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I. Az önkényuralom idSazaka. 

Az 1848•49-es forradalom á;a szabadságharc, majd ennek leverése 

gyökeresen uj helyzetet teremtettek Magyarország történetében. 

Egyrészt a forradalom vivm_ nyaként m_gszünt a feudalizmus leg-

alapvetőbb intézménye a jobbágyság, másrészt a  szabadságharc 

idegen segitséggel történő leverőse lehetőséget adott arra, 

hogy a császári kormányzat kisérletet tegyen Magyarországnak a 

birodalmon belüli különállása felszámolására, egy a tartományok, 

országok ós nópek feletti összbirodalom megteremtősére. 

A centralizációs törekvések nem voltak ujkelet1ek i a feudalizmus 

kősei szakaszában kibontakozó Habsburg abszolutizmus állandóan 

napirenden lévő feladatai közé tartozott  Magyarország betagolá-

sa a birodalomba as örökös tartom ányok mellé,kihiva maga ellen 

az ország rendi szinozetü ellenállását. Az a tény, hogy az abszo-

lutizmus a XVII-XVIII. században önmagában véve még haladó, az 
rendiség pedig tulhaladott volt, másrészt a rendi alkotmány as 

ország fIggetlenségének a ezzel jövőjének biztositéka is volt, 

nagyon összekuszálta a társadalmi haladás és reakció közötti 

frontvonalat. A felvilágosult abszolutizmus időszakában es a 

haza,  vagy haladás dilemájában fejeződött ki. 

Az ellentmondás feloldása a reformkorban következett be, amikor 

a liberális nemesség a nemzeti függetlenség védelme és kiterjesz-

tőse mellett a polgári átaalakitás gondolatát is vállalta, :sőt 



e kettőt egymást kölcsönösen feltételező koncopcióba ötvözi. 

A frontvonalak tiszt zódása a másik oldalon is bekövetkezik: 

A polgári forradalmak, az ébred& nemzeti mozgalmak időszakában 

a XIX. században a Habsburgok már nem vállalhatják a jozefiniz-

mus örökségét, a lemondanak a még oly szerény felölröl jövő 

reformok gondolatáról is, az abszolutizmust.a nemzeti elnyom st 

most már a tulhaladott feudális viszonyok védelmével kapcsolva 

bssze. Mig II. József a birodalom ős a társadalmi rend biztosi-

tékát a reformokban látta, addig Metternich számára a femimura- 

Sás egyedLili garanciája a meglevőhöz vA.ó merev ragaszkodás 

volt ,  

c: politika csődja az 1848-as forradalomba.. torkolott, amely egy- 

id.ej5leg biztositatta úiagyarország számára az  eddiginél nagyobb 

'nállóeágot ős a feud':lis viszonyok felszámolását. Az országra 

kónyszeritett szabadságharc bukása után a birodalom vezetésének 

régi vágya teljesült: minden korlátozástól mentesen, tetszése sze-

rint szervezhette ujjá a birodalmat. Bár abban egységesek voltak, 

hogy Magyarországot az önálló államiság minden ismérvétől meg kell 

fosztani, de a továbbiakat illetően nem uralkodott egyetértés. 

A födet .izmus hivei az arisztokrácia vezetésével zz eddigi tarto-

mányi keretek között rendi szinezettel akarták ujjá szervezni a 

birodalmat. A centralizmus hivei • a birokrácia, a hadsereg veres  

tőse• d föderaiiimusban is a nemzeti aspirációknak ós a levitézlett 



1848. előtti vozetéanak tett  engedményeket látott, s helyette 

a birodalomnak teljes, a katonai erőn nyugodó centralizációjá• 

ra törekedett. Támogatta a  centralizációt a birodalom német 
1 

nagypolgársága is, bár azt alkotmányos alapon képzelte el. 

Az olmötzi alkotmány a centralizációs törekvések sikere volt, 

majd annak 1851-ben történő visszavonása a centralizációs po-

litika abszolutisztikus uton történő megvalósitása melletti dön- 

tést jelentette. 2  

Bármennyire korlátlan volt a Habsburg hatalom uralma Magyarország 

felett, önmaga ellentmondásain mégsem léphetett tul. A középkori 

eredetü l létezésével a feudelirmushoz kötődő birodalom kénytelen 

volt tudomásul venni a forradalom által teremtett viszonyokat, 

mindenük elött jobbágyság eltörlését és a polgári joge,;yerlő- 

sóg megteremtését. A birodalom feudá)is természete is c, polgári 

forradalom által teremtett viszonyok közötti ellentmondás nem 

leshetett katonai erőval feloldani. Ez a kényszerhelyzet vél;ig-

huzódik a Bach nevével fémjelzett korszakon, a ellentmondásos 

a gazdasági-társadalmi fejlődést érván.yesitó és annak ellentmon-

dó inté$ked^seket eredményezett. 3  

Magyarország polgári fejlődése fogyatékosságának egyik oka űz a 

tény, hogy a polgári forradalom vivmányait felemás módon hej jtoWk 

végre; a központooitás jegyében as egész birodalomra egységes el-

járást erőszakolva, nem véve az,imba a konkrét hazai viszonyokat. 



Igy  es  obszolu izmus Kíl 4l hozott intézkeaések akkor is ellenél 

List váltottak ki, ha egyébként azok hasznosak óa haladók voltak; 

s a közvélemény szomében kompromitálták a polgári átelakulácat. 

Az abszolutizmus vé.zelt ellentmondásai bármely toraletea hozott 

irtté zkodés eiben t ettenérhetők. 

Gcazdaságoolitikájábaan tudomáoulveszi a feudális viszonyok vissza- 

állithatatlanságát, de e polgári viszonyok megteremtését az egy-

séges birodalm_. piac kialakitására próbálja felhasználnia a biro-

daimon belüli v =mok felszámolása, az osztrák mérték-és $ulyrend-

szer bevezetése, a. vassuti-, posta - és téviróforgalom eg„!ségesi-

tése az osztrák fogyasztási adó bevezetése. 5  Ugyanakkor nem követ-

kezetes a tekés gazdasági fejlődés előtt álló akadályok elháritá- 

::íban, az egyesUlósi jog -politikai okokból- történő korlátozása 

+kaddlyozta a tekés táraraságok létre jöttét. 

Az igazság-szolgáltat' bsn felszámolják a  feudális joggyakorlatot, 

de ezt az osztrák pof' i törvénykönyv bevezotéuéval kapcsolják 

össze.  A  rendszer e .tóran sem tanusitott kövotkozetessóget. Me ;en-

gedi a testi fenyitést, nem hoznak létre esküdtszéket, 7  és a tőkés 

tulajdonviszonyokat is számos rendelkezés korlátozása A jobbégytol-

kek folosztásának korlátozása, a zsidók földbirtokszerzésének tilal-

ma a hitbizományok fenntartása, az ősiség késedelmes eltörlése.$ 



II. Az :ínkényuralom oktatáspolitikája. 

Az abszolutista rendszer rányomta bélyegét az okt.-tásUgyre is .  

Szemlélete modern annyiban, hogy felismerte az iskola tudat 

következésképpen közvélemény-formáló szerepét s ezt e maga szol-

gálatába kivágta állitani. A birodalom csak fegyveres erővel 

összetarthatd 66poit éppen az iskolák aegitségével igyekezett 

egyaégbe kovácsolni. Az  eszmei összetartó erőt pedig a konzetve- 

tiv-vsllásoe világnézetben vélte mortal;Uni, mely a császári ház 

és általában a feljebbvalók iranti odaad -ítt és engedelmességet hir-

dette; 

A birodalom ellentmondásai az oktatásUgy tertflotén is jelentkeztek. 

A  birodalom fennmaradása konzervativ - vallásos eszmerendszert, 

egységesitése eémetesitóst, de a társadalmi gazdasági haladás igé-

nyei tartalmi korszerűséget, a XIX. században fellendülő természet-

és társadalumtudományok eredményeinek okt táadt kivánták. A  két 

egymásnak ellentmondó cólkitilzés összhangba hozásira vállalkozik 

a korszak oktatásügyének alapdokumentumra, az Entvurflo , melyet a 

köztudat kibocsátója, gróf Leó `i'hun, vallás-és közoktatásügyi raj.- 

nisztcr nevéhez kapcsol. Az ntrruxf Franz nxner által készitett 

terv6zete míg 1848 nyarán, tehát a forradalom időszakában kíszUlt, 

de nem tudta mogakad lyozni, hogy a jobbratolódás időszakában ne 

terhelődjék a tervezet retrográd elLemekkel. 11  

Hiun reformjának érdeme, hogy egységes okt"tási rendszert hoz lét; 



re as elemi iskoláktól ez egyetemig. Az oktz-tásügyet közügy- 

gyé nyilvánitotta, az államnak tartva fenn a főfelügyelet jogát. 

A valósban az cktatáaügyre továbbra is  az  egyháznak 'olt a leg-

nagyobb befolyása. 12  Az 1849. oktéber 9.-i 1 sz. vallás a kis-

oktatás gyi miniszteri rendelet felvázolja az oktatáspolitika ál-

talános alapelveit ás meghatározza ezen belül az elemi oktatás 

helyét. A népiskolákban a vallásoktatás, a vallásos nevelés domi-

náljon, ezért az iskol xkat egyhl.zi felügyelet  alá helyezte.  Ahol 

a politikai és aaz egyhsközség egybeesett, ott a politikai község 

az iskola óazdas.:"g- iigyeivel az egyházi pedig magával as oktatás-

sal foglalkozott. F  különböző felekezetű iskolákba járás kölcsö• 

nösen megengedett volt, ahol a nemzetisógi viszonyok lehetővé tet- 

t`'ki ctt az oktat&e% anyanyelven történt. 
13 

1855 -ben ujobb miniszteri rendelet szabályozta a népiskol.:i okta-

tóst. A rendelet Hs 1855.56-os tanévben lépett érvényben. Ennek ár- 

telmóben as iskolák lét`sitése és fenntartása a községeket tarhel-

te. Kimondta a 6-12 év közötti gyermekek tankötelezettségét. kivel 

as iskola 4 év folyamon volt,lo éves ko= el lehetett végezni. 

Az elemi iskolákat két csoportra bontottat fő-és alsó ulem; iskolák- 

ra. 

A fieleml iskolákban 4 külön osztály volt négy tanitóval egy tanitó-

ra legfaljobb loo tanuló volt bizhatá. A főelemi iskolákban váz 

alábbi tárgyakat oktattákt 



Vallástan: I. osztály - alapfogalmak 

II. " 	- a káté 

III. " 	- bibliai történetek 

IV. " 	- evangéliumok 

Olvasás és nyelvtani 

I. osztály - az olvasás elemei  

- gépies folyé]fony olvasás 

- ez olvasmányok tartalmi fejtegetése 

- a német nyelv elemei 

- az olvasás gyakorlása 

• szó és fogalom magyarázat 

▪ helyesirás, fogalmazás 

▪ némotnyely 

- értelmes olvasás 

- a beszéd részei 

- mondat és szóelemzés 

- rendszeres nyelvtan 

▪ fogólmozás. 

Az olvasókönyvek egyuttal földrajzi és természettudományos ismere-

teket is tartalmaztak. Az irást minden évben folyamatosan gyakorol-

ták. 

Számolás: I. osztály - 1-loo közötti számok 

Il-III. 	" 	- a nógy számtani alapmtivelet fejben és ir_ís- 

ban, valamint a törtek. 

t I. 

IV. 

t, 

n 



IV.osztály • törtek és arányok 
14 

Tanitottek továbbá minden osztályban éneket és rajzot is. 

A falusi iskolák / alsó elemik / tantárgyai elvben azonosak vol-

tak a fő"elemik iskoláival, csak alacsonyabb fokon. Valóságban val-

lástant, olvasóst, irást, számolást és némi gazdasági ismereteket 

tanultak15 . 

Mivel as 1855-ös rendeletből nem vi1 :Sl .ik ki eyértelm:len, melyik 

iskola tekinthető főeleminek, 1858-ban egy  miniszteri  rendelet ha-

tározta meg a főelemi iskola három fokozatán 

1./ olyan iskolák, amelyekhez két, vagy három alreál osztályt is 

odatoltak, 

2./ szabályszerint szervesett főtanodák elreál tanoda nélkül, 

3./ plébániai fűelemik, amelyek legközelebb állnak a falusi iskolák-

hoz. 

Valamennyinek közös vonása, hogy a négy osztályt négy tanteremben 

tanitják, erre képesitott taanitők, főtanodai bizonyitványt állit-

hattak ki, amely felsőbb tanulmányok végzésére jogositott. 16  

A fenntiekben megfogalmazott, a társadalom szellemének megváltozta_ 

tása, illetve a polgári fejlődés által ösztönzött oktatási elvek 

végrehajtása érdekében jelentős erőfeszitáseket tett as abszolutiz-

mus. Az elemi iskolai oktatásban teret nyert a gyakor1..ti képzés 

/mezógazdasági, kisipari, kereskedelmi/. 17  anyagi eszközök fiiján 

a tanügy fejlesztésének költséges teljesen a helyi lakosságra 

hárította, 



A fejlődés igy is nagyon látványos volt.  185o-1858. között 

2000-nél több iskola keletkezett.A soproni kerület közcégei 

2,5 millió forintot forditottak 1853-1856. között iskolai célok-

ra. Az elemi iskolák száma a korszakban 9.000,-ről 12.000 emelke-

dett. A tanköteles gyermekeknek korábban csupán 39 %-a, e karban  

75 -a járt iskolába* Vitatja a hivatalos osztrák adatok realitá- 

sát Schwares Gyula, szerinte a tényleges iskolába járók aránya 
18 

csupán 48 %,és 5-6000 községben nem volt iskola. fikkor létesül- 

tek ú= vasárnapi iskolák, számuk 2.14o-re emelkedett. Javult vala-

melyest a tanitók fizetése is. A fizetések átlaga ker''letenként a 

következő volti 

pesti kerület 	125 Ft. 

soproni " 	125 " 

pozsonyi " 	15o " 

nagyváradi " 	152 " 

kessai " 	lop alatt 

Szerb vajdaca és 
temesi bánság 	210 Ft.

19  

Az Entwurf hatályának 1851 -ben Magyarországra történt kiterjeszté-

se jelentős változásokat eredm."nyezett a középfoka oktatásban. 

A herbsrtiárus és neohumanista szellemű tervezet az oktatás,; é ne . 

lés egységét hangsulaozta. Az oktatás céljául as általános mivelt-

céget jel.;lte meg. 2° Jelentős szervezeti változtatést is végrehaj-

tottak: a minden egyetemi hallgató számára kötelező előképzést nyujtó 

kétéves bölcsészeti tanfolyamot a 6 éves gimnéziumhos csatolták, 
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21 
létrehozva igy a 8 évfolyamos főgimnáziumot illetve a négy év- 

folyamos algimnáziumot. Az oaztály-tanitás helyett bevezették a 

szaktanári rendszert, a tanároktól szakkópesitést követeltek. 

r; gimnáziumi tanulmányok lezárásaként meghonosították az egyetemi 

tanulmányokra dogositó érettségi vizsgát. Az Entwurf ez oktJtás 

módszereiben is változást hozotti a diktáló, magoltató tanitás 

helyett a jótankönyveket ős a megértetést szorgalmazta. 22  

A tantervbon legnagyobb helyet a klasszikus nyelvek kapták, ehhez 

képest aránytalanul kicsi a történelem, földrajz és a természet-

tudományok szerepe, de még ez is jelentűs előrelépés a korábbi 

állapothoz képest. rival a gimnáziumok első sorban a birodalom 

jövendő szellemi elitjét képezték, sz oktatásban hangsulyosan 

szerepel a rendszer ideológiája, óvott a fele:;leges kételkedés. 

ta t  alázatra buzuitott, és megengedte a karcer bIntetóst ás a 

testi fenyitést is. 23  

Az algimnAzium önállóan is miiködhetett. »efejezóse után a tanuló 

előtt három ut állt. Folytathatta tanulmóny'.it a fő"gimnáziumban, 

átléphetett a főreáliskolába, illetve valamilyen gyakorlati pályát 

választhatott. Az algimnázium lényegében a i'őgimnáziume l azonos 

tárgyakat tanitott, de gyakorlatibb jelleggel, kevésbé átf,'•;, 
24 

módon. 

Xig a gimnáziumok felekezeti jellegűek voltak, a reál iskolák 
25 

vegyes vallásuak e  és sz iparos és kereskedő polgárság igényeit 



11 — 

ozolgálták. Az iskola 6 évfolyamos volt, nem egyenrangu a gimnázium-  
26 

mal. Nem adott klasszikus képzést, de tanitottek modern ixodalmat. 

Mivel gyakorlati pályákra készitctt elő, előképzést nyujtott ipari 

foglalkozásokra és a f©lsőfoku technikai tanintésetekben folyta-

tandó tanulmAnyokra. tehát as oktatási rendazerben az eland isko-

lák óa a technikai  tanintézetek között állt. A reáliskoláknak is 

kit fokozata volt, as al-és főreáliskola. Az alreáliskola önmagában 

is mitkedhetett. Valamilyen ipari szakmára, vagy a főre,;l iskolára 

készitett olő. A három elm31eti övet egy gyakorlati év követte. 

Ha tanitottak klasszikus nyelveket is, akkor a tanuló átléph®tett 

a f33ii náziumba. Az elleti évfolyamokon előkéezit ; tárgyakat ok- 

tattaks as ipar, a haj6zis, a kereskedelem, a kémia és a mechanikai 

ipar alapjait. A► gyakorlati évet e helyi lehetőségek és sz tkséglo-

tek határozták seg. 27  

A társadalmi értékrend hibáival függ össze, hogy a kőt iskolatipus, 

a gimnázium és a reáliskola nem volt egymással egyenrangu, a reál 

iskolák tekintélye, de száma is elmaradt a ginináziumoká mögött. 

Az 1863-64-es tanévben az országban 164 gimnázium ős eau7án 17 reál-

iskola mikÖddtt.
28  

A birodalom soknyelvd áliram lévén nag 7;  jelentősége volt as d tatás 

nyelv kérdésének. Thun reformjának pozitivuma, hogy alsó fokon beve-

zeti as anyanyelvi okt,:tást. 29  Ugyanakkor a tőelemi második osztályá-

tól már kötelesű tantárgya német nyelv, 3oa középiskol.íkb&t, padig 
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•rűr:;teljes germanizálás folyt. Mig az alsóbb gimnáziumi osz-

tályokban csupán tanították a német nyelvet, addig a felsőbb 

osztályokban már több tantárgy oktatási nyelvévé tették. Uj, 

német tannyelvit gimnáziumokat alapitottak és azokat megkulön- 

b3ztetett banánmódban részesitették. 31  

t+z iskolák létesítéséhez elvben bárkinek joga volt, igy magán- 

személyeknek is. Ehhez azonban meg kellett szereznie a beli3gy- 

minisztórium engedélyét, amely elsősorban a kérelmező politikai 

megbizhatóságát vizsgálta. Nyilvánossági jogot - azaz érvényes 

bizonyítvány adásának jogát  csak a vallás-és közoktatási minisz-
32 

tórium adhatott. Thun veszélyesnek és indokolatlanul magasnak 

tartotta a középiskolák számát Magyarországon. Rendeleteivel, 

amelyek az kntwurfban foglalt feltételek tsljesitésétől tették 

fuggővé az iskolák mUködését /szaktanári rendszer , a tanárok 

meghatírozott száma/ el is érte, hogy sok középiskola megszunt, 

összevonták más középiskolával, megvonták tőle a nyilvánossági 

jogot, vagy algimnáziummá fokozták le őket. ti rendelet főként a 

protestánsok iskoláit suljtotta. 33  

Mivel a tényleges iskolafenntartók as egyházak voltak / a biroda-

lomnak az egyes egyházakkal folytatott politikája jelentős be- 

folyást gyakorolt az oktatásügyre is. A protestáns-ellenesség 

a Habsburgok ellenreformációs tradicióiban gyökerezett. Mivel 

a korábbi fü getlonségi mozgalmak a protestánsok vallásszabad- 

ságát is zászlajukra t°éték, ezek as egyházak számukra még min- 
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dig a függetlenségi törekvősek, a forradalmiság hordozói 

voltak, azért felfUggesztették autonómiájukat, iskoláikat 

állami felügyelet alá helyezték. 34  Iskoláik :::z elnyomó in- 

tézkedések ellenére sem váltak az osztrákok kezében hathatós 

politikai eszközzé. Bár az autonómia felfüggesztése miatt kez-

detben nem tarthattak gyUléseket, később pedig csupán császá-

ri biztosok jelenlétében, az egyház a közélet teréről leszo-

ritve fokozott érdeklődéssel fordult az iskolák f elé. 35  

Népiskolai választmányt küldtek ki, amely pályásat és megbizás 

utján népiskolai tankönyveket iratott. 5k is f elállitották a 

vasárnapi iskolákat, a nagyobb községekben legalább két osztá- 

1- r os iskolát lite:aitettek. Pedagógiai szakembereik, Gönczjt, 

Árvas jelentős ; előremutató tanterveket kászitottek a népisko-

lai oktatás megujitására. 36  Az 1859-es császári pátens prates-

tánsakat sértő rendelkezéseit is sikersut az agyháznak kivéde-

nie és 186o-ban a korrany visszavonta a rendeletet. 37  

Nig a protestánsok ellen szigoruan alkalmazták az 1852-es egy-

leti törvény korlátozásait.a katolikus egyhzi társulatok men-

tesRitek alóla. 38  A római katolikus o,;yh- z kivételezett hely-

zetét a pápa és a császár között 1855 -bon kötött concordátum 

rögzitette. 

A concordátum sm egyház és a birodalom egym_írrautoltságának 

felismerését titkrösi, de a birodalomnak az egyház részéről 
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történő támogatása fejében a császár egyoldalu engedményeket tett. 

