a kulturáért jelentkező, müvelődni akaró néptömegek ujtartalmu kulturát akarnak, olyat, may segiti őket
munkájukban, harcaikban, öntudatuk fejlődésében, olyat,
amoly fe:,.yver a kezükben a szocializmus épitésénél." /o8/

6, Az iskolák Allamositása
Közoktatásügyank fejlődésében an iskolák illamositásával
döntő fordulat következett be. A art utmutatása, az iskolsaknak az egyháztól való elválasztása lerakta a köznevelés tartalmi its szervezeti egységének az alapjait, biztositotta a demokratikus feladatekról a szocialista feladatokra való áttérés feltételei. Az átalakulás fekozatosan ment véGbe, hol lassabb, hol gyorsabb iramban. A fordulat nem jelentette a szocialista pedagógia azonnali érvényesülését. P5o8/
Ortutay Gyala miniszter az országgyülés 194:j. évi junius
1G- 1. ülése elé terjesztette az iskolák államositásárÓl
szóló törvényjavaslatot, ahol at megtárgyalták, általánosságban és részleteiben elfogadták. Az 1948, évi XXXIII.
törvény elrendelte a nem állami iskolák, tanulóotthonok,
továbbá a kisdedóvodák és a hozzájuk tartozó felszerelésék és berendezések Allamositását. Az iskolák államositáaával viglog felszámolták az iskolák megosztottségát, s
véget vetettek az egyházak több évszázados hatalmának.
Megteremtették az egységes szellemü oktatás és nevelés
alapjait, a socialista nevelés egyik legalapvetőbb feltételét. /3°9/
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A makói tanai iSkolákat ez a rendelkezés jogilag nem
érintette 9 .mivel azok államositása mar jóval korábban
megtörtént. Részesei lehettek viszont az eGyséGes iskolarandszernek, az általános iskola teljes megvalósitdsinak és ezáltal a Javelés egységének, valamint az oktatási szinvonal enielésánek. Együtt harcolhattak a szocialista jellegü köznevelés meGteremtéoéért.
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Tanulmányunkban - a lehetőség hatirain belül - arra villalkoztunk, hogy bemutassuk e sajitos problénCkkal küzködő tanyavilig közoktatási és közmüvelődési helyzetét.
A magyar tirsadalomnak még napjainkban is problémlja a
tanyakérdés, mivel a tanyavilig sajitos földrajzi, települési, kulturilis stb. helyzetéből adódóan a fejlődés
általinos ütemét mérséklő, visszahuzó, régi magatartist
konzervile hatást fejtett ki régen és fejt ki még ma is.
A mai tanyavilig sajtos történelmi és gazdasági fejlő-

dés eredményeként alakult ki. Kialakulisinak történetéből megillapitható, hogy a tanyák a szabad paraszti gazdilkodis erősödésével terjedtek el ott, ahol a földrajzi tivoleigok nem tették lehetővé a szintóföldeknek a
lakóhelyekről történő megközelitését, illetve a termelő munka optimilis időben történő elvégzését. Ahhoz,
hogy az egyre belterjesebbó váló termelés folytonossiga bistositható legyen a lakóhelyet kellett e byesiteni
a termelőhellyel. Igy alakult ki a magingazdakodlson
alapuló, kUlönböző birtoknagysigu, a lakóhely és a termőhely egységét testesitő tanyavilig. A tanyavilig kialakulásánál a gazdasigi okok az elsődlegesek, amelyeket
sajitos történelmi, tirsadalmi helyzet idézett elő. A
gazdasigi élet fejlődésével egyre többen öltöztek ki
tivoli földjeiken lévő szillishelyeikre. A tanyai lakossig száminak növekedésével szükségszerUvé vilt az iskolai képzés megszervezése.
A tanyai iskolik létesitésének kérdése a felsőbb rendelkezésekkel egyidőben a kinnélők igényeként is jelentkezett. A tanyai lifoaok kezdeményezései sok esetben

- 182 hamarabb vezettek eredményhez, mint aka' az Illamé, vagy
az egyhizé. Az uralkodó osztily, de hüséges szövetségese
az egyhiz sem törekedett arra, hogy nagyobb összegi befektetést eszközöljön az iskolik épitésére, mivel nem
volt érdeke a müveltebb emberfők form1sa. Aatalmukat
mtiveltségi monopóliumuk megvédésével, a néptömegek kulturilis elmaradottsiginak konzervil4eiva1 fokozatosabban tudtik biztositani.
Az Eötvös iltal kiadott népoktatisi törvény ellenére is
nagyon nehézkesen és akadozva haladt előre a tanyai Oktats lehetőségének megteremtése. Legtöbbször a szülők
ildozatvillalisira is szükség volt, hogy az iskolafenntartók viltoztatni tudjanak a mostoha körülményeken. Mind
az egyhiznak, mind az illamnak nagy terhet jelentett az
uj iskolik fel4llitise és a meglévők fenntartsa. Ezzel
magyarizható az is, ho,-,y az egyhlz nem görditett akadilyt
a szizad végéig létrehozott iskollinak 19o3- ban történő
illemositise elé. Az illamosWs ellenére azonban tovibbra is igyekezett biztositani a tr.nyai iskolik feletti
elsősorban a többségben lévő felekezetilez tartozó tanit6 alkalmazásival.
Az iskolik életében és történetében Klebersberg laan6 kultuszminisztersége alatt egy uj szakasz kezdődött. A miniszter ugy lItta, hogy az uj ideolőgia emberekbe történő ültetésének, a tankötelezettség maradéktalan megvalásitisinak a 1gfőbb akad_llya az iskolik hilnya. Nagyfoku épitési
akciój4val részben megteremtette cm iskoliba jiris lehetőségének feltételét. Az összes problémit azonban eziltal
sem tudta megoldani. A gazdasigi elmaradottsig és a szegénység következtében tovibbra is szükség volt a gyermeki munkaexőre. Az őszi és a tavaszi idenymunkik idején a
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gyerekek nem jártak iskolába, a 12-14 évesek legtöbb
esetben ki is maradtak.
A makói tanyavilág iskolehllózatinak F teljes kiépitése
erre az időszakra esik. Ezt követően csak a fennálló iskolák karbatartisira és fenntartására forditottak kisebb
beruházást. Több uj iskola nem épült. Az iskolák száma

16 -ra emelkedett, felszámolásukig ennyi is merndt.
A tanyavilág közmüvelődési helyzdét összegezve megillapithatjuk, hogy a tanyai lakosság részéről a gazdasigi
élet fejlődésével párhuzamosan jelentkezett a kultura
iránti igény is. A haladóbb gondolkodIsuak kezdeményezésére a tanyai rendezvények bevételeiből könyveket vásároltak, könyvtlrakat hortak létre. Később különböző Ictiröket, egyesületeket is alapitottak. A könyvtárakat elsősorban kulturális szándékkal, ez olvasó- és gazdaköröket politikai és ,2,azdasigi céllal létesitették. Az
állam kihasználva a tanyai lakosságnak ez ilyen jellegü igényét, az eilyesületeken keresztn befolyást gyakorolt az emberekre. Megszervezte és irinyitotta a nép-

könyvtárakat, a mindenkori uralkodó osztály szellemének
megfelelő könyvanyaggal late el. A gazdakörök politikai
jellegének ellensulyozására meghatározott témakörökkel
előadásokat, tanfolyamokat szervezett.
A felszabadulás az iskolik életében döntő változást eredményezett. A párt mir a népi demokratikus forradalom kezdetétől harcot inditott a müveltségi monopoliumok felszámolásáért. A cel ez egységes, demokratikus iskolarendszer megteremtése, a dolozó tömegek kulturális szinvonalnak emelése, a zsákutcás iskolarendszer megszüntetése
volt.