Felszámolja a jozefinizmus 6s a forradalom egyházpolitikájának re-

formjait, lemond a pluoetum regiumról, mentesiti as egyház tevé-

kenységét as állam ellenőrzése alól, hozzájárul a jezsuiták vissza-

téréséhez, állami kárpótlást biztoait az elvesztett t'zedért. 39  

Az  oktatáslrgy ter- letén b. ztositja ez egyházak fel`zr' eleti jogá#, 

kimondja, hogy a katolikus ifjuság nevelése as egyház tanainak meg-

felelően történjék, a népiskolai tanitökat ozigoru egyházi felügye-

let alá helyezte, az egyház megakadályozhatta olyan tudományos té-

telek tanitását, amalyek ellentmondtak az egyházi tanoknak, és as 

állam támogatást biztositott az egyházi könyv-cenzure számára. 40  

Az engedni nyele fejében az egyház h;ien szolgálta sz államot, az ab-

szolut császári hatalmat. A concoruátum gyakorlatilag visszatérést 

jelentett a katolikus államvallrshoz, visszaforditva a laicizálö- 
41 

dás folyamatát. 

raiivel az iskolák főfelügyeleti joga L.s államé volt, öle a tényle-

ges irányitás az egyházé, szervezetileg  bizonyos párhuzamosság 

keletkezett, milködé:ében azonban munkamegosztás alakult ki. Némi 

leegyszeriiaitéssel a világi hatóságok as oktatás tárgyi feltételei-

ről gondoskodtak, as egyház pedig  az  oktatás belső tartalmi kérdé-

seivel, a tanitás közvetlen lel:gyeletével foglalkozott. d világi 

vonal ala6ssintü képviselője az iskola vilú _;i gondnoka, ski as 

iskola fenntartó községet képviselte. Közte és a tanügy országos 

szakigazgatási szervei között a járás ős a megye politikai ható:aá- 

gai álltak. 



-15. 

Területi szekigazg-tási szervként már 185o-ben a kerületi 

biztosok mellé rendeltek két-két iskol:.i felit€yelőt, is mellé-

jak fizetés nélküli iskolai tenácsoeokat neveztek ki• Felada- 

tuk e felügyelés minden iskoláiét, az egyetemet kivéve, továbbá 
42 

javaslatok előterjesztése az oktetástigy célszerit átalekit6:7ár:.. 

Fontos kötelességilk volt az un. purifioátád, az iskolák"meg- 

tisztitása" ez 1848-49 -es forradalom és szabadségharaban részt-

vett személyektől. Bezárathatták :.z olyan iskolákat /le a jog- 

akad{ntiát/, amelyeket politikai ;Asempontból veszélyesnek tartottak, 

vagy amelyekbon nem volt m2;.;felelő tanszemélyzet. Számos eset- 

ben a kettő ugyanest jelentette. íóntani3k kellett c meglevő 

ickolák átalakitáaa, ujak létesitése, a nyilvánossági jog meg-

adása kérdésében. 1elügycltek az oktatás nyelvére, statisztikai 

adatokat gy`ijtüttek az iskolákxól. 1'e1Ugyeleti joguk a protes-

táns iskolákra is kiterjedt. 

Az oktatúsügy legf'elsű irányitási szerve a bécsi v:llá8 --€s köz- 

okt:'t ás'sgyi minisztérium volt. A tanügy igazgatás: nak é;llc-,mi 

és egyházi oldala ezonbsn nem választható teljesen széjjel, mi-

vel az iskolctanácsokban és a tanügyi szervek élezz is többnyire 

egyháziak álltak. 44  Az egyházi hiernrhis legelső embere  a  plébá-

nos, a hali?i iakolaie zgató volt. A kerületi esperes ez alá ja 

tűrtoz5 k3zságek iskoláinak feltij yel5je, és ex  egyházmegye is- 

koláinek főfe1U yelőjét a pdspök áltél jevesolt személyek kö- 

z ,J1 a császár nevezte ki. 45 
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Az abszolutizmus oktatáspolitikájának céljai erésen vitathatók, 

de kétségtelen, hogy s célok szolgálatában jelentős előrelépés 

t irtént az oktatásiigy fejlesztésében. Bőviilt as iskolahálózat, 

javultak az oktatás feltételei, emelkedett a tanitók fizetőse 

és as iskolába járók száma. A Bach rendszer bukása azonban nemcsak 

az oktatáspolitika káros szellemét számi.izte, hanem a konzervativ 

vezetés azt is elrontotta, amit a mtivelt 	osztrák vezetés Al  

csin<i1t. 46  Az 186o. évi októberi diploma visszatérést jelentett 

az 1848-os állapotokhoz. A tanagy a helytartótanács irányitása 

alá került. 47  A helytartótanács megszüntette az eddigi felügyele-

tet, és azt ismét öt tanker7leti főigazgatóra bizta, megtadva 

telük a szakképzett seédszemélyzetet. Igy sz elemd iskolák fe-

lügyelete az egyházmegyékre maradt. 48  A korszak kétségtelen pozi-

tivuma, hogy lazul sz elnyomás és alábbhagy a németesitö törek_ 

vés, több 2rotestáns tanitóképző ujra megnyilik, 4ae az ellenőrzés 

hiánya miatt csökken as iskolák látogatottsága.Schwarz Gyula 

adatai szerint több száz község bezáratta iskoláját, 1859-1863-

között loo.000-re csökkent a tanulók Üzáma. 5o  A községek lealkud-

tak a tanitók fizetéséből, elboca jtották a második tanitót, 

megszüntették a vasárnapi iskolákat. 51  A helytartótanács tehetet-

leniil szemlélte a folyamatot, kényszeritő eszközök alkalmazását 

elvetette, alkalmasabbat nem talált helyette. 52  Az ily módon 

az egyházra szakadt feladatoknak as nem felelhetett meg. Az 1864. 

évi statisztikai adatok hem felelnek meg a valóságnak, sokkal 
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inkább az 1859-es, mint ajz 1864-es vslóságct tükrözik. Az oktatásügy 

megrekedt fejlődése csak a kiegyezés után az 1868-évi Eötvös-féle 

népiskolai törvénnyel kapott uj l©ndületut. 

Az abszolutizmus id_iezekrnak oktatásügye a kor belső ellentmondásai 

folytán ellentétes tendenciákat mdht. Egyik vagy r : sik mozzanatának 

egyoldalu kihangsulyozása végletes, és éppen azért torz eredm.Snyt 

szül. Hiteles bemutatása olyan árnyalt elemzést kivin, amely a tények 

részletkig hatoló ismeretét feltételezi. Ezért véljük hasznosnak 

Tolna  megye korabeli közoktatási viszonyainak ismertetését. 
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III. Tolna megyei oktatásügy szervezeti felépitése. 

Mivel az iskolák hagyományosan az egyházak irányítása alatt álltak, 

igy a tanügy igazgatásának szervezete is lónyegóben ez egyházak szer-

vezeti felépitéséhez ifazodott. Lzt a forradalom elötti időből  örökölt 

rendszert az abszolutizmus sem változtatta meg, hiszen az oktatásban 

továbbra is  az egyházukra kivárt táram szkodni. Igy csupán az irányitás 

világi-államat vonalát szervezte át a fenntiekben már ismertetett módon. 

Tolna megye tanügyének felekezeti felépitése a következő volt: 

A katolikus egyházközségek a pícsi püspökséghez tartoztak. Az  eyee 

esperességek egyuttal tankerületet is képeztek, ólán az esperessel, 

mint kerületi felügyelővel. A  megyében hát római katolikus esperesség 

/tankerulet / lótezettt 

Bonyhád 7 plébánia 5 fiókegykOz 

Dombóvár 8 " 2 " 

irtény 9 " 2 " 

Dunaföldvár 6 " 6 " 

Simontornya 8 It  5 " 

úzekszárd 8 " 8 " 

Völgység 11 " 6 " 

A megye evangéliusai a dunántuli egyházker;.ilethez,ezen belül iskolai 

szempontból a Tolna-varanya-somogyi tankeriil©thez / 32 anya-, 37 fiók-

ogyh•:iz / tartoztak. A reformátusok egy része a danamelléki, másik része 
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a dunántuli egyházkerülethez tartozott. A dunamell'kiek a tolnai, 

a dunintuliak a mezőföldi tankerillet ir ínyitása alatt álltak. 

A megyében kis számban található görögkeleti vallásnak a budak 

pZLpökséghes, ezen beliil a mohácsi tanker;ilethez tartoztak. Az 

izraelitiknál a közigazgatási megye képezte a tankerületet,7 anya, 

és három siók egyházzal. Itt jegyezzük meg, hogy egy 1863-as kelta-

zésii irat tantisága szerint  addig  a romai katolikus papok gyakorol-

ták a feligyeletet az izraelita iskolák felett. zkkor a helytartó-

tanács azt javasolta a megyének, hogy a megyében, mint tankerület-

ben 2-3 izraelita tanfelügyelőt alkalmazzanak megfelelő fizetéssel. 

Az  elképzelés szerint a fizetéat a kerületbeli hitközségek folyó-

sitották volna. Az izraelita hitközségek azonban, vagy nem tartották 

szökségesnek a tanfelugyelöi gilds létesitését, vagy nem voltak haj-

landók hozzájárulni a költségek viseléséhez.
54  

A költségek kérdése - jól lehet a tanfelügyelők egyházi személyek és 

javadalmak birtokosaiként nem kaptok kiilön fizetést felugyelói mun-

kájukért - más felekezeteknél is gondot okozott. A problémát itt 

az utazások költségeinek viselése jel . ntette. 'Több felügyeld saját 

költségár utazott a meglátogatott községekbe, igy pld. a dunaföld-

vári, a hőgyészi és a tamási járásban. A tamási járásban a felfigye-

lők lovai sem voltak felmentve a közmunka végzése alól. A jelentést 

felterjesztő hőgyészi főszolgabiró maga is mélt_ínytalannak találta 

a dolgot, e megoldásul azt javasolta, hogy az egyes községek ingyen 

szállitsák az iskola-fel,igyelüt a következő községig. Kedvezőbb 



volt e református és evangélikus folügyelők helyzete, mivel a 

fen,. ti javaslat náluk már eddig is gyakorlatban volt. 55  

Az  iskolák látogatásán kivi,l a felügyelőknek évi jel.entéo kószi ■ 

tését is kötelQsségévó tett "F_, emely szmazerü kimutatásokat is 

tartalmazott a tar.kertilet helyzetér'íl. A római katolikus esperesek 

készitették el a görög katolikus és izraelita iskolákról szóló 

jelentést is. 56  

Az ogyházi hierarchia iskolát közvetlenül irányitó képviselője 

az  illető község pl'bánosa volt, i.s:.koLigazgatói minőségben. 

Mivel ő állt napi érintkezésben a_ 	tanitóval, 

tevékenysége meghatározó volt az iskolai munka szetn:ontjábál. 

.zt a felismerést tükrözi oz az 1858 --ban Bécsben  kelt utasitás, 

amely a katolikus lelkipásztorok számára készült, meghatározva 
57 

az elemi iskolákhoz fUződő viszonyokat. A lelkész egyrészt val- 

lásoktató, másrészt közvetlen felüayel3je, elöljárója az iskolá-

nak. Mint vallásoktató a püspöki hatóság utasitása szerint végzi 

munkáját. Katekizmusra, templomi szokásokra, imádságokra tanit-

ja a tanulókat, kötelezi őket a misére járásra. Az iskola igaz-

utójaként végrehajtatja as iskolára vonatkozó rendeleteket t el- 

len"rzi a tanitó munkáját, vezeti a hivatalos iratokat, előmoz-

ditja as iskolábajárást, gondoskodik a szegény tanulók tankönyv-

ellátásáról, a községi elöljárósággal ás az iskola világi aond- 

nokával egyetértésben kezeli as iskola alapitványi tőkéjét. 
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Gondot visel arra, hogy a tanitók időben ős menn ~riségben pontosan 

megkapjak  j árandóaá aktit, hogy 'z iskola el legyen látva tanszerek-

kel. Uzvetit a túniták egyeísközti ős a közacígbeliolc'cel fennálló  

vitáiban. J dönti ol, mikor 1 •óphet egy tanuló felu3bb osztályba.  

Hatáskörébe tartozik minden olyan intizkedés, 3r1i az oktató-nevelő  

munka oáljait szolgálja. Ha hiányosságokat fedez fel a tanitó mun-

kájában akkor a tanitót a tanulók távollétében rondreutasitja, ha  

4letmódja nem megfolel5,azonnal fi aelmezteti. A figyelmeztetős  

előszór nágyszemközt, majd világi iskolai gondnok jolenlótóben  

törtónik, s jelenti az °i yet a kardlati iskolai fel'igyel5nek.  

ttgyeljen arra, hogy a tanitó a lclntazi teendőket rendben,illendően 

elvógezze, de siirgős eseteket kiv've ne vegye igénybe a tanitási  

idő alatt. A plóib inos fel°Egyel a pl báni< terUletőn mIköd3 magán-  

iskol ikra, -'figyel arra, hagy ne keletkezzen zugiskola. A felsorolt  

feladatok a vasárnapi iskol'íval kapcsolatban is rá hárulnak. Hiva- 

tal:hoz nem járul kalső kónyszsritű eszköz, de igénybe veheti a  

felettes hatóságok segits6g6t •  Az utasit_ís óvja a lelk:;szekot az  

uralmi vágytól, a kimóletlen viselkedőstől, arra  inti őket, hogy 

a tanitókat hivataluknak kijáró tisztelettel kezeljek. Adja meg a 

tiszteletet közvetlen elajárójának, a kerületi felUgyelőnek. A  

politikai hatáságnak egy'ittmakődéesel ős táájkoztatá€sal tartozik. 

:tint a hossau felsorolásból kitunik a plébánosnak rendkiviil széles  

..fit %aköre volt az iskola ir nyitásában. Az iskola gazdasági i gyei- 

től a beiskolázásig, az oktatás tartalmi ksrdóseiig, a tanitó fe- 
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letti ellen3rzésig mindenre kiterjedt. Re az utasitás óvja a lel- 

E:5azekot :iz uralmi vágytól, ás at.lnitók tiszteletbantartására in-

ti őket, azt  jó okkal te..,zi. 'Aljon itt egy idézet egy 117o. évi 

túnita gyülásböls » Kinek volt tehát szolgája a tünitó, s leg-

nagyobb  részben még m.ig is az ? Kinek másnak, mint a papnak ? " 58  

E megállapitáan k ellentmondani látszik, hogy a levéltári iratok 

között alig találni nyomót i. pap és a  tanitó közötti rossz viszony-

nak. Oka az lehet, hogy a konfliktusokat el sősorb.. n ez egyházi ha-

tóságok rendezték, valamint az, hogy a tanitó nem látta tanácsos-

nak ujjathuzni a pappal. 

Az oktat's'°gy állami terc Jeti szerve* 1848. elött a tankerületi főt 

igazgatóe'gok voltak. A szabadságharc bukása után ezek-t felszámol-

ták, s a kialakuló uj polgári közigazgatás keretei között ujjászer-

vezték az oktatáaugy állum. szerveit is. 'Tolna megye korAban a 

győri tankar -léthez tartozott. 1:349-ben a csak rövid ideig létező 

tolnai polgári kerületbe / Tolna megyén kiviit még két megye tártozott 

ide/ dz itteni összes tanintézet f igazgatójává főtisztelendő 

Sterne Frigyest nevezték ki. A kerileti Tőispán a megyefőnökhöz in-

tézett utasitásában támoatss;; kért a főigazgató szemára " L?iut :n 

a nópneveléstől függ a jövendő biztositsán.k, ás polgárosodásunk 

nem eléggé óhajtható fe jlesztés' nek alapja." 9 

közigazgs.táu ismételt átszervezése után Sopron lett a dunántuli 

ker'ilet, benne Tolna megye székhelye. Ide, a helytartósági osztályra 
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küldik a kerületi iskolai  fel.agyelők jelentéseiket az ellenőrző 

körutakon tapasztaltakról. A helytartósál osztály továbbitotta 

őket a megyefőn3knek , ő pedig az illetékes járási főszolgabirónak 

kivizsgálás ás jelentéstótul végett. Az ügy visszafelé ugyanezt az 

utat járta be,  igy  nem csoda, hogy lezárása néha évekig huzódott. 

A két közvetlen felettes ható:: g, a kerületi iskolafelfigyelő és a 

járási főbiró véleménye korántsem volt mindig összhangban. Az 

iskolafelfigyelő az oktatás hiányosságait panaszolta fel, a főszol-

gabiró viszont a község anyagi erejének korlát_aira hivatkozott. 

A két különböző megközelitési módban jól megfigyelheticoz eltérő 

prioritások. 6o  

Az ügyintézés nehézkesaégére,a felsőbb., hatóságok ingerültségére l tü- 

relmetlenségére világitenek rá a helytartósági osztálynak a megye-

főnökhöz intézett leiratai. A politikai hatóságokat és 	iskola fe- 

lügyelőket az iskolák gondosabb felügyelésére szólitotta fel. 61  

őzemére vetette a megyehatóságnak, hogy nem foglalkoztak eddig olyan 

ügybuzgalommal a népiskolai ügyekkel, mint amilyet az megérdemelt. 

A HTO. mindig más szervektől értesült az iskolákban uralkodó rossz 

állapotokrók A körülmények jevitására hozott intézkedéseket sem 

hajtották kellő igyekezettel végre. A megyei hatóságok hallgatása 

miatt éveken keresztül nem tudták lezárni úz iskolai ügyeket. A 

tanügy unogatása egyike a legfontosabb teendőknek, amely elé semmi 

más nem sorolhútó, hiszen csupán as erkölcsi-vallási-értelmi nevelés 
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biztosithafja a népjólétet célzó állami törekvések sikerét - ír-

ja a leirat. A járási politikai hatóság rendszeresen és öntavé-

kenyen vizsgálja az állami iskolák ügyének állását. A saját hatás- 

körbe; eső dolgokat maguk intézzék, az azon kivül esőkre vonatkozóan 

pedig terjesszenek elő javaslatokat. Intézkedés közben a f5szolga-

birónak a helyi iskolaigazgatóval ás a kerületi iskolafelfigyelővel 

egyetértésben kell eljárnia. iz eljárás alapja 1854 -ben még mindig 

a 	/"Systema"scholarum elementerium", valamint az azóta 

hozott rendeletek. A h_:tóságok ne várjanak felső utasitásra, saját 

kezdeményezésből cselekedjenek. Legyen pontos képük as iskolák álla-

potáról, ás tudomásuk -izokról a helyekről, ahol nincs  iskola.  
Z 

Az ismertetett dokumentum hivan t'5krözi as oktatásügyi korm ányzat 

törekvéseit, valamint azt, hogy felismerték z iskola szerepét, 

politikJi céljaik mogvalósitásában. A későbbiek ismeretében azt is 

megkockáztathatjuk, hogy talán tul is értékelték, hiszen as  iskola 

csak akkor lehet igazán hotékony, ha a kormányzat és a nép felfogá-

sa megegyezik abbün,mi is szolgálja a népjólétet. 

A megyei és járási hatóságokhoz intézett czemrehányáeok - bár ttijee 

sen igazak - mégis részben  igazságtalanok. Hiszen a politikai igaz- 
gatás helyi szervei semmi féle autonómiával nem rendelkeztek, sze-

repük csupán közvetités volt a felsőbb hatós ágok és a helyi lakos-

ság között. A soproni bio. magának vindikálta a döntés jogát a  leg-

jelentéktelenebb kérdésekben is. Ha tehát a helyi tisztviselő 
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nehézkes és kezdeményező erő hiján voltakkor az döntően a bürok-

ratikus apparátus tarmészotóbfl fakadt. 

A  nehézségek, az  akadozó igazgatás ellenére születtek eredmények 

is. A lakosság szellemi ugyan nem sikeri =lt a kivánt irányban ne-

velni - ezt ma amugy sem sorolnánk az eredmények közé - de az ok-

tatán személyi és tárgyi feltételei ebben az időszakban lényegesen 

javultak. Visszatekintve az 185o-1855. közötti időre maga a minisz-

ter is elégedetten nyugtázta a megyében elért eredm:nyeket, amelye-

ket v hatóságok buzgalmának és a lakosság jó szellemének tulajdo-

nított. A HTO. felkérte a megyefőnököt, hogy tudassa a községekkel 

a magas elismeréat. 63  

A miniszteri elismerés községi cimzettje az iskolaigazgató lelkész 

mellett az iskola világi gondnoka lehetett. a  a legalsófoku ható-

ság, a község előjárósága nevében gyakorolta uz iskola feletti felü- 

gyeletet. Feladatait a tanügyi hatóságok külön utasitásban fogal-

mazták megi4  szorgalmazza az iskolábajárást, az iskolamesterrel ve-

gye sz_':mba az iskolaérett gyerekeket az őszi szünnapok alatt, lega-

lább kéthetenként látogassa az iskolát, ellenőrizze, hogy minden 

tanuló ott van-e. A távolmaradók szüleit ii'elmeztesse, majd ha 

nem használ, a lelkész tudtával jelentse a község el;ljárójának. 