- 184 A tanyai iskolikban - a híboru okorta nehézségek felszámollse utini első években - a kisérletezések, a próbilkoziaok voltak jellemzők. Kezdetben nem volt megfelelő tankönyv és kellő számu szakké)zett pedagógus. A nehézségeken viszonylag rövid időn belül sikerült felülkerekedni. Az 1943- as illamcnitist követően bekapcsolódhattak abba a munkába, amely a demokratikus iskolarendszer mei;valósitására és az uj tartalmu oktató-nevelő munka alkalmazísira irinyult.
Az iskolik államositisit követő időszak dokumentum anyaginek a feldolgozása e! -y ujabb tanulmány témija lehet,

amely 51tal teljessé válna a kép a makói tanyavilig iskolai oktatásának és müvelődési lehetőségének alakulieiról. A gazdasigi és társadalmi változások eredményeként - ezen telü is a szövetkezeti mozgalom kibontakozisival, majd a termelőszövetkezeti gazdilkodis létrehozásival - a tanyavilig képe megváltozott. A gazdasIgi változás következtében egyre többen költöztek be a virosba.
Megváltozott az életmód, ezzel együt -6 az igények is. A
városban a kulturinak, a müvelődésnek differenciáltabb
formái voltak biztositva. A magasabb követelményeknek
is megfelelő városi iskolákban a tovibbtanulls lehetősége is jobban adva volt. A gazdasági fejlődéssel elindult egy folyamat, amely az életmód változása mellett
az elmaradott, oly sokáig lenézett parasztság kulturális felemelkedésére ós hltrinyos helyzetének megsztintetésére adott lehetőséget. A nagyfoku urbanizIció a
tanyai is,collk fokozatos felszámolását eredményezte.
Tanyai kollégiumot létesitettek a városban, ahol a kint
615 emberek gyermekei a városi iskola szinvonallnak
megfelelő körülmények között tanulhatnak. Ma mix csak
egy iskola müködik a tanyavilágban - a rikosi tanyaközpontban - 3 0 tanulóval és egy tanitóval. A:innek az is-
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kolAnak a végleges felsz•molisTt is tervezik. Legszünés6vel véget or egy korszak, amely töLt mint egy évszizadig tartott és magiba foLlalta a tanyai iskolik
létesitését, fejlesztését és felszimolislt, teljes
történelmét.
Anyagunk összegyüjtésében nagy segitseget kaptunk a szegedi és a makói levéltir munkatirsaitól, mindenekelőtt
Nagy Sindortól, a makói levéltir koribbi vezetőjétől.
Érdekes adatokat bocs.Ajtott rendelkezésünkre dr. dencz
Aurél a tanyai iskolik multjira ós jelenére vonatkozóan. A téma feldolgozise sorin a JAT iedagógiai Tanszéke litott el bennUnket hasznos szakmai és módszertani
tanicsokkal. rindannyiójuknak ezuton is hl s köszönetet
mondunk.
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az illattenyésztés nyomiban jöttek létre.

12.

Uo.

13. izdei Ferenc: Településpolitika, közipzgatis„ urbanizició. összegyüjtött irisok és beszedek. Szerk.:
Halisz József, Kovics Istvin. Bp. 1977. 249. p.
14.

Szabó

15.

Balogh Istvin X i.m. 434. p.

i.m. 142. p.

16. Balogh Istvin: i.m. 435 436. p.
-

17.

Tóth Perenct i.m. 8. kép.

18.

Lakó Viros Tanicsinak iratai: tov4bbiakban Mvt.
iretok 1857. 1753. sz.

19.

Rovatos adóösszeiriook 18o5.

2o. Uo. 166o.
21.

Balogh Istvin: i.m. 471. p.

22.

Balogh Istrin: i.. 446. p.

23.

Balogh Istvin: i.m. 431. p.

Cato

i

‚

4.A.

-

17.e..gebrin*
say

i. m. 63. p.

25.

Uo.

26.

CsmL far/ Makó vAros Polgirmesteri Hivatalinak
1943. 560. sz.
iratai: tovibbiakben Polgm. iratok

27. 1)e1ogh Istvint i. m. 472. p.
28.

horvith Illés: Népoktat.isi monogrifia. Szeged, 1896.
159. p.

29.

Uo.

3o.

Csmi2 /Mr/ Mvt. irtok

186o. 8o 1 . sz .
1858. 545. ikt.sz .

31. CsmL /Mr/ Makó vIros Tincsülési jegyzőkönyve: to1856. 452. sz.
vabiekban TU. jkv.

32. CsmL /Mr/ Mvt. iratai

1864. 1145. sz.

33. Uo.

1859. 1486. sz.