A hiányzás miatt kirovandó birság alól csak akkor javasoljon fel-

mentőst, ha a mulasztásnak valóban nyomós indoka van. ügyeljen arra, 

hogy a tanitó munkáját szorgalmasan végezze, a tanulókkal rendesen 
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bánjon, hogy időben kezdje és végezze a tenitáet, jelen le yen a 

tanitás alatt, ne vegye igénybe a tanulókat h;zi, vagy kerti munkák-

ra. Ne kuldje őket harangozni. Kisérje figyelemmel, hogy tisztán tort-

ja-e a tantermőt, áe ő maga rendesen öltözve jelenik-e meg az iskolá- 

ban. A tanitóval szembeni kifogásait a helybeli lelkésszel tudassa, 

viszont, ha  a  lelkész, mint vallásoktató ellen van észrevétele, akkor 

ezt a karületi iskolafel„fgyeljnek jelentse. A  világi gondnok nemcsak 

a pap és a tanitó munkáját ellen5rizte, hanem a tanulók iekolán kiv?z-

li utcai, templomi magaviseletét is. A gondnok felfigyelt erre, hogy 

a tanitó mae3k,pja fizetését készpénzben ás természetben. ezért iigyel- 

nie kellett, hogy amikor a pap és ez elöljárók arröl döntöttek ; ki kap-

jon tandijmentességet, ne emeljék e seennkat indokolatlanul  magasra, 

megrövidítve ezzel a tanitót, illetve ez iskola pónzt_zrát. Gondoskodott 

arról, hogy az iskola fftéséhez sziikeér&es fát, vagy et azt pótló pénzt 

időben kiszolgáltassák, hogy az iskola épulete és berendezőse jó kar-

ban legyen. Az észlelt hiányosságokra folhivta a lelkész iigeelmét. 

A kerdleti iskolafeliicyelő lótogatásinál jelen kellett lennie, elmond-

va neki tapasztalatait. }Iivatalánál fogva jelen volt a községi elal-

járóság, illetve a  v rosi tanács 'ilisein, ha iskolai Ugyeket tárgyal-

tak. 

Az utaeitás tehit igen széleskörU fer gyeleti jogot biztositott A vilá- 

ai gondnok számára, de funkciója tényleges hatalommal nem járt, a dön-

téseket  a  lelkész vagy ez elölj áróság hozta. A r'b:_zott feladatok meg- 

lohetósen népszeri .itlenek voltak, igy megbizatáaát csak akkor végezhette 

eredményesen, ha, elvezte a lelkész és :az elöljáróság támogatását 
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illetve ha  olyan személy létta el azt a feladatot, akinek elegen-

dő társadalmi tekintélye volt akarata karesztülvitelére. A világi 

gondnokkal szemben t' masztott követelmény főként az erkölcsi és 

politikai fedhatet lenség vclt, illetve arra kellett ügyelni, 

hogy a község értelmesebb lakói közül kerüljön kí .

5 

 Kinevez3ae 

községi elöljáróságnak a  laikéoszel összh ngban tett javaslatára, 

a járási főbirá egyetértésével a megyefőnök által történt. 66  

;sy 1855 -ben készült kimutatásból Lápit nyerhetünk a világi gond-

nokok társadalmi helyzetéről. `;?  A kinevezettek többsége egyszerű 

falusi ember. Általában azonban arra törekedtek, hogy a község 

tekintélyesebb polgárait jelöljék, igy sok közöttik a községi es-

küdt, sőt biró is. 'Található közöttiek kézmiives /c:3izmudia, kita-

pos, szizcs .  / és főként az izraeliták kőzött kereskedő, a nagyobb 

uradalmak központjában /Kölesd, Lombóvár/ uradalmi tiszttartó, 

mezővárosokban értulm:iségiek, háztulajdonosok, magánzók. Néhány 

helyen földbirtokos vállalta el a tisztséget. A felmérés csak a 

róms i katolikus, görögkeleti és izraelita vallása iskolákról ké-

szült. Az iskolák világi gondnokai gyakorlati miiködésének nincs 

nyoma a levéltári iratanyagban. A macai plébánosnak a m.:gyei:.mnök- 

höz írott levele"8  némi bete.:intést ad a világi gondnok szemel .é-

n.k és munkájának jelentűségébe. kint panaszolja, a kinevezett 

iskolai gondnok, Pleaser József önkényesen letette hivatalát. 

Lemondásának oka szemilyes surlódás a községi biróval, mivel nem 

mentették föl a közmunka végzése 1ól , mig másut Ples er illitrísa 
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szerint es megtörtént. A világi gondnok tisztsé ; ére szükség van, 

sürgősen be kellene tölteni, mivel e lakossá* Léktelen. E levél-

böl ugy törik, hogy a világi gondnok tisztsége nem volt formális 

és a lelkész is igényelte munkáját. hleg,ndő forrás hiányában azon-

ban általánositásokbe nem bocsátkozhatunk. 

A  tanagy igAzg tás Tolna megyei szervezetének és m..fködésének ismer-

tetése után vegyük számba tevékenységét, oredmnyoit és kudarcait. 
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IV.  Az elemi i:.kolák. 

Az abszolutizmus oktatáspolitikája egyik legnagyobb sikerének _z 

iskolák számának és vele a beiskolázás arányának ugrás szer+ nö-

vekedését tekintette. Ug középiskolák számát inkább csökkente-

ni, az elemi iskolák számát erőteljesen növelni kivánta. A helytar- 

túsigi osztály a megyei és járási hatóságok feladatává tette azok-

nak e telepöléseknek a nyilvántartását, amelyekben még nincs isko-

la. 69  Az 1845-ös  Systeme, amely az abszolutizmus időszakában is ér-

vényben volt kimondja, hogy ahol tanulósra alkalmas mindkét nemit 

gyermekek elegendő szánul v annak, ott tanodát kell f elállitani. 

Ahol pedig lelkész vagy rendesen vezetett anyakönyv van, ott 4z 

iskola sz?:kaégessége nyilvánvaló. Ezért nemcsak az anyaegyházakban, 

hanem a fiók helységekben, sőt a népesebb pusztákon, ahol elegendő 

gyermek ve.n, szintén állitsanak fel iskolát. Ha a tanulók száma cse-

kély,a nép szegény stámogató pedig nem akad, ott két vagy több köz-

ség egyesitive alakitson közös iskolát, a költségeket arányosan vi-

aelve7o  

Ahhoz, hogy felmérhessek az abszolutizmus koréban bekövetkező fejl3-

dést, rr;viden számba kell vennünk az 1848 elött elírt eredményeket. 

Tolna megye alispánjának nyomtatásban is megjel.nt 1348, évi jelen-

téséből az alábbi, 1347 évi adatokon alapuló statisztikai összesitéet 

kés zitett??.k: 
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Járás Telepü- iskola lés  RK. Ref. ev. ng. görög. 
n.e. 

izraelita 

földvári 28 44 18 16 4 2 4 

dombóv_íri 30 39 28 5 2 4 

völgységi 32 43 24 4 9 3 3 

simontornyai :'y 46 14 7 18 1 6 

tisszese ns 119  172 34 32 33 6 17 

A statisztikában lényegesen m..p;asabb az iskolák, mint a teleellések száma. 

Ez  azzal magy'rúzh:tó, hogy a vegyes vallásu községekben minden felekezet 

saját iskolát látesitett - amennyiben azt anyagi ereje megengedte. Iiág 

egy figyelemreméltó tényt elárul a statisztika: 119 helységben volt isko-

la a megyében, ugyanakkor a települések száma egy 1850-ből származó ::i-

mutatás szerint 149 volt. 71 

Ezek szerint tehát 3o teleplilésen nem volt iskola a reform korszak végén, 

ami igen magas szmímnek hint. ha azonban hozzáteesziik, hogy a községek szá-

ma nem érte el a ilo-et, a ká _, sokkal kedvezőbb. Ebben a megközelitésben 

az olvasható ki As adatokból, hogy nemcsak a községekben, hanem mintegy 

lo pusztán is volt már ekkor iskola. 

Az (abszolutizmus korszakára tehát alapvetően kiépUlt Tolna megyében as 

iskolahúlázat. Biz iskolák sz:"mán, k gyarz_pitáes pusztai iskolák, e köz-

ségekben u kisebb ialekezetek iskoláinek r a nagyobb mezővárosokban íedig 

a zsufoltság ehyhitásáre ujabb ugvnsvezett ki3lvároei iskolák ntegnyitisá-

val volt lehets5ges és szükségee. 
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Az 185o-es években bekövetkezett változások nyomon követese a statisz-

tikai adyag hézagossága miatt nehcz. Az elsó átfogóbb adaokk'1 1852-

ből rendelkezünk. 72  

Járás 	Községek 	községek  
száma 	száme  
ahol iskola 	;_hol iskola  

nincs  

Szekszárd 	15  

Földvár 	12  

Bonyhád 	33  

1.4,riontcrnya 	31  

Dombóvár 	26  
•1111•1■.,-  _ 	 ~~  __..y..••■.....•11110•1_.  .._. .,._. MOWN 4.0.  

'.js:3zesetl4 	117  3  

Az  adatok nem teljes értékiiek, mivel csupán a községek számát adják  

meg, de nem tartalmazzák Gz iskolák számít. Az 1847-es 119 iskolával  

rendelkező telep'iléshoz képest kettő a csökkenés. Ez nem jelenti fel-  

tótlen'.il az iskola mensziintét, orragyar ,  zhat6 az  adatfelvétel pontat-  

lansáával is. A másik zavaró t5nyező as z  hogy a község minősités  

rendkivtil ingadozó. A 117 a  közséfiek számának nagyon sok, a telepl-

lések /bole  értve a pu ztákat is/ számának pedig kevés. A legvaló-

szinUbbnek az tűnik, hogy azt a telepillást tekintették községnek,  

amelynek volt iskolája, igy alakulhatott ki a közel loo %—os ered-

mény. A bonvn :ídi járás egyetlen iskola nélk Ali települése Kovcsi  

volt. A kovácsi gyerekek teljes létszámban - 31 fő - a sz^mszédos  
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Leveli iskolába jártak. 73 
 

01.lontornyai járás adatai nem közsé-

gekre, hanem  egyházki.520.1,;ekre vonó tkozn,..k, tehát nem jelentenek  

^lyan tele 3lóet, ahol nincs iskola, hanem csupán olyon felekeze-

tet, mely iskola nélk'ili volt. 74  Ajz adatok járásonkénti összeve- 

tówe a bcizisév°il ,zolaáló 1447. óv kimutatóssal azért nt:111 volt le- 

hetsiges, mert a járások Atszervoz€4sóvel egy uj járás létesiilt.  

hasonló feimáis n a 1953. övi állapotokról is kósz'ilt.  l5  A z ,datok-

bál meGáll;a7iti1_tó, iio3y nünz ara közsé;ben vult iskola, .1e z  paf,ztai  

iskolák terqletén nem törtárat elárolápée. A statisztikai adatok  

nagyfoku pontatlanságára világit rá, bogy 1352-ben & 1353-ban is  

a jelentőnek szer__nt - mindenütt volt iskola, de 1052 -ben  ez  

117, 1852 -ban pedig neupón 111 körséget jelentett. Az adatok össze-

gezősével Ea következő hozzávet5leges pontosságu táblázat kó rithetőt  

: ,~~.. 	K7 zs~1: 	 Is,' -ola 

jzokzzárd 	17  

Földvár 	11  

Bonyhád 	32  

imontornya 	26  

Dombóvár 	25  

2o  

20  

Z 

Sox  

31  

fSsszaucnt 	111  

s 
1852.6vi adat76  

A bonyhádi járás adatait nem icmerjü.k, igy a megyei összesit::s sem  

végezhető el. Feltételezve, hogy 4z isi;a..rxk 2z3ma a» járásban 1053 —ban  

azonos volt as 1847. övivel /ezt e járúct nem érintette a közigazgatá- 
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si határok megvíltozása/ akkor az iskolák száma 164-re tehető, 

vagyis lánye,.;esen alacsonyabb, mint 1847-ben volt. A számszeri es3k-

kenés valószinü magyarázata a zsidó iskolák magas száma 1847-ben. 

tizek ugyanis ujabb rendelkezések értelmében jobbára magániskoláknak 

minősültek, igy nem kerültek be a statisztikába. A zsidó iskolák szá-

ma a hivatalos nyilvántartásokban rendkiviil ings0ozó, a jelencég okai-

val és a számszeri adatokkal később foglalkozunk. A fenti okok miatt 

az iskolák számiak pontos mogállapitása nem lehetséges, annyi azon-

ban nagy valószini=séggel állitható, hogy sz<` szerit növekedős 1853-ig 

nem következett be. 

Egy 1859-es adatsor lehetővé teszi, hogy a Bach-korszak egezze alatt 

bekövetkezett változásokat vegyük szemügyre. Sajnos ez a statisztika 

sem teljes, hiányoznak a dombóvári járás adatai, viszont tartalmazza 

az iskolák felekezeti megosztását is. 77  

Járás Iskolák r.k. ovum. ref. F.ne. 'zr. , 

Szekszárd 28 14 - 12 2 — 

vunaf:ildvár 25 9 6 6 1 3 

Bonyhád 43 21 12 5 3 1 

Simontornya 42 13 17 9 - 3 

Dombóvár ? ? ? ? ? 

Kiegészitve a táblázatot a dombóvári járás 1353 óvi adataival az alábbi 

adatsort kapjuk: 
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1647 - 172 iskola  

1353 164 iskola / 121 + 43 • a bonyhádi járás 1847.vi adatait 

1059 • 1",;8 iskola / 138 + 31 - a dcmbévri járás 1853. 6vi adatai/ 

Bármennyire hiányosak az adatok, bizonyos, hogy 1849-1559 között az 

iskolák számában jelentős változás nerc állt be. (rnyalja a képet, 

ha uz iis:rzesitóst felekezetenként is  elvégezz k. 78  Az öaazehasQnli-  

tásbál hiányzik a dombóvári járás.  

~ _ ~ .  rk. 	ev;:~~ 	.~e£a 	b:;:~ n•~ 	Satz.. 	össac_  

1347  56 31 27 6  13 133  

1959 57 35 33 6  7 138  

A táblázatban az isaalik száma 1059-ben magasabb, mint  1347-ben, 

holott as egéam megyére vonatkozó becslésnél valamivel alacsonyabb 

számot kaptunk. Az eltérés az esetenként nem egyide j:i adatok el-

használásával ma ;yarrizr' tó. Annyi azonban mégis kiderá1 baiile,  

hogy ajz izraalita falakezetO iskolák kivétel vel . legfontosabb val-

lások iskoláinak száma kismértékben bár, de nivekedett. i egexőoi- 

ti eg,p.tttal azt a feltételezésünket, h7:^y az iskolák számának az  

135o-ee években, a statisztikában jelentkező csökkenése döntően as  

izra alitú ickoFk rovására történt.  

Végezeti;l tárgyalt korszakunk hatirán rrés,egy adattal szeretnénk je- 

lezni az 1849-1865. kiiz.tti változásokat. A forrásként felhasznált  

Országos statisztika 79  azonban az egyházi szervezetei nyugvó tanke- 
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r°:.lati rendszart veszi alapul, amely a legtöbb esetben átfedi a  

megyehatárokat. LgyedUl e rómaikatolikus isk.olaezervezotn_`-1 követi  

hozzávetőleges pontossággal a megyehatárt. A hét tankerülethez öez-

r-zesen 92 iskola tartozott, a rimaikatolikus iskolák száma 1847-ben  

84 volt. A 92 iskolából e.y volt a megyén kivüli ' igy a növekedés  

hét uj iskola, vagyis nem éri el a lo 'A-ot sem.  

A statisztikai adatok nem árulják el, hogy a bekövetkezi;kismérté-

kit  növekedés milyen ter 'leten, milyen tipusu iskoláknál törtónt.  

Minden bizonnyal kimaradtak a seatiazti.kákból azok a ozöksóg isko- 

1(,k, amelyekről a dombóvári járási főszolgabirája 1858 -ban tesz em-

litást jelentés íben. 3ó  A Hombóvár környéki  ',a3ztákon /Esz terházy  

uradalom/ hét szUkságiskola létesUlt, s ez több - irja - mint Fameny-  

nyit a helyi viszonyok megengednek. Ez 4 megjegyzős arra enged kö-

vetkezt.tni, hogy a Bach-korszakban komoly er• ;feszítéseket tettek  

az iskolebálőzat fehér foltjainak eltüntetésére. A pusztai iskolák  

kérdőst as 18:,o.ae években is napirenden tartották, igy pld. tár-

gyalt az illetékes főbiró : onde, Leperd, :Jslmand, Muth pusztákon,  

valamint Pala tincán létesitend ő iskolákr31, do kevés sred&ny ez:i- 
~~1 

letett. A  kis l tszánu felekezetek iskola alapitási gondjaira  vi-  

it rá a  decii római katolikus iskola Ugye. A t?3bb mint  200o lsl- 

ket számláló község lakosságának döntő többsége református volt. 

!z ott :lő 200 katolikus oseléd, temt szegény.  A thereziánumi ura-

delom a tagositás során 20 hold földet adományozott római katolikus  

i kole alapitása céljára. A fdld 127 Ft-ot  jövedelmezett évente,  
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amely Összeg azonban nem volt elegendő iskola létesitésére ás fenn-

tartására. lom,,  a helytartó-tanát® kénytelen volt tudomásul venni, 

hogy az iskola létesitését bizonytalan időre elhalasztották. 82  

D[ár korábban ut.ltunk rá, hogy zsidó iskolák yz mábs:n s korszakon  

veigia er,;s ?.Zigado2ás tapasztallk.~ t6.  

1  347 -- 13 i?.ola  

1359 - 7 	n  

1862 — 28 " 83  

1865 - lo 	4¢  84  

KiflöiYisen az 1862-1865. kösötti erős hanyatlás a szembeszöi.5, hiszen  

három 3v alatt az iskolák közel kéthe,rmad része olt.nt a statisztiká-

ból. A ieiens. g mö ;ött kátségkivül van bizonyos mozgás az iskclák  

számában. A._ izraelita 1.3kosaüg mobilitá12a i nyegesen nagyobb volt,  

közüs3ági életéhek intézni nyes keretei, igy az iskolák sem szilár-  

dultak mai; Lóg ekkorra teljesen. Lecpold fleischm'srn paksi izraelita  

taritó beadványában omliti, hoz;- Pakson 1952 -ben, tehát mindössze  

egy 4viro állt fenn a hitközség isko1á34 5  holott Pakson volt Bonyhád 

mellett s legnaivobb zsidó kolónia. Paks nem maradt teret szetesen  

iskola nélk:il, számos "zugtanoda" azaz illegálisan működő iskola,  

valamint mlködósi engedéllyel rendelkező magániskola létesült. A 

nyilvántsrt:sbi vet Izraelita iskolák r;sAme döntőn tehát nttál 

függött, hagy a de facto m'ködő iskolákét nyilvános, magon, v>>y 

zugiskolának minŐitett.§k-e.  

Az elmondottakból egyértelmíien kider01, hogy 1849 -1867. között az  

iskolák sitámátan nagymértékU változás nem következett be.  
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Lnnek egyik oka am, hogy 1:348 -ra már lényegében kialakult a megyei 

elemi iskolai hál"zat gerince. Azokon a helyeken, ahol korábban még-

sem jött létre iskola, ott általában az abszolutizmus időszakában 

sem alakultak ki az iskola létesités feltételei. Tolna megyében te-

hát nem az iskolák számának növelése, hanem am oktatás tárgyi és 

személyi feltételeinek javitása volt a fő feladat. 

Az oktatás tárgyi faltételeinek biztositásáben első holyen a megfe-

lelő iskola épiilet állt. Egy 1851 -es rendelet kimondta, hogy ahol 

nincs iskola, ott a járási hatóságok épittessenek, ahol pedig romos 

állapotban van, ott állittassák helyre. 86  A Systema értelmében az 

iskola létesitése ős fenntartása a község feladata volt. Az 1851 -es 

rendelet ezt azzal egésziti ki, hogy ahol a község szegény ott a 

volt földbirtokos tartozik biztositani az  épitéshes sziikséges anya-

gokat, a község pedig a fuvart és a napszámot. 

A rendelet nyomán elkésziilt a korszak első átfogó felmérése  az isko-

lák állapotáról. 87  A bonyhádi járás fűbiríjának jelentése szerint Öt 

katolikus, kettő evangélikus és egy református iskola volt romos ál-

lapotban, összesen tehát nyolc iskola épiilet az alábbi községekben: 

Györe, Máza, Lengyel, Szálka, Mőcsény, Váralja, Zsibrik. A simon-

tornyai járás főbirája az Ugy érdemében semr;it sem végzett, jelonté- 

sébcn azt irts, mivel nincs panasz az iskolák állapotára, nem intéz-

kedhetett. hem tartalmaz adatot az iskolák állapotáról a dombóvári 
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járási jelentés sem. r szekszárdi jelentés szerint mindenütt jó 

állapotban voltak az iskolák, kivéve Bdtát, ahol az iskola leégett, 

és igy jelenleg egy magánházban folyik az oktatás. A dunaá.;ldvári 

járás jelentéséhez mellékelten elküldte a közsé3i beszámolókat is. 

Rzek szerint nagyon rossz állapotban volt a paksi katolikus iskola, 

szükségessé  vált uj épitése. Námetkéren 14 évvel korábban épült 

ujjá az iskola, de a költségek kimélése miatt nagyon rossz minő-

ségben. Jelenleg ducokkal van alátámasztva, nehogy összeroskadjon. 

Uj épületet kell emelni - irja az elöljáróság. A kajdacsi római 

katolikus iskola fedelét a szelek szaggatták, fala dflőfélben volt, 

az esi becsur~ott. Hasonlóan rossz állapotban volt ugyanott a re-

formátus iskola is. Szük és rozzant volt a dunuföldvári evangéli-

kus iskola. Ugyancsak szük helyen feküdt a dunaföldviri reformá-

tus iskola, mivel egy  telken feküdt az iskolaépület az imaház, 

a tanitá-ós a paplak. Javitásra szorult a dunaföldvári görög nem 

egyesült iskola teteje. Rossz állapotban volt a bikácsi iskola is.  

Megfelelő állapotban volt a két iskola Ounaszentgybrgyön, továbbá 

a madocsai, a kömlődi, a györkönyi, a  gerjeni, a nagydorogi, a 

bölcskei. Külön kiemelésre kivánkozik a dunafüldvári katolikus is- 

kola, amelynek három épülete volt. Az első a plébánia templom ozom-

szádságában egyemeletes, fazsindOyel fedett. Három tanterem ős 

két tanité lakás volt bent. Az épület már régebbi volt, a fiuk ta-

nultak itt. A másik épület a plébánia szomszédságában feküdt. 

Szintén emeletes, kőzsindeoi,el fedett, három nagy tanterme volt. 

Az egyikbe a belvárosi leánytanulók jártak, a másikat a katonaság 
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használta, a harmadik üresen állt. Az épületben két tanitólakás is 

volt. 1zt az éol letet szánták a következő övre fiuiskolának. 

A harmadik iskola a város kilsé részén volt, a távolabb Lakó fiuk 

és lányok oktatására. Egy három-négyszáz gyermeket befogadó nagy 

terembál és egy tanitólakásból állt. 

Összegezve az elmondottakat: a jelentések szerint a megyében 17 

iskola volt rossz állapotban, tehát az összes iskola kb. lo %-a. 

Ez az arány tol jesan valószinütlen, különösen ha figyelembe vesszTik, 

hogy a si.montornyai és dombóvári járási jelentés semr.i érdemlegeset 

nem t::rtulmazott. öokkal reálisabb képet kapunk az egész megyéről 1  

ha a részletesen dokumont'lt dunaföldvári járás adatait vesszük ala-

pul, amely szerint kilenc iskolaépület volt rossz, 11 pedig elfogad-

ható állapotban. 

A siraontornyai, dombóvári, és szekszárdi jelentések megalapozatlan-

ságára világitanak rá a néhány évvel későbbi iratok. A simontornyei 

járásban fekvő Pálfa katolikus iskolájáról kószUlt jegyzőkönyv 

az al_íbbi képet festi az iskolaépületről: a tanító lakása 3s a tan-

terem egy fedél alatt van. Az épület a templ m mellett fekszik, 

hossza 14 Öl, szélessége 3 61, tehát mintegy 25,5 m x 5,5 m. A tan-

terem 3 öl hosszu és 2,5 öl széles, azaz kb. 5,5 m x G,7 rn. A tani-

tói lakás egy szobából, konyhából, kamrából és ict albbúl áll. Az 

ápulet egy lo öl hosszuságu falszakasz kivételével ii;en korhadt 

állapotban van. Az épület mennyezete alacsony, 1 öl 1,1/2', tehát 
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kb.  2 n. Az  udvar ter;,lete 154 n.öl. Az épölet állapota teljes ujjá-

épitást kivánt. Ugyanebben a járásban az 1855-1.;56. évi tanévről 

szóló jalsntés szer nt39  rossz állapotbűn volt még as iskola DuzsoA, 

Szukadáton, Kölesűen, közepes a diésberényi, csibráki, némedi, görbői. 

A szekszárdi járási jelentés szerint 90  a faddi és mözsi iskola álla-

pota rossz, a mözsi iskolát be is kellett zirni. A  dunaföldvári járás-

ban 1351-1856. között javult a helyzet, mivel 1856 -ben csak Kajdacs, 

Németkér t  Paks és Tápú iskolAa volt rossz álladotban, a Juna öldvári 

iskolák padig közepesek. A bonyhádi járásban a nagymányoki római ka-

tolikus iskola teteje, ajtai, ablakai, . 	kályhái rossz állapot- 

ban  voltak. A  bonyhádi katolikus iskola külsőre nem volt tetszets, 

nem is hasonlított iskolára, de jól me; épitett ás a c:lnak mogfa+elé 

volt. Bár a jelentések csak  a  római katolikus iskolákról beszélnek, 

a javulás a bonyhádi járásban igy is sz,mottevő, hiszen 1851 -ben még 

öt volt a rossz állapotban lévő katolikus iskolák száma. sokkal rosz-

szabb volt a bonyhádi ssidé iskola helyzete 1857 -ben. Az órJTilot ki-

csi, süt- t, alacsony és nedves volt. A sz; k hely nerc tudta vúlamony-

nyi tankötelest befogadni, eaér•t sokan kimaradtak az iskolából. A 

nedvesség miatt n_hány tanitó egszséglgyi okokból abbahagyta a tani- 

tást. 91  

A dombóvri járásban sea volt olyan kedvező a helyzet, mint azt az 

1851 -es fűszolgabiréi jelentés mutatta. Bővitésre szorult 8z ozorai 

és regölyi iskola.92 Számos iskolát ujjá kellett épiteni. 93  Az iskola 

épitések kérdésére a későbbiekben visszatérünk. Éppen as épitkezések 

magas száma mutatta, hogy as iskolaépuletek állapota a korszak 
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kezdetén egyáltalán nem volt olyan jó. 1858 -ban sor került a 

kevés számu görögkeleti felekezetű iskola helyzetének felülvizs-

gálatára 18.94  A hidasi iskola cseréppel fedett, közopes állapot-

ban van. A szálkai iskola állapotáról egy külön jegyzőkönyv szá-

mol be. Az iskola egy tanteremből és egy lak5szobábál állt. A 

tanterem padlója nem deszka, hanem döngölt agyag / miként ez a 

vidók legtöbb iskolájánál szokásos/. A tanterem a gyerekek számá-

hoz képest elég tágas, kétszer annyian is elférnének benne, három 

ablaks van, tehát elág fényt kap. Az ajtók, ablakok, padok jó ál-

lapotban v.nnak. A tanterem hibája, hogy mennyezete alacsony, vi-

szont teljesen száraz. A legnagyobb probléma az, hogy az épület 

szalmával fedett. 

Ha összevetjük az iskolák 1851. és 1857-1858. évi állapotát, akkor 

megí.11apithatjuk, hogy azokon a helyeken, ahol valós adatokat szol-

g.ltattak 1851 -ben, ott 1857 -1858.-ra bizonyos m5rtékü javulás 

állt be / dunaföldvári, bonyhádi járás /. A másik három járásban 

számszerien sokkal több rossz állapota ópiiletről tudósitanak az 

1857 -1858.-6vi jelentések. Ha figyelembe vessz?ik, hogy közben ép-

pen a dombóvári járásban nagyaránya épitkezési kampány bontakozott 

ki, akkor nem az épülotek állagának romlásáról, hanem  a kiinduló-

pont hibás voltáról beszélhetőnk. Közrejátszik az adatok pontat-

lanságában a megitólós szubjektiv volta is. 

Groteszk módon erősiti meg állitásunkat az alábbi példa. A járási 
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főszolgabirák jelentéseket adtak be 1863. elején a görög nem 

egyes lt iskolák állapotáról. 95  `dal.;;cien..yi jelentés rendben lévő- 

nek itéli az iskolákat. A bonyhádi jelentés külön is kiemeli, hogy 

a járási iskolák ópületei jó korban vannak. 1863. Junius 30.-án 

a cs.kir. iskolatanács a követezőket állapitja meg a bonyhádi 

Járáshoz tartozó szálkai és alsónánai iskoláról: Romos állapot-

ban vannak, fald, vagy tégla padlójuk van, károsak a gyermekek 

egészségére, a tanterem kicsi /az 1858-as f5'czolgabirói jelentés 

szerint a szálkaiba kétszer annyian is elfőrnének/, nem megfeleli 

a futós, hiányzik a kut, a kerités, az árnyékszék, nincs iskola-

szolga, a gyerekek maguk hozzák a futóanyagot ós maguk futenek. 

Vagyis a tőbitói és a helytartótanácsi megitólás homlokegyenest  

ellentmondott egymásnak. 

A példa óvatosságra int a helyi hatóságok megáliapitásainak hite. 

lét illetően, mégis álljon itt egy a dombóvári járás római kato- 

likus iskolabevallásai alapján kószitett statisztika az iskolák 
97 

1863. évi állepotáróls 

36 • 9 iskolaépület 

közepes - 5  - 

rossz - 5 - 

Az eredmény egybevág a megye rimai katolikus iskoláiról készölt 

statis ztikávals 98  jó állapotbűn - 44 iskola 

Törhető - " - - 3o iskola 

Rossz - " - - 15 iskola 

Oa 

n 
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Bármennyire viszonylagos is a mincisités, hiányosak a  statisztikai  

adatok, bizonyos fejl;dés az  iskolák állapotában 1849 -1857. között  

mindenk6ppen tört nt. Zig 1851. ben a dunaföldávári járásban az is-

kolák közel fala volt rossz Ulapotban, 1865. ben a római katolikus  

iskoláknak csupán egyötöd része. MGeFálla2itásunkat alátámasztják  

az iskolák épitósénak ős karbantartásának megyei adatai.  

Az  iskola épitóseknél az eljárás a következő volt: "z épittető cl. 

kéazittette a tervet és a költségvetést, amelyet jóváhagyatott az 

állam` épitószeti hivatallal, amely elötte holyszini szemlét is  

tartott. 99  Az épület elkészülte után ismét ellenőrizték, hogy az 

építkezést e terv szerint végezték-e el. Az épitésnól bizonyos  nor-

mákat be kellett tartani. Az egy tanulóra eső minimális alapterz.let 

115n.öl, beloszámitva a padok közötti folyosót ős a kályhateret is. 

Nem szabad egy helyiségben 16o nál több tanulót elhelyezni. A  tea-. 

t6 lakása pedig két szobából, konyhából ős kamrából álljon. loo  

Az épületek építőanyaga változó volt. A pálfai iskola helyreálli-

tásáaál még döngölt falakat huztak,
lol 

 de a bátai,°Z  bedegi, l°3  

ozorai, ~o4  iskola épitósekhez már égetett togldt használtak, ?'k coény-

ben pedig a helyi kőbányából igényeltek épitőkövet az épitkezéshe$o 5  

Kivel a téglaégetők, a kőbányák ós az ép.iletfát biztosító erdősé- 

ek általában as uradalmak tulajdonában voltak, felvetődött ezek  

az iskola ópitéshez való hozzájárulásának kérdése, amit a községek 

igényeltek, a latóságok elvártak, io6  de az uradalmak vonakodtak  
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teljesiteni. á Bach-rendszer bukásával ez az uradalmak számára ké-

nyelmetlen teher megszUnt. Dunaföldvár mezőváros hiába panaszkodott, 

hogy az alapitványi uradalom nem hajlandó hozzájárulni 1858.-ban 

leégett iskolájának ujjáépitóséhez, a helytartótanács 1862.-ben az 

1845 -iás iskolai szabályzat 72 §•-ra hivatkozva kijelentette, hogy 

asz uradalom hozzájárulásra nem kötelezhető. 1o7  A paksi római kato-

likus iskola ápitásének Ugye végighuzódott _z egez korszakon. 

A község az iskola épités 3o.000.-Ft-os költségét pótadó kivetősével 

akarta fedezni, amihez a helytartótanács hozzá is járult, de csu-

pán a személY' i  kareseti- és jövedelemadó után,mig a legtöbb bevé-

telt biztositó, de a nagyobb földbirtokosokat su:; -tó földadót nem 

engedte pótadóval megterhelni .

108 

 Általában a földbirtokosok ivo-

keztek a feudális korból fennmaradt kötelékeket köztik és az isko-

la között elvágni. Az 1857 -évi iskolabevallásokban állandóan visz-

szatórő megjegyzés, hogy az uradalom 1848. óta tudni sem akar az 

iskoláról. Ez annál érdekesebb, mivel a járás ter3letének nagy 

része a tannlm:ínyi alap uradalmához tartozott. 109  

Az épitkezén költségeihez való hozzájárulás nagyon fontos lett vol-

na, kelönösen a kisebb lélekazámu községek, illetve egyházközsé-

gek esetében, amelyek egyszerúon képtelenek voltak a sz'ikséges ösz-

szeget elűteremteni. 11o 
A költségek as iskola nagyságától, minősé-

gétől íUggően igen eltérőek voltuk. A zsibriki iskola ujjáépitése 
111 

kvrUlbeliil 7oo.-Ft-ba került, s£: paksi római ka %olikus iskola 
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112 
tervezett költaégvetáse 3o.000. -.t. 	Az átlagos költség néhány 

l000. -Ft. kör71 mozgott. Jellemző póldaként álljon itt a 3000.-r't-ér' 

1865 -ben épült sárpilisi reformtus iokola leirása. 1i3  Az iskola 

teljesen téglából készalt, az egész épület hossza 32 m., szélessé- 

;e 7,5 m., az 3pjleten cserép tető van. As házban egy tanterem és 

a tonitói lakás található. A tanterem ter`°lete 8,5 m x 5.-m, magas-

sága 3 m., 5 db. kettő ablukkal és egy db. dupla  ajtóval,  kiv'a-

röl fiuthetőő vaekulyhával ellátva, a falai stukatárosak, fapadlós. 

A tanitói lakás két szobából, konyhából, kamrából, pincéből, kocsi-

szinből, istápból, óltól állt. Az udvarbon gémes kut,uz épület 

folytatásában veteményeskert. ti tanitó lakásE:t 	v.'ny kerités ve- 

szi körül. Ez volt tehát az  a  szinvonal, amit az e-korszakban 

épít iskolák képviseltek. 

A felépült, illetve kibővitett, felujitott iskolák számáról nin-

csenek pontos statisztikáink. :1 szórványos adatokból azonban ki- 

tiinik, hogy az iskola ápitéoek zöme az 1854 -1859. közötti időszak-

ra esik, s az 186o-as évtikban befejezett épitkezóaek első lépé-

seit is ebben az idóa::akbn tették meg, tehát az abszolutizmus 

erélyes hatósági fellépésének kösaönhető. 114  

Az ;pitések, teljes felujitások, b3vitések mollett sokkal gyako-

ribbak voltak a kisebb, nagyobb helyreállitdaok, amelyek szintén 

javitottak valamit az oktatás körülményein. 
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Bátaszáken pldául 56 uj ablakszárnyat készitettek, helyreálli-

tották a kutat az 1856-1857.-es tanévben. Az iskolák legtdbbje 

minden évben elvégezte a meszelést, a nagytakaritást ós a szUk- 

séges kisebb jüvitásokat. 
115 

Az iskolaépitések, bővitések a tantermek zs ufoltoágát voltuk  hi-

vatva enyhíteni. A falusi iskolák zöme egy tantermes volt. 

Az iskolai ingatlanok 1858. évi felméréséből az alábbi összesi- 

tést kászitott k az iskolai tantermek számáról:
116  

1 
járás 	%,nterczes 

2 
iskola 

3 4 5 

Szekszárdi 	16 8 - 3 

Földvári 	18 4 - 1 1 

Bonyhádi 	37 5 

Simontornyai 	31 3 2 

összesenx 	lo2 20 2 4 1 

x a dombáv<íri járás adatai hiányoznak 

Az 1838' óvi összesités alapján kiszámitottuk, hogy egy iskolára 

átlagosan 1,3 tanterem jut. Az 1864 -1865.-évi országos statisz-

tikai adatok alapján ugyanez az arányszám a római katolikus is-

koláknál 1,6. Tehát a római katolikus iskolák megyei átlagban 

valamivel nagyobban voltak, mint a többi folekezetó. 
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Feltűnően magas a bonyhádi ős simontornyai járós eutartsrmes 

iskoláinak száma, ami a járások aprófalvas jelle lével is met;,ya-

rázható. Növelte az egytantermes iskolák arányát az iskolák fele-

kezeti szétaprózottsága, sőt Gyönkön a nyelvi és felekezeti el-

k'iliniilés miatt négy elemi iskola miiköd" tt. 117  Ez a jelenség an-

magában nem negativ, hiszen nagy iskola legalibb négy tantermet 

jelentett, mig egy közös iskola esetén egy Gyönk nagys<gu község-

nek 118aligha lett volna négy tanterme. Növelte az iskolák szá-

mát, hogy néhány nagyobb mezővárosban már kílön leányiskola is 

létesislt. 119 
 A  jelenség negativuma az, hogy ilymódon a tantermek-

re bontás felekezetek és nem szeiint törtónt, nem pedig korcso-

portok szerint. A tanuló-csoportok bontását száz tanuló fölött 

tartotta kívánatosnak a Systema, mig az abszolutizmus korabeli 

már idézett rendelet yaximálisan 16o tanulót tervezett egy tan- 

t er arzre. 

Lzek a mai mértékkel rendkivizl magas számok is csupán a hatósá-

gok által magfogalmazott célokat, nem a valóságot tükrözték. 

Cikón például 222 tanuló szorongott 1854 -ben egy tanterenben. 12°  

A paksi reformátusoknál mig 1867 -ben is annyira kicsi volt az 

iskola, hogy 6o-8o gyermek egyszerien nem fért be a tanterembe, 

igy az idősebbek kénytelenek voltak idő elött kimaradni az isko-

lából, hogy helyet adjanak a kisebbeknek. la  A kérdésre as egy 

tanitóra jutó tanulók száma kapcsán még visczatériznk. 



Az oktutds tárgyi feltételeinek biztositásában fontos szerepe van 

az oktatás eszközeinek, az iskola felszereltségének. Az iskol'.k 

felszereltségéről a már idézett évi jelentések alapján alkotha-

tunk képet, amelyek az iskolára költött Összegeket ismoretették: 23  

Számos község vásárolt 1850 -1859` között iskolapadokat. Néhány 

példa: Kajdacs 23,  $zárazd 12, Kurd 22, Csibrák 16, Bonyhádi izraelita 

iskola lat pad áe pult. Vásároltak ruhafogasokat / Madocsa 5 db., 

Nagydorog 5 db./, vizeskannát /Nagydorog 2 db./, katedrát /Alsónyék/ 

ivóasztalt / laen5ísi evangélikus iskola, Fadd, 13elac/, támlás szé-

ket/Kisdorog./ 

ezi;2ü ez6yi tárgyak mellett tanszereket ás szemléltető eszközöket 

is  beszereztek.  Legnagyobb számban táblákat vásároltak, a legkii-

lönfélébb fajtából: táblákat állvánnyal, külön olvasó-és számoló 

táblákat, fali abc-ket, kisméretü fatáblákat számok és betlik irá-

sóra. Vásároltak krétát, papirt, vásznat, szivacsot, Varasdon öt 

évre előre magvásárolták a sz;kséges iróeszközöket. Olyan igénye-

sebb szemléltető eszközök, mint pld. térkép, tellurium, rovargy "." j- 

temény, könyvtár csupán nagyobb iskoláknál voltak megtalálhatók, 

mint pld. Szekszárd, Hű;yész. A beszerzések költségeit általában 

a község, illetve az egyhzigöz3ég viselte. 

A kiadások között gyakran találkozunk tankönyv vásárlással. A 

bétaszéki iskola 96 db. különf le tankönyvet vásárolt az 1854-

1855 -iás tanévre, Németkér ugyanakkor 13-at, Paks 73-at. 
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Belac 62, a bonyhádi izraelita iskola 20, Kakasd £30, Varasd 179 

tankönyvet vá©Erolt 185o-1855. között. 124 A tankönyvek forgalma-

zását az oktatásUgyi hatóságok 1852-ben k:sL;n szabályozták.
125  

Ennek értelmében nagyobb városokban bizzanak meg könyvkereskedő-

ket, vagy könyvkötőket, illetve ezek hiányában iskolaiguzg..tokat, 

tan:itókat, akik Bécsb51, a tankönyv forgalmazási hivataltál k3z-

vetlenefl féléves hitelre kaphatnak tankönyveket. A tankönyv íru-

Bitók kijelölése a politikai hatóságok ajánlására történik, te-

kintetbe véve hitelképességeket. A tankönyveket megrendelésre 

szállitják, a esomagszállitás költségei a megrendelőt terhelik, 

viszont  2o % forgalmm utáni jutalékot kapnak. A tankönyv árusitó-

nak le;;yen mindig elegend(5 készlete raktáron. A hitelbe történő 

árusitás nem jelenti az egyedárusitási jogot, bárkinek jogában 

áll tankönyveket  árusitani. 

A rendeletre érkező jelentésekből képet alkothatunk a megye eddigi 

tankönyv forgAoazáaár6l. Ütvöc Sándor református esperes jclente-

sében elmondja, hogy u vallásra és rokon tudományokra vonatkozó 

tankönyveket az egyházkerület saját költs66én nyomatja és minden 

nyerészkedés nélkUl olcsón árunitja. A 37 Svés énekezkönyv, amely-

ből a gyermekek us olvasást gyakorolják 24 krajcárért vásárolható, 

általában a tanitónál. Azokat a könyveket, amelyekből minden fele-

kezetbeli tanulhr.t 1  /szz mtan, természettan/ eddig Pestről hoztatták 

drágán. Ha tehát a keriilctben maghatározott áron lennének tankönyvek 
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kophatók, az a szülőknek nagy megkönnyebbülésére szolgálna. 