34. CamL /Kr/ TU. jkv.

1357. 94. sz.

35. Uo.

1357. 51. sz.

36. Uo.

1858. 94. sz.

37.

CsmL Aar/

Mvt. iratai

186o. Bol. sz.
1858. 5682. ikt.sz .

ru. jkv.

1858. 169. sz.
54. ikt. sz .

33 • Uo.

3). Uo.
40. CsmL /Mr/

41. Uo.
42. CsmL /Mr/ Mvt. iratai

1859. 27 sz.

43. Uo.

1859. 3463. sz.

44. Uo.

186o. 73. sz.

45. Uo.

186o. 2159. sz.

45. Uo.
47. Uo.

1862. 1519. sz.

48. Uo.
49. Horvith Illés: i. m. 169. p.
50. Geld, /Ur/ vt. iratai

1865. 1661. sz.
1862. 1479. ikt.sz .

51. CmiL /Mr/ TU. jkv.

1863. 9. sz.

52. Csmi3 /Mr/ Mvt. iratai

1863. 2107. sz.

53. CsmL /in/ TU. jkv.

1865. 63. sz.

54. Uo.

1865. 112. ez.

55. Csml. /kr/ Mvt. iratai

1866. 2422. sz.

56. Uo.
57. Csml, /Mr/ Mvt. iratai

1868. 2355. sz.

58. Felkai Liszló: iötvös József közoktatisUgyi tevékenysége. Bp. 1979. 143. p.
59. Köte Sindor: Közoktatis és pedaságia az abszolutizmus 6s a dualizmus koriban /1849-1918/. Bp. 1 9 75.
39-46. p.
So.

A magyar nevelés története e feudalizmus és a kapitalizmus koriban. Irta: Ravasz ulnos, Felkai Liszle stb.
El). 1968. 105. P.

61. Felkai Liszló: i. m. 15o. p.
62. Uo. 191. p.
63. Uo. 180. p.

64. Bencz Aurél: A mar tanyavilág multja és jelene
az igazgatáspolitika aspektusából.'1848-1944
'
Kézirat, a szerző tulajdonában. Bp. 1974. 98. p.
65. Felkai László: i.m. 198. p.
66. Sötér István:

Eötvös József Bp. 1967. 329. p.

67. CsmL /Ur/ TU4 jkV.

1896. 511. sz.

68. Uo.
69,

1869. 239. sz.

Uo,

70. CsnL /Mr/ TU. jkv.

1869. 1 o9. sz.

71. Uo.

1865. 341. sz.

72. CsniL

/Mr/ Mvt. iratai

1871. 2o24. sz.

73. Sipos Istiróri müGyüjtő Lakó, Kölcsey u. 1.
tulajdonában

74. Uo.
75. CsnL /Mr/ Polgm. iratok

1872. 82. 872. sz.

76. CsmL /Mr/ Tü. jkv.

1873. 377.

sz.

77. uo.

78. CsmL /Kr/ Polgm. uratok

1874. 1766. sz.

79. Uo.
80. Csa /Ur/ Makó város Képviselőtestületének közjoyzőkönyvei: továbbiakban K. Jkv.,
1874. 182. SZ.

81. CsmL /rir/ Pol. iratok
82.

1876. I. 19. Ez.

Uo.

83. Köte Sundor: i. m. 58-61. p.
34. Arató Ferenc: Az oktatás tartalma = loo éves a
kötelező népoktatás. Bp. 1963. 1o8-1009. P.
85.

CsmL /Mr/ Pol. iratok

36. Uo.

1376. I. 19. sz.

37.

Cam's /Mr/ Polgm. iratok

1876. I. 19. sz.

88. Uo.

39. Uo.

1875. 13o2. ez.

90.

Uo.

1376. 11.126.sz.

91.

SomoGyi Józsofs'llazánk közoktatásügye a második világháboruig. Bp. 1942. 31-32. p.

92.

Csmis /Mr/ Polgm. iratok

93.

Uo.

94.

Condo Air/ Kr. ikv.

95.

Somogyi József: i.m. 52. p.

96.

CsmL /Mr/ KsY. jkv.

97.

Uo.

2,37. - sz.
4739. ikt.sz .
1375. 293. sz.