Egyed Antal katolikus esperes véleménye szerint - mivel eddig is 

Pesten szereztk be a tankönyveket - legcálszeriibb lenne egy ál- 

talános könyvraktár felállitEisa Pesten. Tankertaletében csak elemi 

iskolák vannak, igy kevés tankönyvre van sz;:kség, faként magyar 

nyelviére. A bizományos' feladaté mindkét esperes a dunai'öldvári 

könyvkötőt, lika Andreást javasolta. 126  

A simontornyai járás főszolgabirája a tanitókkal és lelkészekkel 

való konzultáció után Hőgyészt javasolta a tankönyvárusitás hely-

szinének, a feladatot pedig Baumann Antal könyvkötőre kivánta 

bizatni, aki anyagi garanciáikat is képes volt adni. 11  A dombóvári 

járásban Tamásit javasolta a főbiró, de nem akadt jelentkező. 12B  

A főbiró jelentése szerint e szekszárdi járásban Szekszárdon, 

liátaszéken ős 'Tolnán volna tankönyvárusitásra szNkség. 129A járás-

ból egyedül Gyiiszti Istv-n, szekszárdi könyvkötő a$ egyetemi nyom-

da bizományosa jelentkezett. A bonyhádi járásban a helyi Berger 

Benjamint javasolta a 12őbiró. A javasolt személyek közül az utóbbi 

három a megbizatást meg is kapta. ljo  fifika András 1857 -ben meg- 

uj;itotta kérelmét, melyből kiderül, hogy Foglalkozott eddig is tan-

könyvek árusitásával, ós azokat a bécsi tankönyvkiadótól kapta. 131  

A bizományosi árusitás gondjait mutatja a soproni leirat, amely 

felrója, hogy a kereskedők nem tartanak elegendő számban tankönyve-

ket. Szórt mellékelten lekCadtók a megyének a tanitásra 
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jóváhagyott könyvek jegyzékét. A megye utasitsa a keresked'kot, hogy 

ezeket a könyveket időben és kellő mennyiségben rendeljk mag. az 

igények hozzávotOleges nagyságát a kerlleti iskolai felfigyelőktől 

kaphatják meg. A leirat végül azzal fenyegeti a bizományosokat, hogy 

ha nem tanusitanak kellő buzgalmat, az a hitelben történő árusitás 

jogának elvesztését vonja maga után. 
132  

Az oktatásügy kormányzata a tankönyvkiadás állami monopóliumával il-

letve a tankönyv árusitás hálózatának mogazervezésével nemcsak arra 

törekedett, hogy korszerei tankönyvek, hantim szellemiekben a birodalom 

politikájának megfolelek, és csak azok kerülhessenek az iskolákba. 

ezért küldték meg rendszeresen a megyei politikai hatóságoknak a bácsi 

tankönyvkiadó által kibocsájtott könyvek jegyzékét. 133 Az  elemi isko-

lák részére kiadott tankönyvek között szerepeltek Abc ós olvasóköny-

vek, küldte- külön az egy@s felekezetek részére, ugyanigy " Bl ő nyelv-

gyakorló és olvasókönyvek ", továbbá "Az alattvalók kötelességei ural_ 

kodójok iránt ", német nyelvkönyvek, számtankönyvek. Hittankönyvet 

csak a római katolikus vallásunk részére adtak ki134  ti többi feleke-

met maga adta ki hittankönyveit. a jegyzéken szerepeltek még segéd-

könyvek a tanitók számára. Néhány példa: " A fejszámolás módszertana 

számos gyakorlatfeladvánnyal a népiskolák I. osztályának számára as 

austriai császárságban ", " A vasárnapi-és innopi evangéliumok magya- 

r.zata Iskolák számára ", "Mezőgazdasági szemléleti oktatás beszél-

getési modorban es  iijuság számára ", " Az ausztriai pmnzbecs nép-

azerü előadása". Kiadtak továbbá utasitásokat a helyiségi iskolafe-

lfigyelők, a katolikus lelkészek, a katolikus járási iskolafelügyelők 
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135 
számára. Az egyes uj onnan megjelenő tankönyvekrél a helytartó- 

sági osztály külön értesitést küldött,utasitva a megyehatósát;ot, 

hogy rendeltesse meg az aj_nlott könyvcket ;36  

Nem riadt vissza a kormányzat tankönyvek betiltásától sem. Pld. 

az " Egészen uj szerkezetű ábe, vagy is Vezérkönyv az olvasni tani-

tásban ós tanulásban - irta Erdélyi Indali Péter bzőnyi növeldei 

tanár. Keres Kiadás. Pesten 1854." cimü tankönyv használatát poli-

tikai okokból betiltotta 1
3
7  Hasonlóan járt el a Bach-rendszer bu-

kása után ujjászerveződő győri tankerületi főigazgatóság is, azzal 

a különbséggel, ho:;y nem  politikai, hanem didaktikai okokra hivat-

kozva tiltotta be az izraelita iskolákban használt " Heb áische 

Fibel" cimU olvasókönyvet. A főigazgató egyuttal mellékelte az 

izraelita népiskolákban engedélyezett tankönyvek jegyzékét, amely 
138 

lényegében azonos volt az 185o-es években használttal, vagyis 

anyanyelven bár, de az egységes birodal m ós az uralkodó iránti 

engedelmesség szellemit kisérelték meg ébren tartani. 

ezek után felvetődik a kérdés, hogy ezekből a tankönyvekb3l minden-

hova és elegendő számban jutott-e ? Kivel a tankönyveket részben 

a szelőknek kellett megvásárolni a kérdés anyagi oldala sem mellé-

kes. A könyvek ára 6-5o krajcár között mozgott, 139  egy közepes áru 

könyv egy napi napszámbérnek felelt meg. A szegényebb sziilők gyer-

mekei és a legjobbak számára helyenként a mulasztások miatt 
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14o 
befolyó birságpénzből fizették ki a tankönyvek és a tunszerek árát. 

A tanulók tankönyv-ellátottságáról nincsenek megyei adataink. Jel- 

lemzésii1 néhány me g yei példát mutathatunk be. A dudaföldvári izraelita 

iskola 28 db• ábo ós 4o db. nyelvkönyvet rendelt. Az iskola tanulói-

nak száma 74 volt, tehát majd minden tanuló számára rendeltek as uj 

tankönyvekből. A b-lcskei izraelita iskola 4o tanulójának viszont 

csak 20 tankönyvet rendeltek. Kedvez5bb a helyzet, ha figyelembe 

vesszük, hogy a kérdéses tankönyveket nem z iskola valamennyi tanu-

lójának, habom csupán egy osztályának színtők. A dudaföldvári járás 

izraelita iskolái.. kivételével valamennyi zsidó iskola tan könyveinek 

árát az egyházközség fizette. 

A dombóvári járási iskolafelfigyelő 1854 -ben Too magyar ás loo német 

nyelv) ábo-és könyvet rendelt1 42  A járásnak mintegy 2000 katolikus 

elemi iskolása volt, 143  tehát szinte minden második tanuló számára 

rendelt tankönyvet a kerületi iskolai felU;yelő. Számításba véve, 

hogy a tanulók fele már magasabb osztályba járt, ez azt jelenti, 

hogy minden érintett tanuló számára megrendelték as ábo-és könyvet. 

Ha az idézett pcldákból nem is következik, hogy az egész megye vala-

mennyi tanulójának tankönyvellátása biztosított volt, a felsorolt 

adatok annyit mégis bizonyitanak, hogy az egyes iskol'íkba nagy szám-

ba jutottak el a tankönyvek, s a tanulók nagy része renaelkozett 
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a legyz:kségesebbekkel. 

Az oktatás tárgyi feWteleinA biztosításáról s2616 fejezetunk 

lezárásaként szólunk röviden az iskolák fűtésének kórdásérvl az 

iskolabevallások adatai alapján. 144 Az iskolák többségében fával 

iiitöttek, de néhány helyen szalmát /Kömlőd, Kajdacs római katolikus 

iskola, 1iuneföldvár görögkeleti iskola/ 9  másutirőzsét /Bölcske / 

használtak. A fiitőanyagról a legtöbb helyen a község, illetve a 

hitközség, néhány helyen az uradalom gondoskodott / pl. Nómetkér, 

Dombóvár, Nagyszokoly/. Akadtak olyan községek is, ahol maga a tani—

tó volt köteles az iskola fUtéséről gondoskodni /Kajdacs/, crir má—

sut a tanulók aztilei fizették a fUtés költségét /Szakcs/. Kányán 

a tanulók vitték magukkal a fát ós ők is fűtöttek. Mint látjuk ; a 

szokások nagyon eltérőek voltak, s jórészt korábban kialakult eljá-

ráson, hagyominyokon nyugodtak. 

Ugyanezt tapasztaltuk cz iskolaügyek egészére vonatkozóan. Bár a 

ha tóságok törekedtek a tanügy szabályozásával annak egységesitésére, 

az egyes felekezotek ős községek eltérő hagyományai, anyagi ereje 

folytán nagy k'fl:nbségek voltak Az e,;yes iskolák ellátottságában, 

mivel eegitségut csak ritkán, alkalmilag kaphattak. Egészében az 

iskolák kör:ilményei a közsó:ek nem egyszer erejiiket meghaladó erő-

feszitósei folytán két évtized alatt javultak, ha a polgári fejlő—

dós igényeinek nem is feleltek még meg. 



V. Az elemi iskolai tanítók. 

Tolna megye kirói biztosa Dőry Gábor n r üz első osztrák me szá . 11áis 

idejön 1849. februárjában az alábbi leiratot kapta Szőgyónyt51, 

a magyar kiró yi ideiglenes polgári közigazgatás elnökétől: " A kö-

zelebb lefolyt idők eseményei a közoktatás és nevelés Ugyére is ká-

ros hatással voltak; a törvénytelen bitnős szellem, mily hazánk sor-

sát oily gyászosan rázkódtatá meg, nem kimélte a zsenge kor jóra 

képeztetésének tisztes hajlékait is, marókba a köztanodákba is be-

harapózott; a tanárok osztálya padig mellynek feladása vallást, 

s erkölcsiséget terjeszteni, tudományt ás hasznos miivelődóst oltani, 

sok holyíitt messze eLtért ezen feladásától, a rásztvevén a pártütés 

gonosz miváben, a szenvedélyek mérgét a tanuló iljuság fogékony 

kebleibe is beoltotta. lily egyének a fontos tanári állomásokban meg 

nem szenvedtethetnek, ..." 

Felszólitotta tehát Dőry Gábort, hogy terjesszen fal kimerit5 jelen-

tést minden egyes Iskoláról, az ott uralkoa6 szellemről, k iildn hüng- 

sulyozve, hogy nem maradhatnak ki  az elemi iskolák sem. A jelentést 

valamennyi felekezeti iskoláról körte, tokintet nálkiil a nem kato-

likusok autonómiájára, mert " nem engedhető mag,  hogy törvényei jow 

gok Uriigye alatt az állam c:ljaival ellentétes tanitást gyakorolja- 

nak." 145  

Wry Gábor jelentése nincsen birtokunkban, talán el sem késziilt, 
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hiszen a jelentés vételét követően ismét felszabadult Tolna megye, 

és csak a szabadságharc bubása utín tért vissza  a császári közigaz-

gatás. Szőgyény rendeletét, amelyben a forradalomban résztvett, 

vagy a mellett kiállt tanitók, tanárok eltávolitására utasit, meg-

ismétli az oktatásügy ideiglenes szab :3lyait tartalmazó rendelet, 

amely az ugynevezett purificatiót a felUgyellk feladatává teszi. 146 
 

A rendeletek végrehajtísáról átfogó képet nem adnak az iratok. 

Néhány elszórt adattal tudjuk csupán érzékeltetni a rendelet végre-

shajtását. Hergeszheimrner András mórágyi iskolamester V. Ferdin_índ 

volt királyt szidalmazta. A helyi lakosság feljelentése nyoma a 

szolgabiró lefogatta ás a megyeszékhelyre kisértette biztosabb őri-

zet alá. 147 A másik felelősségre vont személy a gyönki ebangélikus 

tanitó fia, Szutter Károly volt, aki az 1848 -bun felállitott megyei 

csapatoknál szolg',lt, mint hadnagy. A vád szerint Mórágyon bárd 

Selarnonné házában fegyveresen megjelent és ott garázdálkodott. 
148 

Ellene is elfogató parancsot adtak ki• Felmentés kapott viszont a 

lengyeli May Antal tanitó, aki a jegyző és a biró utasitására kihir-

dette " 8 lázadó " kormány rendeleteit: 49  Vörösmarthy Sándor gerjeni 

református tanitó részese volt a Moszlopy Gáspár szabadasa)ata által 

Gindly Antal tengelici birtokos ellen elkövetett merényletnek. 

15 év várfogságra itélték, de 11357 -ben amnesztiával kiszabadult a 

börtönből. 1859 -ben kérelmezte, hoy ujra tanitói állást vállalhas-

son, de kérelmét elutasitották. 15o  Mig 1855 -Len is as elhelyezkedni 
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kivánó tanitók jellemzésének egyik legfontosabb szempontja es,  

hogyan viselkedtek 1848 -1849-ben. 151  

A soproni katonai körzet parancsnoksága mégsem volt megelégedve 

a megyei szervek által végzett tisztogatásokkal, mivel egy évvel 

később 185o. novemberében ismételten ezigoru tisztogatásokra uta-

sitja e megye koreiánybiztooát. Mint irja, zI forradalmi dElok ének-

lsével elkövetett iKihágások jórészt a községi jegyzők, tanitók 

rovására irhatdk. Ez arra vall, hogy e hatóságok nem hajtották 

végre következetesen e rendeletet, mely szerint azonnal el kell 

bocsájtani azt, aki a forradalomban résztvett, vsgy aki meggyőző-

dése miatt mcgbizhatatlennak tekinthető. A tisztogatást olyan  ala-

csony posztokon is el kell végezni, mint a közs.gi jegyző, bíró, 

tanitó és megbizható személyekkel kell őket helyettesiteni. Elren-

delte e tisztségek betöltői névsorának felterjesztését, hogy kö-

riekben a azlksé es tisztogat "at elvégezhessék. A megyei hatóságok 

szintén tegyenek meg mindent, hogy - tekintettel a tanitók ós e 

jeóyz-lk a nép hangulatára gyakorolt na,;y befolyására • as elmulasz-

tottakat 

A válaszként beérkező főbirói jelentések állítása szerint a megye 

jegyzői, birái, tanitói között nincsenek "kompromitált" egynek. 

A beérkezett névjegyzékek alapján elkészitettiik Tolna megye tunitói-

nak stutisztikáját.153 

pótolják. 152  
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Járás 	Katolikus 
T 	ST 

Evang. 
T 	ST 

Reform. 
T. 	ST. 

Görög n.e. 
T. 	S . 

Izr 	összesen 
T 	ST. 	T. 	:.T. 

Szekszárdi 	16 6 - - 6 2 1 2 - - 	23 lo 

Földvári 	9 3 3 2 9 2 1 - 2 - 	24 7 

Bonyhádi 	24 - 9 - 3 - 3 - 2 - 	41  - 

Simontornyai 12 - 16 - 13 - 1 - 4 - 	46 - 

Dombóvári 	24 17 2 - 5 2 - - - - 	31 19 

J:szesens 	£35 26 30 2 36 6 6 2 8 - 	165 36 

Jeirm.+LyL•i zutz T - tanitó 

ST - e egódtanitó 

Toln'. megyóben 185o -ben 201 elemi iskolai túnitó müköddtt nyilvános is- 

korban. A tanítók több mint fele római katolikus iskolában tanitott. 

idág kedvezőbb az arány a segódtanitók kőzött, ahol a 36 segéd tanitó-

bó1 26 volt katolikus. Be  felekezetenként nézziiks a katolikus iskolák-

ban kb. minden harmadik tanitóra jutott ae6dtanitó, a reformátusokn ál 

minden hatodikra, az evangúlikusokndl csupán minden 15.-re. Bár.e szá-

mok a katolikus iskolák jobb szemólyi ellátottságát sejtati:k, messze-

menő következtetéseket múgseü vonhatunk lo belöle, ehiez össze kell vet-

ni us egy tanitóra jutó tanulók számát aa egyes i.elekazoteknál. A tani-

tók ós segédtanitók aránya ugyanis nem annyira a felekezettől, habem 

inkább a telepUlóshálózattúl fiipgött. A tipikusan aprófalvas bonyhádi 

ás simontornyai járásban a katolikus iskolákban sincsen egyetlen segéd- 

tanitá Sem. 
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A tanitók számának alakulásáról másaz egész megyére vonatkozó 

adatok a korszak határain 	nem állnak rendelkezésre. Az 

1864 -18b5-ös tanév már többször idézett statisztikai adatai alap-
154 

j.ne a róma:, katolikus  tanitók számának növekedését mérhetjük le. 

A megye hét tanker'iletébon a taniták ősszes száma 138 volt, 27-

el több, mint 185o -ben. A növekedés tehát valóban számottevő. 

blég figyelemreméltóbb a fejlődés, ha  u tarutók megoszlását is fi-

gyelembe vesszi__°k. Az  1851. évi felmérés csak tanitókat és segéd-

tanitökat kiit nböztet meg. Az arányuk - mint már kiszámitottukv 

kb. 3:1. Az  1865. évi adatok megk,'lönb':ztetnek fő -, al- és segéd- 

tanitóka t. 

Főtanitó - 3o 

Altanitá - 88 

bejdtanitó - 2o 

A fő-és altanitókat ké '•zetteknek véve, e Ittes számuk 118, vagyis 

hatszor annyian vannak, mint a képzettséggel még nem rendelkező 

segédtanitók.A segádtanitók számából itt már nem következtethetünk 

az iskolák tanerővel való ellátottságéra, hiszen a tanitók számá.. 

nak abszolut növekedése akkor is a javulást bizonyitja, ha a segéd-

tanitók száma 2G ról 2o-ra  csökkent. 

Mg  egy felekezetnél végezhetjük el ü két iá°>azak adatainak össze- 

vetésót. IzraeJ.ita tanitók: 
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185o. 1362. 1865. 

í'anitó 8 42 26 

segédtanitó - 3 - 

155 
Összesen 8 45 

••■••••••••111•111111111111■11. 

26 

A fejlődés az 135o .1362. közötti idszakban valóban agrásszerU-

nek tűnik, de megkárdőjelezi az 1862. évi adatot az 1865 -ös év 

eredm ;nye. Mar  az iskolák ;.z :mánál is  tapasztaltuk  az izraelitákra 

vonatkozó adatok nagyfoku bizonytalanságát. Jelen esetben is ugyan-

ez a magyarázat: As 1862-es adatok a magántanitáket is tartalmazzák, 

amint erre két esetben - Paks, Hőgyész - kifejezetten utalás is 

történik. Ha eltekintönk az 1862-es év adataitól, ós csupán az azo- 

nos szempontok szerint felvett 185o.és 1865. évi adatokat vizsgál_ 

juk okkor is egj erőteljes, több mint háromszoros növekedést látunk 

a tanítók számában. Aligha tévedink, ha megkockáztatjuk, hogy ehhez 

hasonló arányu fejlődést egyetlen más felekezet sem produkált. 

A magyar..:zat az isiolahálózat korábbi kialakulatlanságában, a zsidó 

lakosság szótszórtaágúból fakadóan az iskolák magas számában és a 

jómódu zsidó polgárság anyagi támogatásában rejlik. 

A többi felekezetről, főként a protestánsokról nem rendelkezünk 

fogó adatokkal. Oka lókként abban rejlik, hogy a utonúmiájukat fél-

tékenyen Arizva vanakodtak a politikai hatóságoknak adatokat 
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szolgáltatni. Az  1864-1865-ös statisztikai közlociények adataiból 

pedig nem leshet kiaziirni a  Tolna megyére vonatkozókat. A következő  

adatsor 1869 -187o -bűt, tehát a tárgyalt korszak határain  kiviit 

származik mégis alkalmas arra, hogy  egyrészt  ler.:érheesiik a két év-

tizedben elért fejlődést, másrészt összevethessük azt más megyék 

eredni nyeivel. 

Nagy* 	Tanitók száma 	Egy tanitóra jutó 
összr~ -~ D $ 

Baranya 	436 	6o5  

Fejér 	283 	697 

Somogy 	431 	671  

Tolna 	269 	766  

Zala 	42.8 	555  
•••■••••••■•■••••-  

DuriR,nt ►al 	3665 	6o3  

Magyarország 	17792 	715 	156  

o1na m Laében 185o -ben kb. 2oo.000 embarre 201 tanitó, tehát min-

den tanitóra l000 lakos jutott. Ez a mut,tó 2o év alatt sokat je.-

vult és egy tanitóra máresak 766 fő jutott. De a megye még a jelen-

tős fejlődés utám is az utolsó holyen Alit a dun,. ntuli megyék rang-

sorában, ás elmaradt az ozszágos átlag mögött is. 185o.-bon ez  egy  
r 

i:akeláre jutó ta.:itók z ma 1,4 volt, '7  ugyanaz a szám 187o .bon  

1,5. A két mutatú tehát jelez e a megye viszonylagos olmoredottsá-  

gát a régión belül, és meghatározta a következő időszak feladatait. 
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A tanitók számának  3s k6pzettságének emelkedésében pontos szerepet 

játszott a tanitóképzés. Atr tanitó, de k"pzettséggal nem rendel-

kező tanitákat arra kötelezeték, hogy magán uton szerezzék meg a 

tanitói kép©sitóst. A helytartósági oaztély pl. 1857-ben rendelet-

ben tudatta a taagyebntáságon kerosztiil az érintettekkel, hogy a 

tanitói n:envizsgák abban an évben Sopronban április 1-4n, Vesz-

prémben április 23 -án Nagykanizsr'n április 3o -án és Pécset május 

lo-én zajlGnak. r;:vszerint utatitc,tták a leég le nem vizsgázott tani-

tókat és cegédtenitókat, hogy egy az 1355-ös évtől szóló igezol.st 

hozzanak magukkal a helyi iskoluigazgetó,a kerületi iskolafelfigyelő 

ős a főszalgabiró aláivásával, politikai, vallási és erkölcsi maga-

tartásukról. A jel - lteknek kellett magukkal 'rinni az előirt tan-

könyveket is. A vizsga szinhalye Nagyknizeán a helyi normAliskola, 

Vesznr6mben az elemi iskola volt. 153  

A megyAr a szAmos coot biz-nyitja, hogy a vizsUálk a képzettséggel 

nem ren•elkenőknek valóban le kellett tenni. Szili János döbröközi 

tanitó kérte, hogy a tanitói vizsgára otthon készíilbesser. fel. Az 

1851-ben 'eloszlatott péosi a,nitókópzőben illegálisan kapott bizo- 

nyitvf nyt és azóta tinit Di brUközön. Most leg álie vizafát szeretne 

tengi, de nem kivan sokáig távolmaradni családjától ós tanitvAnyúi-

tól. 159  Közvetleniil a soproni helytartósági osztílytöl jött az uta- 

sitás, hogy Nikolaus János várdombi és Markovics Pál neki tanitó, 
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mihelyt ez iskola számi  ra  2161k" lözhetővé válnak, azonnal vé,;ezzák 

el a  t4nitóképzSt. 16o  

A rcmai katoliL-ut tcnit6k5pzők m'ikddós3t 8 rendelet igy szabályoz- 

tas 161 reladate az,  hogy  tanitókab kápezzEn a népiskolák nógy osz- 

tálya számára. A képzés sz.inhelye a miniszter á1t"1 errs kijcli3lt 

főelemi iskolákban van. A képzés ket évig t rtott. A felvétel fel-

tételei az slre?liskola, vegy l i ix z .ium elvágz;`se, 16 éves úlst 

kor, erkálcsös magatartás, testi apság, zenei elők4pzettság. A 

tarit6képzők tantárgyain minden, az elemiben tanított tárgy isme-

r ete, fegyelem tart íza az iskol ban, I6dszertan, éneklés ós orgo-

nálás. valamint lehotőságot biztosi. t )tt más hasznos ismeretek  meg-

szerzésére. 