98.

Uo.

1 8 79. 21. sz.

99.

CSEL /Mr/

1374. 5311. sz.

1374. 204. sz.

13 75 .

3769. ikt.sz .

'Makó város Iskolaszékének iratai: továbbiakban MI, iratai
1879. 1. sz.
1881. 99. 012 4o

loo.

U.o.

lol.

U.o.

1 o2.

CsraL /Mr/

Polgm. iratok

105.

Csmii /Mr/
könyve

1o4.

CsmL /Mr/

Makói református iskolaszók iskolai anya..
1879.1890.
1333. II. 278. oz.Polm. iratok
2051. ikt.sz.

105.

Uo.

1883: II.278. sz.
1887. 3726. ikt.sz .

loG.

Uo.

1883. II, 278. sz.
1889. 7563. ikt.sz .

107.

Csml Adr/

El. iratai

1839. 9. 156. sz.

1 o8.

Geniis /Kr/

Ky. jkv.

1885. 149. sz.

1879. V. 717. sz.

1o9. CamL /kr/ Polo% iratok
llo

.

Uo.

1887. I. 23. sz,
6317. ilct. sz .
1887. I. 23. sz;
1868. 2715. ikt. sz .

111. CamL /1r/ I. iratai

1888. 136.245. sz.

112. CsrnL /Mr/ Kgy. jkv.
113. C5r2L /11r/ Ky. jkv.

1392 . 195. sz.
1892, 326. sz.

114. CamL Ar/ Mi. iratai

1894. 3o1. sz .

115. Ttio.
116. CsraL /Mr/ Ka. jkv.

1837. 300. sz.

117. CsmL /Mr/ Poiglu. irgtok

18914 I. 75, sz.
1888, 126. ikt. sz .

118. CamL /Mr/ Ty. jkv.

1888. 11. sz.

119, Cami Polgm. iratok

1896 . VI. 44. sz.
9156. ikt sz.

12o. CamL /Lx/ Kgy. jkv.

1896. 211. sz.

121. Uo,

1696. 266. sz.

122. Uo.

1897. 194. sz.

123. Uo.

1897. 284. sz.

124. Uo.
125. espial, /tar/ MI. iratai

1897. 359. sz.
1898. 143. sz.

126. CamL /Mr/ Kgy. jkv.

1397. 407. sz.

127. Uo.

1899. 15. sz.

128. Uo.

1399. 43. sz.

129. CamL. /Mr/ MI. iratai

1899, 52o. sz .

13o. CanL. /Kr/ Kgy. jkv.

1904. 55. sz.

131. CamL. /Kr/ MI. iratai

1894. 249. sz.

132. CsmL. /Kr/ Kay. jkv.

1909. 533. sz.

133. Uo.

1835. 44. sz.

157. Csmla /Mr/ MI. iratai

1889. 14o. sz .

158. Uo.

1893. 9. ez.

159. CsaL /Mr/ Polgm. iratok

19oo.12724. sz.

16o. Csml, /Mr/ LI. iratai

1 8 93. 9. sz.

161. Uo.
162. Balogh István: A paraszti müvelődés = A paraszt•
sá g Magyarországon a kapitalizmus korában.
1848_1914..Szerk. Szabó István. Bp. 1965. 2. köt.
554-558. p.
19oG. 8822. sz. 163. Csi-aL /Mr/ Polgm. iratok
1398. 5393, ikt.gin.

1906. 3822. sz.
1398. 1 o334. ikt.sz .

164. Uo.
165. Csr-IL

/Mr/ K. jlcv.

1898. 442. ka, sz.

166. Csals /Mr/ Polsm. iratok

1906. 6822. sz.
1699. 3593. ikt.sz .

167. Uo.

1906i 8822. sz.•
1899. 1157. ikt,sz.

163. CL /Mr/ Kr. jkv.

1899. lol. kgy. sz .

169. Uo.

1899. 2o7.

170. CsaL /Er/ Polsm. iratok

1906. 8822. sz.
1899. 58o2. ikt.sz .

171. Uo.

19c)6. 8622. sz.
1699. 6615. Ikt.sz.

172. Uo.

1906. 8822. sz.
1899. 13.19o. ikt.sz .