Konkrótabbfans hittait, bibliai történetek, olvasás, helyeairás, 

fogalmazás, számolás, az6pirás, rajzolás, geometria, didaktika, 

pedagógia, ánOkiés, or,;enál:"o, mezőLazda-sági ismeretek. PJldrajz, 

tjrténelom, termí;szetrü jz nem szerepelt 	tantári ykcnt, - csu- 

pán az olvesmányok kapcsán, annyira, anion yire egy napiskolai 

tanitónak e8yáltalán tudnia kell irja a rendelet, sokat elárul-

va az oktat síigy vezetőinek felfog«. <=.r!1, amely fontosnak csupán 
az elemi ismereteket, a vallóst, a gyakorlati mezőgazdasági jame-

reteket tekintette, r•ind.:nt ami ezen tulmutatott, azt még e tani-

tó szá_.mára is feleslegesnek itélte. Világosan érzékelhetők itt 
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Az oktatáspolitika korlátai, amelyeket ez egyébként kivánatosnak 

mondott polgári fejlődős elé állitottak az oktatás toriletén is. 

A gyakorlati képzésben nagy hangsulyt kapott a készségek elsajátitá-

sa, amelyet a tanórák látogatásával, szóbeli előadással kivántak 

kifej lesztoni. 

a fejez ,t foglalkozik a jelöltek vallásos, erkölcsi nevelésével. 

A rendelet miseltogatásra,áldozásra kötelezi őket, és as ultalános 

erkölcsi normákon tul az uralkodóhoz való ragaszkodást várja tőlük. 

A jelöltek záróvizsga letétele után kaptak kópesitő bizonyitv 'nyt. 

A  vizsgát az egyházme;yoi, vagy  a kerületi iskolai felügyelő vezette. 

Az elért eredm.nyt5l f,zggően három tipusu bizonyitványt adtak. A 

legjobbak főelemi iskolai, a megfelelők elemi iskolai, a gyon ; bbek 

altanitói ké::esítést szereztek. Az elemi iskolai tanitó képesitóse 

egy elemi iskola önálló vezetésére szólt. Az altanitó később szin-

tén előléphetett tanitóvá egy ujabb vizsga letételével. Ennek jelté-

tele azonban egy év gyakorlat nyilvános iskolában és a betöltött 2o. 

életév. Hasonlóképpen lehetett valaki tanitóból főelemi iskolai tanité. 

A tanitói pályán as egyes fokozatok között szabad volt  tehát az at, 

viszont feljebb, vagy más irányban már nem vezetett. 

A már képesitett tanitók elhelyezkedését a hatóságok szabályozással 

szintén ellenőrizni kivánták. A soproni helytartósági osztály 
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162 
agy 1853 -as rendeletében megerősiti a Systema által rögzitett 

pályázati rendszert. A pályázat kiirása után a közcég a lelkipász-

torral, mint iskolaigazgatóval, valam-_nt a kegyorral egyetértésben 

határozott a " tornáról ", vagyis 4 pályázók k5zTJl jel:lendőő három 

tanitó személyéről. Ha a pályázatra háromnál kevesebben jelentkez-

tek, ekkor is javaslatot kellett tenni az állás betöltésére. A 

ternót, vagyis hármas javaslatot ezután felterjesztették a járási 

iskolai felUgyelőnek, .:ki véleményezve továbbitatta. 

A tanitó, mint községi alkalmazott kinevezésének joga tulajdonképpen 

a megyehatóságot illette volna,  a helytartósági osztály azért ren-

delkezett mógie ebben a kérdésben, mert 1z érvényban lév5 Sytema 

szerint ez a jog kifejezetten a kerületi iskolai hr tée& ot illette. 

A tanitókat tehát három év próbaidőre a HTO nevezte ki, majd le-

telte után döntöttek a végleges megerősitésekr51. 

A Sonronbe felk(3ldendő " ternát " az alábbi iratokkal kellett fel-

szerelni: kimutatás a tanitói járandóságokról, a község lakóinak 

vagyoni állapotáról, a beérkezett pályázatok,e praeparandiai és 

hatósági bizonyitvinyokkel. A hatóságoknak az 1848-1:349-es években 

tanusitott magetártásról kellett igazolást kiadni. A pályázati rend-

szer tehát azt a célt szol; lta, hogy kisz;frje a politikailag non 

kivánatos szem;lyeket, de  a vagyoni ős jövedelmi igazolásokkal 
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a  tanitók anyagi viszonyait is figyelemmel kisórték, és befolyásol-

ták. A pályázati rendszer elfogAtatása nem ment könnyen. A helyi 

lelkészek, mint iskolaigazgatók gyakran pályázat nélkiil töltötték 

be az állásokat. Ezért a helyt r rtásúgi osztály agy döntatt, hogy 

ahol nem olt pályázat, ott nem orősiti meg a kin.:vezett tanitót. 163  

Baj volt az ajánlsokkal is. Gyakran olyan tanitóknak adtak ajánló-

levolet, akiket éppen alkalmatlanságuk miatt bocsátottak el. A 

helytartósági osztály ezért felszólitotta as érintett hatóságokat 

— községi elöljáróságok, iskolaigazgatók, kerületi felügyelők —, 

hogy tagadják meg az a j : nlást mindenkitől, aki képességek, képzett-

ség megfelelő erkölcsi magatartás hiányábún nem alkalmas a tanitói 

pályára. A hamis ajánlást hivatali visszaölésnek tekintették és 

b ntették. 
1G4  

Az  adninisztrativ intézkedésekkel való fenyegetés a hatóságok bi-

zonyos foku tehetetlenségére világit rá, hiszen <:z oktatásügy be-

folyásolására más eszközei nem voltiakt az iskolákat anyagilag a 

községek, szervezetileg az egyházak tartotték fenn, igy azután nem 

csoda, ha a községekben nem ragaszkodtak szigoruan a távoli ható-

ságok rendeleteibez. 

Nagy eltérések mutatkoztak pl. a tanitók ajánlásában a dunaföldvári 

járásban. Mindenütt résztvett benne a helyi lelkész, a község, de 

csak egyes helyeken az iskolafelügyelő, a politikai htóságok;másutt 
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pedig az uradalom. Az izraelita is a görög nem e yeatkt iskolákban 

155 
az ajánlás teljesen v hitközség, esetleg a lelkipásztor ugye volt. 

Hasonló a helyzet a dombóvári járásb' n. A közcég kZizremiiködése is 

nagyon változó volt. Szakcson a közsérvet az aliljárókból álló bi- 

zottm4ny képviselte, Felsőnyéken a nép. Kónyiban a lelkész ajánlot-

ta a t;:nitót, de a nép választotta. Számos községnek egyáltalán 

nem volt védura, akinek pedig a S,ystema szinten beleszólsi jogot 

biztositott a tanitó jelölósóbe. 166  

Többé-kevésbó szabályosan zajlott a dunaföldvári főelemi iskola 

egyik tanitójínJk pályázat utján való kijelsl5se. A nyugal'mba vo-

nult előd helyére azonban - éppen a kört'lm"nyes eljárás miatt -

csik félév mulya jelöltek ki uj tanitót. Még egy szé lséghiba: a 

torna jel ltjei között nem is szerepelt az, akit véglil a dTO. ki-

nevezett. kinevezéssel egyidejUleg szerződésben rögzitettók a 

tanitó javaddlmeit is.
167 

A kisebb falusi iskolákban gyakran - egyéb 

pályázó hij;án - az eddigi seggi;dtanitát nevezték ki rendes tani- 

tóvá. 168  A meghirdetett pályázatok a  hatóságok révén hivatali uton 

messzire eljutottak. A hőgyészi járásban pl. kihirdették a  Balaton-

főkajári állás " csődjót." 169Igy pályázhatott meg  May  Antal zombai 

tanitó egy óaranya megyei állást. 17o  

A kinev.;z::snel: oz a bizonytalan módja teljesen kiszolgáltatottá 

tette a tanitót. A mér idézett soproni rendelet 171  megenbedi 
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ugyan az iskolafelUgycicőkn . k rendkivöli esetb_.n a tanitó állásából 

való fel_',g„esztését, de leváltását Incig ő sec: tehette meg .  A eye- 

korlét azonban sokszor eg4ezen más volt. A bonyhádi izraelita tani-

tókat az egyházi eldijárók vették tel.  Kevéssé voltak tekintettel az 

alkülawsságra és a képességekre és tetszés szerint cserélgették a 

tanitókat. á vizsgálatot vezó hatóságok ugy litt k, hogy az  előre. 

lépés feltétele az lenne, ha e tanitó állásában függetlenebbé válna, 
172 

ős nem lenne kitéve az egyházi el`'ljárók önkányának. 	A  MO igye- 

kezett is védeiLiezui a tanitókat, gyakran Elég akkor sem járulva hoz-

zá elbocsátásukhoz, amikor as egész község a tanitó ellon volt, 

és ri,:;szt5 esetek bizonyitották brutalitását ős a lkalmatlanságát. 173  

A tanitók fluktuációjáról nincsenek átfogó adataink, Voltak tanitók, 
r 

akik évtizedeket töltöttek el egy-egy faluban, 14az ellenkezőjére is 

akadt azonban példa. SzemléltetésLtl, de korántsem általános érvény-

nyel b uutatjuk a decsi református iskola tanitóinak v"ltozását kor- 

75 szakunkbans1  

1834-1854 Szeremlei Szabó József 

-1854-ben Bölcskére távozott, haláláig ott is maradt 

1854..13'x. Vajda Pál, korábbi faddi rektor 

1861-1869 Ujhelyi János, aki helyet  cserélt Vajda Pállal 

és visszament régi helyére Faddra 
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Decsen tehát 35 év alatt Usszesen h:ron tanító tanitott. Lénye-

gesen nagyabb volt a vándcrl?ís a segédtaritdk körében. 1854-1868. 

köz itt Decsen 9 se-édtanitó fordult meg, itla_osan mintegy másfél 

évet töltve a faluban. Nagyobb fluktuációjukat helyze -rk magyaráz-

za, hiszen a segétanitdt tisztet csak átmenetnek tek.ntették a vég-

leges kinevezésig. 

Mivel a pályázatok kupcoán a tc:nitók min3aitéséről is szóltunk ide 

kivánkozik, bogy a taniigyi hatóságok jutalmazással, kitüntetéssel 

is igyekeztek a tanitókat céljaik megvalósitására Vsztenözni. 

A ITO rendelete 1856 -ban k3zölte, hogy a magukat kit';ntető taní-

tókat minta-tanitó cimmol ruházza fol:76Ilyen aim adominyozéssal 

az irat_,kban nem találko.,tunk. Kit9ntotósre javasolta viszont a 

pécsi piJsnöki Ordinariátus Szauter Antal vaksi tanítót, akinek 

kódése Blatt - mint irják - az elemi  iskola egészen magas  szinvo- 

nalra emelkedett. 177  

A tanítói pályán aokn apjuk nyomdokaiba léptek. Több tanitó a 

fi't vette maga mellé segGdtanitónuk. Az 185o -évi tanitó névjegy- 

z kből nem álli pitható meg bizonyosan, hogy a névazonosság való-

ban rokoni kapcsolatot takar-e, de a feltételezés jogosságát né-

hány esetben más iratok is megerűsitették. Egy-két példa a család-

nevek iazonosságárat A mlizsi katolikus iskola tanitója Klein Aidám, 

a segédtanitó Klein Ernest. Gyula-jov'nca katolikus iskolájának 

tanitója Deák Mihály, a segédtanitó Deák István. 



Németkér katolikus iskolájának tanítója Herold János, a segidtanitó  

Herold István. Ez utóbbiakról más forrásból tudjuk, hogy apa és fia.  

Felsmann Fer no neg;'rnányoki tanító József fia rósz{re praeparandiai  

179  

18o  
össztöndij irt folyamodott, tah't . is t3nitói p ályára szánta a fiát.  

Méh-íny esetben azonos esal ídnev'; tanitók mis-más iskolában tanítottak.  

Bocsor Károly a lápafői, Bocsor Pál a felsőnyáki reforr,'tus  iskolá-

ban, Ulein Bálint a kakasdi katolikus iskolában, U1cir: rereno a paksi  

katolikus iskolában tanitott. 131 A rokonság közöttiek nem bizonyitha-

tó, mégis elmondhatjuk, hogy egyes családokban a pálya nemzedékről  

nemze:?áL•ro üröklőc'.ött.  

A tanitók többságót mégsem 5k alkották. Megfelelő forrás hiányában a  

tanítók utánpótlásínak társadalmi bázisát nem tudjuk hitelesen megálla-

pitoai. Közvetve azonban következtetőseket vonhatunk le a tanitók tár-  

:padalmi rangjából, anyagi  helyzetéből azokra a társadalmi rétegekre,  

amelyein a tanitók utánpótlási forrásául szolgálhattak. !yilvánvaló,  

hogy a tanitókn'1 kedvezőbb társadalmi ős jövedelmi holyzeti5 rétegek  

nem választották ezt a pályát, ás mivel a középiskola elsó osztályai-

nak elvdözőse volt a pályáralép f~s feltétele, a falusi - paraszti -  

tömegek is nagyobb részt kizárhatók. Lnnek alapján a tunitói bázis  

határai valahol az értelmiség alacsonyabb kápzettságU rétege, a vá-

rosi iparos, kereskedő rIteg nem vagyonos róaze, valamint a paraszt-

ság felfelé törekvő jobbmódu része körül vonhatók meg. Ettől felfelé  

a tanítói pálya nem jelenthetett vonzerőt, lefelé pedig elérhetctlen  
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volt. 

Napjainkig élő közhely,  hogy a tenitó a nemzet napszámosa volt, 

nyomoruságos anyagi viszonyok között élt. Társadalmi helyzete, mi-

vel társadalmi osztályok ős rangok határán állt, ezoterikus. A pa- 

raszt szemében ur, az ur szemében paraszt. Napjainkban divatos ki-

fejezécsel szólva társadalmi identitás-problémái lehettek. 

Milyen jövedelmet, anyagi helyzetet, életkörülményeket kinált a pálya 

az azt választóknak ? láz abszolutizmus kormányzata az oktatásügy te-

rületón a tanitás körülményeinek javítása mellett megkülönböztetett 

figyelmet forditott a tanítói jövedelmekre. dicséretes törekvés ér-

tékát csupán az csAkkonti, hogy a tanitók bárót nem az állam, hanem 

az iskola fenntartó község folyósitotta. soproni helytartósági osz-

tály már 1851-ben rendeletet bocsájtott ki ;82  amelyben megállapítja, 

hogy a népiskolai oktatás 'igyét csak a  tanítók  megfelelő javadalma-

zásával lehet elámazditani. Minden lehetőséget meg kell ragadni a 

tanitók nyomoruságos fizetésének javitására. 'nnek utját a rendelet 

abban látja, hogy a jobbágyfelszabaditás nyomán esedékesé vat bir-

tokrendezések során hasitsotak ki megfelelő földdarabot a tanitó 

számára. Ezzel a községet ©s az uradalmat in mentesitik a készpénz-

fizetés terhe alól, viszont a tanitók biztos jövedolemhcz Jutnak. 

A  megye válaszában elmondta, hogy már a telepitéseknél a legtöbb 
183 

faluban földet hasitottak ki a pup, a tanitó ős a jaoyz3 számára. 
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!-zt is felvetették a helytartósági osztályon, hogy nem kellene-e 

a tanitókat állami hivatalnoknak tekintve felmenteni a községi pót- 

adó és a közmunka kötelezettség alól ? A megye válaszában támogatta 
184 

a javaslatot, tekintettel a tanitók szer íny jvadXalmazására. 

Az elképzelés megvaldsuláaáról nincsenek adataink. 

A  császári hatóságok figyelme a pénz-nemre is kitorjedt, amelyben 

a fizetést folyósitották. A rendelet értelmében 1857-t51 a tanitók 

párbérét és stólapénzét is pengő forintba kell fizetni ott is, 

ahol eddig azt bécsi forintba fizették. Az átállá8tösszekapcsolták 

a tanitói fizotse összegének felülvizsgálatával, és ahol szükséges 

volt, a canonica vl.sitáciá szerinti korrigálásával. 195 Itt jegyez- 

zük mai;, hogy a tanitói jövedelmekre vonatkozó számadatainkat 1858-ig 

pengő  forintbaj 1858. utáh osztrák értékü forintbanadtuk meg. 

Tekintettel arra, hogy a két pó.lznem közötti átváltási arány 21,20, 

az átszámitást nem tartottuk szükségesnek. 

Hint utaltunk rá, a tanitók jövedelmét korábban a canonica visitáfiók-

ban, egyházlátogatási jegyzőkönyvekbenfektettók le. A vallás-és köz-

oktet.ási minisztérium 1856. szeptember 2o -i rendelete utasitotta 

a hatóságokat a römai katolikus, görög; nem egye:,lt és izraelita 

népiskolák iskolabevallósainak /chulfassion/ elkészitósére. 186  

A járási i:kolafelügyelő,az iskolaigazgató, tanitó k az iskolai köze 'g 

elöljárója, valamint az iskola világi gondnoka közrernüködésével 
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készülő dokumentum as iskola hovatartozásának, as iskolakötelesek 

számáras az iskola állapotának, a tanitók számának, a tanitás nyel-

vének feljegyzésón tul felsorolja a korábban a canonica visitátió-

ban  rögzitett tanitói jövedelmek egyes tételeit és azok pénzbeli 

értékét. 

A minisztérium szándéka szerint az iskolabevallások készitését a 

tanitói jövedelmek rendezésével kellett összekapcsolni. Mielött rá-

térnénk a tanitók jövedelme nagyságnak ismertetésére, vizsgáljuk 

meg,milyen összetevői voltak. Attól függően, milyen tevékenységért 

kapta jövedelmét a tanitó, beszélhetünk az iskolaszolgálat, az or-

gonás szolgálat és az egyházfi szolgálat jövedelméről. Az orgonás 

szolgálat és as egyházfi szolgálat dij a csak feltételes volt, ahol 

nem a tanitó volt a kántor és a harangozó, ott jövedelm t sem él-

vezte. 

A tanitó munkáját díjazhatták földdel, terménnyel, készpénzzel, sőt 

a részére végzett ingyenmunkával. A tanitói föld állhtJtott szántóból, 

kertből, szőlőböl, rétből, legelőből. Egyes községekben, például 

Tamásiban a tanitó földjét a  község ingyen művelte meg. A természet-

beni járandóság többnyire a házaspárok által fizetett gabonából, a 

községi vagy uradalmi erdőből szállított fából, és az uradalom ál-

tal biztositott néhány akó borból állt. A készpénzt a községi pénz-

tár folyósitotta, vagy az iskolába járó gyermekek 	fizették 
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az iskolapénzt. Ezt kiegászithettók a kiildnböző tanulmányi és val-

lási alapitványok tekéiből folyósitott segélyek, a kül3nböző egy-

házi szertartások után / esküvők, temetések / a tanitónak, mint kán-

tornak járó dij.  

A felsorolt különböző javadalmakat természetesen nem mindet élvez-

te a tanitó. Általában elmondható, hogy a kisebb településeken a  

naturáliák, a nagyobb, iparral és kereskedelmi forgalommal rendelke-

ző, főként dunamenti mezővárosokban a készpénzfizetés volt tulsuly-

ban.  Eltérés tapasztalható az egyes felekezeteknél is. Mivel az  

izraelita lakosság és hitközségei nem rendelkeztek földdel, ás zöm-

mel kereskedelmi tevékenységet folytattak, ők kizárólag pénzzel fi-

zették tanitóikat. l~~ 

ElkVrülhetők voltak igy azok a gyakori viták, amelyek a föld ás a  

termények pénzbeli értékének megállaitása körül a tanitó ás a köz-

ség között folytak. Ez eg;,'uttal arra is int bennünket, hocy a jöve-

delmek pénzben kifejezett értékét bizonyos fenntartással kell kezel-  

mink, mivel a taniták és a község becslése között néha nagyon je-

lintős az eltórás. 188  Ennek előreboesájtásával közaljUk a tanitói  

jövedelmek szímadataít. Mivel az iskolabevallások a protestáns is-

kolákról nom •észültok el, és a többi felekezeté is csak hiányos an  

van meg az adatfelvétel időpontja is eltért egymástól, igy az egész  
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megyét átfogó teljes adatsort nem tudunk nyujtani. Ugy vélj'k  

azonban, hogy u felsorolt adatok monnyisége ős szélső értékei  

közötti kilönbségek nagysága elegendő ahhoz, hogy az egész me-

gyét reprezentálják. Kiindulópontként lássuk a völgységi /bony- 

hádi/ járás 1349. évi adatait. 189  

Község felekezet  
jövedelem  
pengő forint  Megjegyzés  

Bonyhád 

- " - 

- " - 

evang.  

református  

katolikus  

430.- 

186.- 

23o.- 

Apar katolikus  14o.-  

Hant - 	" 	- 12o,-  

Nagyvejke - 	" 	- 125.- 

Najos evangélikus  340.- jegyző ős tanitó  

Nagymányok katolikus 11?_.- 

Kismányok evangélikus ,o.-  

Váralja 

- 	 '~ 	 - 

Uyöre 

evangélikus 

református 

evangélikus 

66.- 

9o,- 

60.- 

- " -  katolikus loo.-  

iiáza 	- H - 	64.-  

Izmény 	evangélikus 	115.-  

Muosfa 	katolikus 	133.- 

Kisvejk• 	- " - 	27o.-  



felokezet  

katolikus  

—  

MID 	 dale 

„ ■IM 	 VIN 

- It 
 

76.  

jövedelem  
pongő forint  

loo.-  

2oo.w  

115.- 

- "  - 	 (5 .w 

• " - 	 4o.- 

▪ " - 	14o.- 

- 	- 	c>ne. 	9o.-  

Grábüo 	katolikus 	15o.- 

~, - - 	gno. 	)0.- 

Als6nána 	evángélikus 	24o.- 

- " - 	öne. 	7o.- 

Mdrágy 	református 	29o.- 

Apáti 	evangélikus 	3oo.- 

Cikó 	katolikus 	370.-  

?őcs ny 	- " - 	loo.-  

Község  

Závod  

Lengyel  

Lucai  

Tevel  

v ara sd  

Kisdorog  

Zomba  

Haro  

Kakesd  

BElao  

Ladom'lly  

Sz':lka  

—  t~ -  

Me  f; jegyzés  

24o.-

12o.-

250.-  

loo.-  

16o.-  



tcómai katolikusok átlagas 148.-Ft.  