173. Uo.

1906. 8822. sz.
19 00 . 12.724. ikt.sz .

174. Uo.

1906. 6322. sz.
19oo. 12.533. ikt.sz .

175. Coal, /Mr/ MI. iratai

19o2. 49. sz.

176. Uo. tantostületi jkv.

1903. 63. sz.

177. Uo,

19o2. 3114. sz.

kgy.sz .

134. earl. /Kr/ Po17r. iratok

1911, i fl

135. CL. /Mr/ Kr.
136. Uo.

1911, 246. sz.

137. CamL. /Mr/ Pol,u. iratok

1912: 3725. sz.

138. CSmL. Adr/ K. jkv.

1912. 153. sz.

139. Uo.

1912,

14o. Uo.

1912, 269. sz.

141. Uo.

1912, 547. sz.

142.

CamL. /Mr/

sz.

25o. sz .

Mérnöki Hiv, niter. isk. 4. iratai. 1913.

143. CPM-rt, /Mr/ MI, iratai 1912-13,
144.

1911, 5 0 9.

sz.

iskolai anyakönyve

CamL. /Mr/ MI iratai

1894. 249. sz.

145. UO,

1894. 250. sz.

146. Uo,

1899. 138. sz.

147. CamL /Mr/ Polgm. iratok

1883: 274. sz.
1888. 3313. ikt.sz .

148.

CamL /Mr/

149.

Uo.

150.

CamL /Mr/ Külterületi iskolák igazsatóságának
iratai: továbbiakban niter. isk. I. iratai
Tanyai iskolák anyakönyvi kivonata
19o3-191o.

151.

Uo.

1910-1911.

152.

CamL /Er/ niter , isk. i. iratai

1935. lb. sz.

Mi iratai

19o3. 114. sz.

1946. 176. sz.

153. Uo.
154.

19o3. 115. sz.

CsanGrád megyei Levéltár, Csongrád megye Terifoliigyalőségi iratai: továbbiakban CsmL = Csm. Tanfol.
iratai

1947. 829. sz.

155.

CamL /Mr/

156.

Uo.

MI. iratai

1889. 46. ez.
1889. 14o. sz .

178. Tanácsköztársaság Csongrád meében. Szood,
1959. 129. p.
179. TamAsi Mibélys A polgári demokratikus forradalom
OSköZtárBaSáG = Makó az első felszabadult
és a
mozyar város. Makó, 1969. 51. p.
180. Tanácsköztársaság Csongrád megyében: i.m. 131-132.p.
181. Köte Sándor: A ma_yar nevelésügy a polgári demokratikus forradalom es a Tanácsk ztársaság idején.

BD. 1963. 5-33. p.

162. Tanácsköztársaság Csongrád megyében: Lm. 132-134. p.

183. CsmL /Er/ :Miter. ick, ig. iratai. 1918. 65. sz.
184. Uo.
185. Uo.
186. Köte Sándor: i.m. 34-44. -0.

1919. 14. ez.
1919. 9. sz.

187. Neveléstörténet. IrtAks Jól,oru Magda, Lészéxos
István, stb. Bp. 1976. 352-353. p.
188. Tamasi Lihály: i.m. 88-39. p.
189. Tandos!:öztársaság Csongrád megyében: i.m. 15 0 . p.
190. CsmL /1,1r/

niter. ick. ig. iratai

1919. 51. sz.

191. Berend T. Iván - Szuhay Miklós: A tőkésgazdaság
története MaL;yarországon. 1848-1944. Bp. 1978.
193. p.

192. Az ellenforradalom'hatalomra jutása és rémuralma
Eagyarországon. Bp. 1956. 135. p.

193.

CsmL /21r/ Külter. isk. ig. iratai

192o. 85.

194.

Uo.

1921. 54. sz.

SZ.

195. Klebersberg Kunó: A ma3yar nacionalizmus = Néptgaitők Lapja, 1923. 3-4. SZ. 7. p.
196.

Klebersberg Kunó: Neonacionalizmus. Bp. 1928.
135. p.

197.

Klebersberg Minot i.m. = Néptanitók Lapja, 1923.
3-4. sz. 8. p.

193. Uo. 7-8. p.

199.
2oo.

Klebersberg Kunós ism. 136. p.
Klebcrsberg Konó: i.ri = Néptanitók Lapja, 1928.
3-4. sz. 9. p.

201. Klebersberg Kum5 beszédei, cikkei és törvényjavas•
latai.
1916-1926. Bp. 1927. 329. p.
2o2.

Uo. 329-330. p.

2o3.

Bernisch Artur: Az isko1a6pitési4akció = Ma,:gar
népoktatás. Bp. 1923. 108-109. p.

204.

Klebersberg Kunó, 19271 i.m. 395. p.

2o5.

Benisch Artur: i.m. 110. 114. p.

206.

1921. XXX. tc . az iskoláztatási kötelezettség
teljesitésének biztositásáról. =•ra,yar Törvényt ár, 1921. évi törvényoikkek. Bp. 1922. 160. p.

2o7.

CamL /Kr/ Polgm. iratok

1948. 23o3. oz.

2o3.

Uo.

1931. 11. sz.
1920. 3267.ikt.sz .

2o9.

Uo.

21.

r45r. jkv.

1926. 291. sz.

211.

Uo.

1926. 299. oz.

212.

Uo,

1926. 505. sz.

213.

Uo.

638. sz.

214.

UO.

95 • . ez.

215.

CamL /Mr/ Mérnöki Hivatal külterUleti is!col.ak
épitésének iratai, külön csomag

216.

CsmL /Mr/ Polgm. iratok

217.

Csm -r, /Mr/

218.

CanL /Ur/ Polgm. iratok

219.

A magyar népoktatás reformja. Országos tanitókongresszus Budapesten. = Malta Friss Ujság, 1923.
Julius 7. 151. sm. 2. p.

Ka". jkv.

1933. 2350. sz.
193o. 17 936. ikt.sz .

1929. 479. sz.
1933. 2350. sz.
193o. 17 93G. ikt.sz .

220.

CsmL /Mr/ Miter. isk. ig. iratai

221.

A tanyavi1 -.1gban szunnyad és senyved a filgetlen
magyar nép ereje. A tanyik népének legfjóbb
Babel a Kamara előtt. = Marosvidék, 1927. nriroias
25. 69. sz. 1-2. p.

222.

A tanyakérdés tUrvényes rendezése előtt. A DT1411
1936. december S- in askundorozsmin tartott kongresszusnak napjója. Kecskemét, 1937• 6_• D •

223.

3teintacher József: Megszólal a tanya. = Marosvidék, 1927. iprilis

224.

Irt a tanya. Felnőttek iskoljival és oktatissal
segitsük elő boldaguliedban a -VnNit. = Marosvidék, 1927. iprilis 8. 3 4. p.

1927. 26.sz.

-

225.

Gesztei Nay L_Iszló: A tanyavilj, élete. 6.n.
4-15. p.

226.

CsmL /jr/ Polgm. iratok

1931. 1442. sz.
1927. 15 556. ikt.sz .

227. d.Szabó Imre: A ma3yar mezőgazdasig uj utjai.
Titkiri jelentés a Makói Gazdesigi L yesület
1927. évi müködéséről. Makó, 1928. 89-93. p.
228.

CsmL rr/

iolgm. iratok

1931. 1442. sz.
1927. 17 729 ikt.sz .

229.

CsmL /Er/

Kgy. jkv.

1929. 75. k&y.sz.

Polgm. iratok

1941. 499. sz.

Kgy, jkv.

1939. 351. kgy.sz .

230. CsmL Air/
231.

CemL Pr/

232. CemL /Mr/ Polgm. iratok
233. CsmL
234. CsmL /Kr/
235. Uo.
23.

igy. jkv.

Polgm. iratok

1941. 499. sz.

1933. lo5o. ikt.sz .
1939. 235. sz.
1949. 3752. sz.
1941. 470. ikt.sz .

1949. 65. sz.
1942. 7247. ikt.sz .

Lalogh Istvl : A parEnzti milvelődés: i.m. 557-558.p.

237.

KaaGy Imie: A tanyai olvasókörök.
a Magyar Gezdik Szövetségének 1929. m .:rcius
lo-i makói gyülésén. = Magyar Gazdik Szemléje,
1929. 188. p.