Evangélikusok 	- " - t 2o1.-Ft.  

Reformátusok 	- " - t 188.-Ft.  

Görög  n.e. 	- " -  

Á völgységi járás tanitóinak átlagfizetése 1849-ben 158.-pengő  

forintot tett ki. Az egyes Setekezetek közötti különbségek elég  

jolentóaek. Az adatok azonban csupán ogy fúrásból származna:.,  

nem bizonyos, hogy ezek az arányok az egész megyére árvényesek  

lennének, mint ahogy nem lehet a 158.-irt-os átlagot sem automa-  

tikusan kivetiteni az egész megyére.  

i)sszovetéare kinálkoznauaz iskolabevalliaok adatai, bár ebből  

hiányoznak a  protestdis felakezotek. A teljes adatsorba függelék-

ben közltjük. A dombóvári jáyáa katolikus tanitói jövedelmének  

átlaga 137.-Ft. volt 1857-ben. 190  Alacsonyabb tehát, mint a völgy-

ségi katolikus tanit6ké egy évtizeddel korábban. Oka nem as, hogy  

időközbon ca 5ikkentek a tanitói jövedelmek, hanem az,  hogy a dombó- 

vári járás volt a  megye legszegényebb vidéke. A jövedelem útla- 
191  

ga !jég igy is valamivel magasabb, mint a soproni kerUl©ti 125.-Ft.  

Az 1, ~3  csökkenti az összeget, hogy a kimutatás a tiazta, tehát  

nem a bruttó tanitói bevételeket tartalmazza. A 24 község köz.il  

6--ban nem 4rto el a tanitó jövedelme n minisztérium által alsó-

hatb:trkánt mJgadott loo.-Pt-ot. A h-lArart' sági oaztay agy  
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rendelkezett, hagy  ezekbun a községekben, ha mísk nt nem oldható  

meg,az iskolop.:nz elemelésével kell a minimumot elérni. A leg-  

magasabb és legalacsonyabb tanitói jövedelmek között irreálisan  

nagy volt az eltérés. A pincehelyi tanitó jövedelme 292.-rt. a  

no:zt'nyié 19.-Ft. Bizonyos, hogy az utóbbi egyéb jövedelem nál-

kül ebbiil az ösŰzegb51 nem :lhetett meg. 192  

A helytartésági osztály közbelépésének hr tását lemérhetjük az  

1863-ban kész?lt iskolabevallások figgelÉkben közölt adatain. 193  

Ellentétben az 1858. évi kimutetássel,itt bruttó tanitói jövedel-

meket tartalrk z a statisztika, vagyis ebbel fizette a tanitó e 

se,;ódtanitót is. Miután e segódtanitó bérét nem ismerjük, az át-

lagot a taniték és segédtanitók összesitett számával számoltuk  

ki. láz jelentőn torzitést eredményez, hiszen a rendes tanitók bé-

re a bapott átlagnál jóval magasabb, a segédtanitóké viszont ala-

csonyabb volt. Az átlt:g még igy is rend.kivül magas,  

Egyes községokn="1 a fejlődés nagyon látványos: Tamásiban 1857-ben  

3o.-Ft. 1863 -ban e két tanitónek viszont 542.-Ft. a fizetése.  

~- pári tanitó jövedelme 1857_ben 115.-1't., 1863-ban 232.-Ft. A  

közel duplájára emelkedett 257.-Ft-os átlagjövedelem jóval maga- 
1}4  

sobb bármely országos kerület 1858. évi átlagánál. 	A kimagasló  

erei.ményt némi fenntartással kell fogadni. bizonyos, hogy a növe-

kedés jelentős volt. De mint utaltunk rá, a naturáliáknál számos  

lehetőség kin:':lkozott arra, hogy e jövedelem pénzben kifejezett 
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összegét emeljék, an61161, hogy a tanitó tényleges bevételei nőttek  

volna. Például as ttrak emelk dé©óvel felértékelték a terményeket,  

magasabbra becsUlték a tanitói föld hozamát, bekalkulálták az ad-

dig nem sz;molt ingyenmunkát. Ilyen manipulációkkal akár másfélsze-

resére is  lehetett növelni a tanitó bárónok névértékét. Mivel a  

dombóvári járásban a természetbeni juttatások demins;lt-k, itt erre  

tág lehetőség nyilott.  

.! dunsföldvári járás 1857 . évi iskolabevall~:sai195  alapján sz,ími- 

tott a bevall:s készitésébe.l résztvett három felekezet, a katolikus,  

a árög nem e£yes;ilt és 3z izraelita együttes, átlagos tanitói jd-

vedelne 337. pengő forint volt. Az eredni:ny tőbbszöröso a ár idé-

zett kerületi átlagoknak. Miut:3n e felmérésben csukán 9 iskola sze-

repelt,néhány kiugróan magas jövedelem nagyon megemelte a járási  

átlagot. A dunaföldvári rémai kátolikus iskola tanitáinak jövedel-

me fejenként 473.-Ft. Ez as összeg niár me k;3zelitette egy alacso-

nyabb beosztásu rnc:yei tisztviselő fizctését. 196 Ugyancsak magas  

volt  a  ciur,t;fölsv ri és pabsi izraelita iskola t' aitóinak bóra:  

362, illetve 375.•Ft. fejenként. Mind három adat hitelét növeli,  

hogy nagyobbrészt vagy teljesen pénzben iolyócitották. Az átlasok  

roll:'ött gaz egyes iakoláknn ►::lii1 is jelentós eltérések vsni ek.  

Dunnf3ldváron a katcli.kus iskolánál e segédtanitó 3oo-3oo Ft -ot, a  

IV.  osztály tanitója, aki  egyuttal a rajzot is tanitotta ciooz-Ft-ot  
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kapott. Az izraelita iskolákban a költségek teljes egészében az 

egyházközséget terhelték, a dunafJldvári katolikus iskola eseté-

ben ez megoszlott az uradalom ős a község között. 197 

Mivel a protestáns egyházakról nem készült iskolabevallás, csu- 

pán szórványos adatokat tudunk bemutatni. A szekszárdi református 

tanitó jövedelme készpénzben 2o5 pengő forint, tov[bbi 41. ■Pt-ot 

köv:telt a várostól a termények megváltása fejében, adyst a vas 

meg is ifiért. Járt neki lo öl fa az alapitványi uradalomtól, amit 

a város tartozott kivágatni ős hazasz"llittatni. 198  A példánkban 

szereplő református tanitó elérte tehát a jövedelmi átlagot, de 

begyre kiugrónak nem tekinthető. 

A megyei hatóságok rendszeresen figyelemmel kisérték a tanitók 

bőrének alakulását. Az egyes járások évenként jelentést adtak be 

az abban az évben történt fizetésemelősekről. Az 1854-1855-ös tan- 

évben plt. 18 tanitónek emelkedett a fizetóse. 199  Néhány példas 

vent István aőgyész katolikus 262.-kt. - 	312.-Ft. 

J06 Mátyás Bátaszék - 	`° ■ 330. - " - 	380. - " 

Meng József Tolna - 	r  - 422.-" - 	5o2.-" 

Kur Pál 	Alsónyék 	református 262.-" - 278.-" 

Kragujevits János Bátaszok 	gns. 	78.-" - 98.-" 
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Az adatokból kitűnik, hogy az 185o-es é ekben jelentősen javult a 

tanitók fizetése. Ez azonban a megemelkedett állami adóterhekkel 

együtt jelents terhet rótta lakosságra, hiszen a béreket is ők fi-

zették. Érthető tehát, ha a hatósági nyomás enyh lésével könn iteni 

igyekeztek terheiken. A pécsi püspök már 1361-ben panaszolta, hogy 

a községek önkényesen csökkentik a tanitók 3oo.-Ft. körüli fizetéoét, 

a vasárnapi iskolákat pedig bezárják. Csoda, ha egyáltalán akad vál-

lalkozó a pályára. Ha a tanitók nem egyeznek bele a fizetéscsökken-

tésbe, akkor elbocsájtássul fenyegetik őket. Hu ez igy megy tovább, 

nemsokára nem lesz se iskola, se tanító - irja borulátóan. 2oo  

Az 185o-es években kialakult ellentmondásos helyzet, amikor az ön-

kényuralom elnyomó intézkedései mellett számos haladó lépést is tett 

pl. az iskolák körülményei favitása területén, 1861-ben a fonákjá-

ról jelentkezett. Az önkényuralom átmeneti megingása hatására azt is 

igyekeztek felszmolní, ami intézkedéseiben pozitiv volt. Ez a folya-

mat a tanügy terén az egész provizóriumot végig kiséri. A dunaföldvá-

ri főelemi iskola egy megüresedett állásra pályázatot hirdetve a ko-

rábban 63o.-Ft-os fizetést 525.-Ft-ra csökkentette. A helytartótanács 

erélytelen tiltakozása nem tudta a községet tervében megakadályozni. 

Sovíny vigasz volt a község igérete, hogy a megtakaritott összeget 
2o1 

iskolai célokra fogják forditani. 

A két ellentétes tendencia, az 185o-es évek nekilendülése és az 1860-8s 

évek megtorpanása eredője e már idézett statisztikai közlemények 



- 82 - 

138-139•-oldalán olvusható kimutatás a katolikus tanitók jövedel- 

mzrőlt 

Tankeriflet 	1 tanitóra eső 
	Zciyed e  lem  

Bonyhádi 	169.-It. 43 krajcár 

Dombóvári 	255.- " 34 " 

Értónyi 	243.- 	14 " 

Dunaföldvári 	344.• " 12 " 

Simontornyai 	239•- " 55 " 

S zeko zárcii 	294.- " 77 " 

VölgysésS 	195.• " 79  " 

Pécsi piispökség 	227.- " 72 	" 

Magyarország katolikus 

iskolái 	197.- Ft.7o krajcár 

Mivel az adatok nem járásiak, hanem tankeriiletiek, pontos össze-

vetésre nem adnak lehetőséget. A völgységi járás kotolik s isko-

láinak átlaga 1849 -ben 148.-Ft. volt. A vele ter".l'tileg egybe-

eső bonyhádi és völgységi tankerulet átlaga 1365-ben  169,- illet-

ve 197.-.rt. Az emelkedés jelentős, de még igy is az utolsó helyen 

állasok a megyébe, de elmaradnak az egyházmegyei, sőt az országos 

átlag mögött is. Legerősiti az 1863. évi iskolabevallások dombóvári 

járási átlagát / 257.-Xt. / a dombóvári és értényi tanker:ilet 

1865. évi adatat 255.-Ft. illetve 243.-Ft., tehát közel azonosak, 

de valamivel alacsonyabbak, mint 1863-ban. Egészében véve a két 



emlitett tanker'ilet kivételével valamennyi meghaladja mind az egy-  

házmogyei, mind az országos átlagot. A dunaföldvári tankeri°let ered-

ménye pedig valóban kimagasló.  

Nem ment zökkenőmentesen a tanítói jövedelmek behajtása sem. A leg-

több községben maga a tanitó volt kénytelen házról-házra járva be-  

gyitjteni illetményét. z azzal járt, hogy nem egyszerre, ós csak  

hiányosan kapta meg a lakosságtól bérét, tovább csökkentve ezzel az  

amugy sem magas jövedelmet,
202 

e közben ki volt téve e legméltatla-

nabb gyalázkodásoknak, megaláztatásoknak, amelyek aligha szolgálták  

hivatala tekintélyét. 2o3 A  megoldás kézenfekvő volt, a községi elöl-

járóság szedje be a tnitók járandóságát a többi adóval együtt. Az  

utasitáat a községek meg, is kapták, de a helytartótanács is azonos  

tartalma rendeletet  volt k énytelen kibocs ~jtani 1863-ban. 204  

Nemcsak a községek vonakodtak fizetni, az uradalmak sem voltak kész-

ségesebbek. Igyekeztek lerázni a terhes, még a távoli multból szár-

mazó kötelezettségeket. Gróf Apfonyi József azzal érvelt, hogy az is-

kolának járó fa urbéri jellegit kötelezettség, és ezeket az 18S3.évi  

pátens eltörölte. A HTO. elutsaitotta keresetét, azzal az indoklás-

sal,  hogy a fa kiszolgáltatása nem  urbéri jellegű, hanem a canonica  

visitatioban vállalt kötelezettség.o5 bármi legyen is a jogi érv,  

a lényeges mozzanat itt az, hogy a hatóságok az iskolaügy védelmében  

a közéég mellé álltak a nagybirtokos ari*ztokratával szemben.  
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A nem kis nehézségek árán megszerzett jövedelemért a tanitónak több-

nyire egyéb teendőket is el kellett látnia. .iitc,l:ínos gyakorlat volt, 

kivéve néhány nagyobb mezővárost, hogy a tanitó egyuttal kántor is 

volt. Ezt a tanitói munka szerves részének tekintették, valamennyi 

érdekelt fél tudomásul vette. Számos községben azonban a tanitó vé-

gezte a jegyzői és harangozói teendőket is. E két utóbbi állást igye-

keztek a hatóságok, de maguk a tenitúk is lev:zlasztani a tanitói fele-

datkörröl. 

Az 185o-es tanitói névjegyzők szerint a megy-`ban lo községben töl- 
206 

tötte be a tanitó a jegyzői állást is. 	Ugyanakkor egyedül a bonyhá- 

di /völgysági/ járásban 25 községben, tehát majdnem valamennyi falu= 

ban a tanitó harangozó is volt. 2o7  Viszont a dunalöldvári járásban 

egyetlen ilyen község sem akadt. 208  ének magyar é tata az, hogy a völgy-

ségi járás kisebb falvai anyagi okokból nem tudtak kUldn jegyzőt és 

harangozót tartani. A tanitó jövedelmibe már eleve belekalkulálták az 

ezekért a munkákért járó bért, amely igy is olyan alacsony volt, hogy 

nem lehetett belőle levonnmi akkor sem,  ha a község k=1ön jegyzőt, 

vagy harangozót fogadott volna. A tanitói jövedelmen 	arányok 

nem egyszer azAndókolten torzak voltak, hogy igy birják rá a tanitét 

a mellékszolgálatok elvégzésőre. Például a tengődi tanitó lo.-Ft-ot 

kapott tanitói munkájáért 149.-Ft-ot as  orgonás szolgálatért.
209  

E jelenség felszámolásában elért eredményekről beszámolni adatok 

hiányában nem tudunk. Nyilvrírivaló, hoGy több helyen megtörtént a 
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k':lUnválasztás, de enne_'_ !iteme a falvak tehorbiróképeas gétől fUg- 

gött. 

A tanitók életkördlményeiben fontos tényező volt a jövedelem ős a 

járulkos feladatok mellett a lakáshelyzet. A tanitói lakások és az 

iskola többnyire egy fedél alatt voltak, igy az iskolaépUletek álls- 

potárc1 szólva egyuttal jellemozt;.ik a tanitók lakáskörülmónyeit is. 

Kiegéezitésül néhány statisztikai adat. A tanitói lakásviszonyok a$ 

1858-1859-es adatok falapján:
210  

llunaföldvári járás `tanitók izma lakószobák 

5 iskolában 

	

lo 	- 

	

2 	- " 

It 	
- 

	

1 	- 

	

3 	- 

	

1 	- 

1 tanitó 
1 	_„- 

1 	-"- 

1 	-„- 

2 	-"- 

2 	-"- 

1 szoba 

2 -"- 

3 -"- 

5 -"- 

3 -"- 

1 -"- 

L1ivel a többi járás adatai lényegében azonos képet mutatnak, közlé- 

s'ikat mellőzzük. tint látható, leggyakoribb eset, hogy a tanitó 1, 

esetleg kétszobás lakásban lakott. nnél nagyobb lakáe csak elvétve 

fordul elő. Fontos adat a tanitók életmódja szempontjából, hogy mi 

tartozik aég a lakshoz. 2zinte minden lakásbán van konyha, kamra, 
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tartozott hozzá pince, istálló, udvar, kart. Az épületek gazdasági 

tartozékai arra vallanak, hogy a tanitók maguk is gazdálkodtak, és 

igy  félig-meddig paraszti életmódot folytattak. Ez bizonyára emelte 

a tanitók jövedelmét, de Lligha a tarvitás eredményességét. 

A tanitó közérzetének fontos tényezője a létbiztonság kérdése, tud-

niillik biztositott e számára a megélhetés áregkor_ísa ? A Systems 

ugy rendelkezett, hogy a 3o évnél hosszabb szolgálati idővel rendel-

kező tanitók teljes fizetéssel mehetnok nyugdijba. A gyakorlatban 

ennek megvalósítása nehézségekbe ütközött, hiszen a községnek us 

uj tanitét is fizetni kellett a nyugdij mellett. Helyzeteik gyenge-

ségét érzékelve az  idős  tanitók maguk sem ra,aszkodtak irott jogaik-

hoz, igy általában valamilyen kompromisszumos megoldás jött létre. 

Malter István 38 évig volt Nagyvejkén tanitó, visszavonulásakor a 

község eddigi bére felét ajánlotta nyugdijként. A tanitó azonbcan l mi-

vél egyetlen gyermekéről már gondoskodott, saját lakdháza, szántója, 

szőlője volt, s nem kivánt a községnek, amellyel annyi évig teljes 

egyetértésbon élt terhére lenni, megelégedett 3  köböl buzával, 3 

köböl rézzsal ős 1 öl t'Tzifával. A tanitó saját házában lakott, es-

zel szintén tehermontesitette a községet, hiszen nom kellett szíllás- 

ról gondoskodni az uj tanitónuk.
211 A 

 község és a tanitó közötti kompro-

misszum misik módja a szakcsi eset. Csukli Ignác 52 évig tanitott, 

amikor 1856-ban visszavonult. A neki járó nyugdijról önként lemondott 
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mivel fiát Csukli Istvánt választotta meg a község tanitónak.
212  

Ugyancsak fia tanitóvá történt kinevezése fejében bizonyult engedé-

kenynek nyugdíja 'egyében Herold János németkéri tanító. 213  Bándi 

Mihály kányai tanitó 45 éves tanitás után a Száchenyi-Kolonits-féle 

alapitványtól kárt nyugdíjat. Kárelmének eredménye nem ismeretes.
214  

A  fenti  esetekben a tanitó sorsa valamilyen formában rendeződött. 

A kis Auze község azonban egyszerűen nem volt képes az öreg kora 

miatt már alkalmatlan tanitót nyugdijazni és helyette ujat felvenni. 

Maga a járási főyzolgabiró is ugy vélekedett, hogy az meghaladja a 

község teherbirását. 215  

E?ág bizonytalanabb volt a tanitók özvegyeinek és árváinak a sorsa. 

Bgy, a járási főbiríkhoz ez•Ugyben intézett kérdésre adott válaszok-

b61;46  képet nyerhetUnk helyzetiikről. A jelentések egybehangzóan tu-

datjlk, hogy sehol a megyében nem volt olyan intézmény vagy pénzülap, 

amely a tanítók hátramaradottainól gondoskodott volna. A községek ad-

tak ugyan néha némi tmogatást, de nem rendszeresen. A szolgabirói 

jelentések a helyzet orvoslás'uea is javaslatokat tettek. Ilyen a 

német-szláv koronatartományokban érv:nyes előirások átvétele, a eze- 

gónyelap, az iskolai birságpénzok ilyen célra történő felhasználása, 

a tanitók önsegélyezósínok megszarvezóee. A szekszárdi főbiró jelen-

tósa sz.:rint ilyen nyugdijintézet Pécset már mitködött. A  javaslatok 



sorsáról nincsenek információink. Megvalósitásukra m-gr szórt sem 

keriilhetett sor, mert mindez 1859— b a történt, tehát idő sem  maradt 

rá. 

Elvetélt egy korábbi, 1856—os kisérlet is, amely felvetette az iskola— 

€igy állami támogatásának gondolatát. 217  !ier; ismorjik e:z ere d eti el-

képzelést, de a tani:gy felső vezetése nyilván érzékelte azokat a 

gondokat, amelyekkel sz elemi iskolák többsége szkös anyagi eszkö-

zei miatt küszködött. Szerepet j tszh_tott felvetésében ',z is, hogy 

anyagi eszközök birtokában sz állam hatékonyabb ellenőrzést gy€sko-

rolhstett volna az iskolák felett, mint pusztán adminisztrativ mód-

szerekkel. A főbirói felterjesztősek támogatták a kezdeményezést 

ás  javaslatokat tettek az flap  felhasználásárat támogatni kellene 

a szegény, ill,tve e jól dolzozó tanitókát, a tanitók özvegyeit ás 

árváit, az inséget szenved5 tanitójelölteket, hogy megszí€njenek élel-

mezési gondjaik. A mezvalósulástól a főbirák jobban képzett tanitó-

kat ás szinvonalasabb oktatást vártak. Rern lták, hogy többen válasz t—

jók majd a tenitói pályát, amely igy nem  biztosit jövőt számukra. 