238.

Csml, /Mr/ Polgm. iratok

239.

Gesztei Nacy

240.

Card, /Ur/ kolgm. iratok

1906. 8822. sz.

i.m. 72 73. p.
-

1931. 1442. sz.

1927. 11 457.ikt.sz .

241. H.Szabó Imre: i.m. 98 1o2. p.
-

242. CsmL /Mr/

Polgm. iratok

1931. 1 42. sz.
192 ( . 15 556. ikt.sz .

Uo.

1936. 23 151 ikt.sz .

244. Uo.

1938. 3 2 0 . sz.
13 365.ikt.sz .

245. Uo.

1943. 4268. ez.

246. Uo.

1 9 49. 191. oz.

243.

247. CemL A:r/ Alter. isk. ig. iratai 1938. 116. sz.
248.

tc. az 19o1ztatisi kötelezettségről és
194o.
a nyolcosztilyos népiskoliról. = Mean TörvénytAr, 1940. évi törvénycikkek. Bp. 6.n. 147. p.

249.

Caml, Xr/ Külter.isk. ig. iratai 194 0 . 199. sz.

250. Uo.

1941-42. évi iskolai anyakönyvek

251. A Vörös Hadsereg felhivisa a felszabaditott magyar
lakose_Ighoz. alkói József Attila ,,Iuzeum plakitg.yüjtemeny
252.

Makó József Attila Muzeum pl- klt yUjtemény

253.

Cam', /Mr/

Plakitgyüjtemény

254. Vida LoltIn: Makó iskolatörténete a viros felezabadullsItól az Ilamositisig. /1944-1948/. Makó,
1)73. 9. p.
255.

Cull, /Mr/ azoktetisügyi Eizotts ‚t,; iratai: tovibbiakban iözokt. Liz. iratai
1 344. 11. sz.

253.

Uo.

257.

Coral,

Tankerületi Fagazgatásig iratai: toviniakban Tanker. Főig. iratai
1944-45. 168 . S"
1944. 19. ikt. sz.

1944-45.

258. Uo.
259.

CemL

23 0 .

Uo.

138.

3Z.

1944. 21. ikt. sz.
nzokt.Biz. iratai

1944. 1. sz.

1944. 18. sz.

261. Uo.
262. Uo.

1944. 1). sz.

263. Uo.

1944. 14. sz.

264. Go.
1 3 45. 28. sz.

265.

Jo.

266.

CemL

237.

Vida Zoltin: i.m. 29. P.

268.

CsmL A:r/

269. CsmL

Csm. TanfeltiLy. iratai

Közokt. Biz. iratai

Cs. TanfelüLy. iratai

1945. 481. sz.

1944. 14. sz.
1945. 453-9. sz.

1945. 1015. sz.

270. Uo.
271.

CsmIs /Ar/ "Miter. isk. 1944/48- as anyakönyve

272.

CsmL

273.

Uo.

1945. 37)32. ez.

274.

Uo.

1946. 2344. sz.

275.

Uo,

1946. 2344. sz.

276.

Uo.

1946. 1715. sz.

277.

CsmL /Mr/ Po18m. iratok

1948. 2803. sz.

278.

Horváth Mirton: azoktatispolitika és az iltelinos iskola. 4. 1978. 13-13. p.

279.

Csm. Tanfelügy. iratai

Cemli Csm. TanfelUgy. iratai

1945. 1985.

FZ.

1945. 453-9. sz.

280. Horvith Hirton, 19 7: i.%. 23. p.
281. Uo. 23-25. p.
282.

VEM 1883/1945. sz. r,-)ndelete = MaL;yar az1bny,
1945. 31. sz. 185. p.

283.

ilorvith Y -Irton: A népi demokricia közoktatisi rendszere. /1945-1948/. Bp. 1975. 33-65. p.

284.

CsmL.

285.

Uo,

286.

Uo.

287.

Uo.

Cam. TanfelUgy. iratai

288. CsML. Csm. TanfelUgy. iratai.

1947. 829.sz.

1945. 1683. sz.

289.

Uo.

1944-45. 1651. sz.

290.

Uo.

1945. 490. sz.
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