Pázok A  szegényebbek pedig, akik mégis ezt vilasztj=ik, nem tudják fe-

dezni a képzős költségeit. 

A,főszolgabirák szinte mindannyian támogatást javasoltak a segéd-

tanitók számára is , A  korábbiakban eyütt tárgyaltuk a tanitók hely—

setét, igy sz átlag elfedte helyzetiek sulyosságát. A  segédtenitók+ 

ról is az iskolabevallások adnak legátfogóbb köpet. 218 
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A legtöbb segédtanitót az iskola rendes tanitója fizette. A bér 

felét vagy nagyobb hányadát a természetbeni ellátás - száll:ía, 

élelmezés- tette ki. Ennek értékét általában mintegy loo.-Ft-ra be- 

csdlták. Készpénzben 'r_>._loo.: t. köruli összeget kaptak. A kész-

pénz fizetést néha átvállalta a község /pl. Szántó, 5zakcs /, más-

hol a két segédtanitó közül az egyiket a tnitó, a másikat a köz-

ség fizette /pl. Tamásiban /. 

Ilyen javadalmazás mellett érthető, hogy a meghirdetett segédtani-

tói állasokat nem ostromolták a jelentkezők. 1854-ben a danaföld-

vári 15o.-Ft-os segédtanitói állásra egyedül Ujvári József jelent-

kezett. Igy még azt is megbocsátották neki, hogy 1848 .1849-ben  

honvád volt. 219  Pakson is hosszu ideig üresedésben volt a segéd- 

tünitói állás, mivel 12o.-Ft. fiz tósért nem jelentkezett senki. 22ó  

Priem akadt jelentkező 1857-ben Értényben, Bede:en, Páriban sem.
221  

A segédtanitók alacsony jövedelme kihatott az oktatás szinvonalára 

is. Példáinkból látható, hogy e községek nem kaptak segédtanitót, 

igy gyakran több száz tanulóval egyetlen tanitó foglalkozott. Iyeen 

kör'ilmények között a tanits nem lehetett eredményes. 

Az oktatás személyi feltételeiről elmondottak at alábbiakban össze- 

ezhetőki As  önkényuralonnak a tanitókkal szemben témasztott leg- 
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fontosabb követelménye e loje1ités volt. Szorgalmazták a szŰkképe-

sités megszerzését, javitani igyekeztek a tanitók fizetését és élet— 

körU1ményeit. Történtek kisérletek a ttanitrk kitüntetésél, erkölcsi 

elismeréssel történő ösztönzésére. ige sem az anyagi, sem az erkilcsi 

motivélds nem lehetett igazrín eredm:nyes, akkor, amikor az állam az 

anyagi terheket kizárólag az érintett lskossé.gra hŰritotta, az ér-

kulcsi elismerés pedig egy olyan politikai tintalomtól érkezett, 

amellyel szemben az egész lakoss-_1g ellenséges érz:lettel viselte-

tett. 
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VI. A tanklók  

Mint mír elmondtuk, az iskolakötelezettség a 6.612 év közötti gyerme-

kekre terjedt ki. A politikai hatóe:..gok arca törkeatek, hogy az elvi  

köt jlozattség gyakorlatban is minél nagyobb arányban megvalósuljon.  

Az abszolutista kormlnyzat már az 50-es évek elején felmérte az iskola-

kötelesek és o valóban iskolába járók számát, hogy képet kapjon a tan-

kötelezettcég megveléeuláeárbl. Eredményét a következő táblázatban kö- 
222 

zöljiik, összevetve az 1864-1865-évi összeirás%katolikus/adataival.  

1864- 1865~ 

LA. 	LA. 	A  köt 	jár  

Járás  1852  
isk. 	isk. 
köt. 	jár  g  isk. 

köt 

1853  
isk.  
jár  

8zeksz'irrii 5459 	4722 36,4 5738 4718 82,2  

Földvári 5714 	44/8 77,3 4o97 4097 loo,- 

Bonyhádi 590 	52.3 97,7 5304 4881 92,- 

Simontornyai 4777 	4489 93,9 4773 4572 95,7  

Dombóvári 5609 	5o62 9Q,2 5433 5054 92,1  

Összesen 27519 24514 89.- 25395 23322 91,7 18466 16239 87,9  
	•■■■•■•••■•••■••■■•••an 	 

Me jegyzés: Az 1364-1865-évi adatok csak c. katolikus és izraelita is-

kolákra vonatkoznak. Járási adatokat közölni nem tudunk, mivel a sta-

tisztika tankerületekre bontotta  on  adatokat.  

,  



- 92 - 

Az 1352. és 1853. ívi statisztika párhuzamos közlését azért tartol- 

tuk szUksógesnek, mert az egyes járások két adata között jelentés ol-

térések vannak. KUlönösen szembetűnő ez e duzlaf6ldvári járt eceté-

ben, ahol egy év alatt 1600-al csökkent ez iskolakötelesek száma, 

ugyanakkor a beiarolázottság loo %-ra emelkedett. Kézonfckv3nok lát-

szik, hogy a jelentés a tényleges iskolába járók számát adta meg az 

isolakötelosek száma gyanánt is. A nyilvánvaló manipuláció ellené-

re az összesitett megyei adatok egyöntetien 90 % kör3li iskolai lá- 

togatottságot mutatnak mindhárom évben, ami messze magasabb e korszak-

ra becsült 5o - kéth rmados országos aránynál. 

Megitélésünk szerint Tolna megyében - a fojlotebb dunántuli régióhoz 

tartozván- valóban magasabb volt a beiskolázási arány, mint az orszá-

gos átlag, de a százalékon eredmény nagymértékben manipulálható volt 

azáltal, hogy kit tekintettek iskolába járónak. Nyilvánvalóan voltak 

olyanok, akik egyáltalán nem jártak iskolába, és olyanok is, akik csu- 

pin időszakosan. Hü az időszakosan iskolába járókat is beszámitjuk, 

akkor kaphatunk talán 9 0 %-os beiskolázást. 

Csak igy érthető meg az az ellentmondásos helyzet, hogy az 1852-1853. 

évi statisztika szerint majdnem mindenki iskolába járt, ugyanakkor a 

soproni helytartósági osztály megrója e megyei tanügyi és politikai 

hatóságait, hogy nem léptek fel hatékonyan a nagyon sok mulasztás 
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ellen. i elhivta a keraleti iskolai fer'cyelőket, hogy szaksÉg ese-

tón forduljanak a fóbirói hivatalokhoz, b ':.n•es:k meg azok :z leii, 

akik Jl^pos ok nólktil nem járnak iskolába. i!ivnl ez az int zkedés 

sem hozott ered.nnyt, a főbirák közvetlen kötclessógóvé tette a i iO 

az iskolal togatás helyszinen történő ellenőrzóaét, ós ha szizkséges, 

bir^ág kirovását.
223  

A hiányzások bizonyos időszakokra koncentrálódtek. Télen A szegrny 

szZlők tartották otthon gyermekeiket, mert nem voltak k4pesek őket 

megfelel űon öltöztetni. A nezai munkák időszakában szintón nagyon 

sokan elvonták as iskoltól nagyobb gyermokeiket. Gyerekeik munkájá-

ra ismót a szegény sz`.ilők voltak leginkább rászorulva. Mint  a szek-

szárdi járási főbiró 1853-as jelentésében irja, birságot eddig még-

sem vetettek ki, mivel olyan szülőket auSftott volna, akik az adó-

jukat is alig tudják kifizetni.` 24  

Az iskolai mulasztások nagy része mögátt tehát szociális problémák 

r3 lettek, ami ellen a legszigorubb hatósági fell5pés sem hasznit. 

H HTO ezért elrendelte az e,;yéni legeltetés tilalmát, vagyis hogy 

a azUlők a gyerekeiket esldják illatokat őrizni. Kivitelezésére pe-

dig utesitást adtak a helyi hatóságoknak, hogy ne adjanak ki utle-

velet iskolekötel3s gyermekeknek. A tilalom mellett a helytartósági 

osztály ivekezett rugalmasabban elfbo menni a lakosság re -is 
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igényeinek. Lehetővé tette, hogy a hat hét tanitási szenet egy rő-

szét a sürgős mezei munk'k idején adja ki as i.:kola. 225  

Ha sz ismételt felhivások nem használtak, következett a birság ki-

rovása. A szekszárdi járásban 1855. III. negyedévében 'Tolnán 17 

földművest büntettek meg Összesen 9,-Forint 37 krajcárra.
226 A 

 dune-

földvári járásb an 1855. II.negyedóvébon három madocsai szülő össze-

sen 3.-Ft-ot fizetett. Ugyanekkor a dombóvári járásban fekvő Páriban 

5...Ft. 15 krajcárt, Dombóváron 13.-Ft-ot fizettek a G2;11131. 2;1   

Az egyes adatokból ugy ti.inik, hogy a birság Összege átlagosan o,5-1.-Ft. 

körül mozgott. 

A birságpénzek pénztárának állása szerint nem voltak szükmarkuak a 

hatóságok a büntetős kirovásában. 1858 végére Faddon 68.-Ft, Gerjen-

ben 32.-Ft, Cián 28.-Ft., Izmónyben 46.-Ft., Mucsiban 172. -Ft., 

Zombán 151.-Ft. 	
228 

gyűlt össze. 	A befolyt összegeket iskolai, szociális 

célokra forditották. Aparon 8.-Ft-őrt két fiunak ruhát vásároltak, 

Tevelen 7 tanulónak cipőt, Tolnán 25 tanulónak tankönyvet vettek. 

Az adom ányokat általában szegény, illetve szorgalmasan iskolába járó 

tanulóknak juttatták. 229  

A buzgó birságolásnak lehetett némi hatása, mert 1656-ban a helytartó-

sági osztály már elégedetten nyugt_ízta, hogy a simontornyai 
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iskola kerületben három k:,zség kivételével az iskola látogatott-

ság javult, és ezért dicséretben rszesitotte az érintett közsé-

goket. 23o A  kérdés természetesen nem került le a napirendről a 

provizórium időszakában semi)  Ezuttal a helytartótanács tiltotta 

el az iskolás koruakat a legeltetéstál. Utasitotta a megyét, hogy 

a rendelet megszegőire vessen ki birságot, és ne törje, hogy gaz-

dálkodás UrUgye alatt vonják el a tanulókat az iskolától. 231  

A hatósági fellépés nem lehetett olyan erályes, mint korábban, mert 

birságpénzek kirovásával nem találkoztunk. 

Helyezzek végül Tolna megye iskolakötelozettságre vonatkozó adatait 

szélesebb, dunántuli összefüggésbe. Bár az adatok tárgyalt kor-

szakunk határaink kivUlröl /1872/ származnak, arra mégis alkalma-

sak lehetnek, hogy ebben a vonatkozásban meghatározzak Tolna megye 

helyét a tájegységen bolti. Mellőzzük valamennyi megye adatainak 

közlését, csupán náhány jellemzőt ragadunk ki közzlük. 

megye  6-12 övesek 
száma 

iskolába 
iár 

s 

Baranya 29717 27329 91,96 

Fejér 23312 2323o 99,65 

Somogy  32479 27815 85,64 

Tolna 24867 22380 9o,00 

Zala 29794 2 693 79 . a_ _ 
Dunántul 20o 8o 256493 91,32  

Magyarország 1498099 1124024 75,03 
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Az első tény, emit megállapithatqnk, hogy az iskola látogatottság 

aránya lolne megyében 1872-ben is azonos az 1852* 1853, 1865-ös 

óvekével. ezzel a megye matematikailag in közepes értéket képvisel 

a Dunántulon belül a Fejér megyei 99 %-os ős a Zala megyei 79 %-os 

eredmény között. A 90 ;b közepesnek csupán dunántuli viszonylatban 

tekinthető, hiszen messze felette áll az országos 	%-nak. N ta- 

pasztaltak alapján elmondható, hogy a gazdaságilag fejlettebb kedve-

zőbb forgalmi helysetü dunamenti területek iskola Ligye fejlettebb, 

mint a perifériák gazdaságilag, fejletlenebb vidékéé. 

A t_.nitók és a tankőtelenek számának ismeretében még egy, a fejlett-

séget jelző mutatót számolhatunk ki az egy tanitóra jutó tanulók szá-

mát. Bar a tanitók számadatai 1850-ből 2;3a tanulókő 1852-ből 234szár-

maznak, a kimutatás pontosságát nem befolyésclja, hiszen a tanitók 

számában 2 óv alatt lényeges változás nem történhetett. 

Járás 
Iskolakötelesek Tanítók Tanulók/ tanitók 

Szekszárdi 5459 33 165 

Földvári 5714 31 184 

Bonyhádi 596o 41 145 

Simontornyai 4777 46 l03 

Dombóvéri 56o9 50 112 

Összesen 27519 201 136 
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A Systema olementárium Scholarum által előirányzott egy tanitóra 

jutó loo tanulótól a megye ekkor még nagyon távol volt. Nagyok az 

eltörések ez egyes járások adatai között. A simontornyai járás ked- 

vez3 helyzete azzal magyarázható, hogy viszonylag sok volt a kis 

telepUlée és vall ásilag eléggé kevert a 1_ kosság, igy Á sok 

ségben több iskola müködött. Ha ugyanezt a vizsgalatot elvégezzük 

az 1864-1865. -évi statisztikai adatok alapján 236-  ráír jelzett okok-

ból a katolikus, valamint izraelita tanulókra ás tanitókra korlá-

tozva - akkor egy tanitóra 112 tanuló jut, lényeges javulás tehát 

az 1852-es állapotokhoz képest. Töretlen vonalu a fejlődés 1072-ig, 

amikor egy tankötelesre már csupán 99 tanuló jut. Tolna megye ezzel 

az eredménnyel még mindig az utolsó helyen állt a dunántulon, és 

elmaradt az országos 	átlag mögött is. Néhány megye 1872-se ads- 

tas 

megye egy tanitóra jutó 
tanköteles 

Baranya  68,8 

Fejér 87,73 

Somogy 72,00 

Tolna 99,11 

Zala 80,83 

Dunántul 7o,82 

MagyarországMagyarország 9o.78 237  



98 • 

1A kedvezőtlen arányszám n;m feltétlenül a megye fejletlenségéből kö-

vetkezik, inkább a telepillés-srukturából. Tolna megyében ugyanezen 

statisztika szerint loo telepillésre 224 tanitó jutott, mig Baranyá-

ban csupán 126 tanitó. Mógis Baranya állt az ölen az egy tanitóra 

jutó tanulók szirmában, mivel a megye aprófalvas teleplilés hálózatu 

volt. Bárhogyan értékeljük is a megye utolsó bolyét az egy tanitóra 

jutó 136-112-99 tanuló csökkenő számsora mindenképpen a tanitis fel-

tételeinek lényeges javulását jelentette a korszakban. 



A levéltári források ebben a kérdésben e legszdkazavubbak. Az okta-

tás tartalmi kérdéseivel a politikai hatóságok nem foglalkoztak, igy 

iratanyagukban ezekre a kérdésekre alig találunk forrást. 

Az oktatás nyelve elsőrendű politikai kérdés volt, amelyet a császári 

kormányzat már a hatalomrajutás pillanatában sietett rendeletben sza- 

bályosni. 238  i.nnok értelmében számUzni kell a templomokból és ez is-

kolákból minden nyelvi kényszert. Az oktatáseigyet ideiglenesen szabá-

lyozó rendelet 239  pedig kimondja, hogy az iskolákat ugy kell felQlli-

tani, hogy  lehetőleg tekintettel legyenek sz egyes népek szükségletei-

re. Az elemi iskolákban az oktatás anyanyelven tt;rtánjen, kivéve ha a 

nemzetiségek keveredése azt lehetetlenné nem teszi. A rendelet megva-

lósulását az iskolabevallásokból24o  és sz 1864-1365-ös statisztikák-

ból241  követhetjetk nyomon. A  nemzetiségek lakta telepedéseken folyt 

anyanyelvit, tehát főként német oktatás, de sok helységben az oktatás 

másik nyelve a magyar volt. A két, sőt háromnyelvű /nómet, magyar, hé-

bar/ oktatás olyan iskolákban is előfordult, ahol csupán egy tanterem 

volt. Nem tisztázható, hogy valamennyi nyelvet minden tanuló tcnulta-e, 

vagy csupán egy része . . A magyar lakta falvakban nem folyt nemet nyelvis 

oktatás. Vegyes tannyelvei oktatás a német nyelvteraleten volt, a ke-

vert lakosságu, nagyobb forgalmu vidékeken az elmagyarosodás az önkény-

uralom clatt is tovább folyhatott. Ugyanakkor nincsen annak nyoma, 
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hogy a hatóságok már az elemi iskolákban kisérletet tatt i k volna 

a n.metesitésre. 1864-1865-ben a 13o katolikus osztályból 75 osz-

tály tannyelve magyar,27-6 német, 28-6 pedig vegyes, német ás ma- 

gyar volt. Ez a megoszlás kedvezőbb a magyarokra nézve, mint a nem- 

zetisógi arányok.
242  

Mivel az iskolák többsége egy tantermes volt, nem lehetett szó osz-

tályok kialakitásáról sem kor, sem nem szarut. Bár már a Systema 

kimondta, hogy a lányokat lehetőség szerint különitsék el, erre csak 

Dunaföldváron243 és szekszárdon244kerUlt sor. Az iskolabevallásokban 

is csupán Irt nyes 4s Dombóváron történik utalás arra, hogy mivel 
245 

több tanterem van, kínön történik ü kisebbek és nagyobbak oktatása. 

Ha feltételezzük, hogy mindenütt, ahol több tanterem volt, koresopor- 
246 

tos oktatás történt, az t,ág mindig csupán az iskolák töredék„t, 35-öt 

jelentett a kb. 16o.17o iskolából. 

A napi tanitás kétszakaszban történt délelőtt és délután. Az időtar-

tam  változó volt, leggyakoribb a 3 + 2 óra, de találkoztunk 2 + 2, 

3 + 3, sőt 4 + 3 órás tanitással is. Ezek szerint a tanitáo napi 4-7 

óra között változott:47  

Az iskolA 6v menetrendjét 1855-ben külön miniszteri rendelet sza- 

48  bályozta2 A tanév kezdete október 1. Az őszi, vacy főszünidő 



az iskolaöv végén, szeptember elsején kezdődött és négy hétig tar-

tott. A  tanév két egyenlő félévre oszlott. Vasár-és ünnepnapokon 

kívül az alábbi szünnapok voltak: Karácsonykor december 24 -e, far-

sangkor sz utolsó hétfő és kedd, husvétkor nagycsütörtöktől husvét 

után keddig, bucsujárásoknál :zentMirk napján ős a keresztjáró na-

pokon. Minden héten tanitáni sz"net volt csütörtökön délután, vagy 

a tanórák számának csökkentése nélkül egész csütörtökön. A heti 1 

nap szünet kiadható volt két másik délutánon is. Ha a szünnapok 

Unnepnapra estek,nem lehetett 3ket nős i1:;pontra áthelyezni. Rend- 

kívüli esetben az igazgatóság engedélyével évi négy nap szünet volt 

adható a tanév folyamán. A rendelet ncm tesz róla emlitést, de min-

den bizonnyal érvényben maradt a Systems 4o §.nak rendelkezése, 249  

amely szerint minden fölévben vizsga tartandó, ős ennek eredménye 

alapján rangsorolják a tanulók előremenetelét. 

Jz oktatott tantárgyakról és a hatóságok által javasolt módszerek-

ről a bevezetőben már szóltunk. A  kötelezően előirt tantárgyak mel-

lett néhány iskolában un. melléktantárgyak tanulására is lehetőség 

nyilott. Ilyenek voltak az idegennyelvek, rajz, zene, éneknői kézi-

munka, selyemtenyésztés. 250  Az ellenkező véglet is gyakran előfor-

dult. Az iskola ős e község között kötött szerződésben egyes helye-

ken csupán sz olvasás vagy irá.s vagy számolás tanítását kötötték 

ki. űz errs kísztstte a helytartósági osztályt, hogy rendeletben 

tiltsa meg cz amugy is kis tananyag további csökkentését, mivel 
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nem bizható a gyakran nem itélőképes sziilők belátására, hogy mit 

túnitsanak. 251  

Az oktatás módszereiben sem alkalmazkodtak a taniték maradéktala-

nul a felsőbb rendeletekhez. Idzzziik a németkóri lakosságnak  a köz-

ségi tanitó,Herold István ellen 1854-ben kászitett panaszos bead- 

ványai; 252 "...példátlan, botrányos, durva, és a mostani korazel-

lemnel sehogy öszve nem egyeztethető bánávód ja van Herold István-

nak a keze alábizott iskolás gyermekekkel,..." - irják a bevezető-

ben, majd igy folytatdák: " Továbbá mi az ő tanitását illeti, • hi- 

vatkozva a köztapasztalásra - ez nálunk a leg rosszabb lábon éll, 

mert ciár is, majd alig találkozik a fiatalabb, de még is meg lett 

emberek között ollyan, ki saját neve aláirásán kívül egyebet irni 

tudna, ás ez onnan ered: hogy évről-évre, mindenkor ugyan egy elő- 

irúst kapnak a gyermekek az iskolába, ás ezt is tsupán gépileg 

tanulják utána irni a gyermekek, m ivel som az előirást, sem pe-

dig az utánna irottat soha a gyermekekkel el nem olvastatja, és 

ezek is milly hibásan iratnak általa, az abo alatt eredetben ide 

mellkelt 3 drbe előiretok elé g6 tanusitják, mellyekért, azon ki-

v111, hogy papirost adnak hozzá a gyermekek, még mind egyikétől 1, 

2 xr( 'pengében fizettett magának; de leg nagyobb megelégedetlen-

s4 Unket az okozza: hogy az olvasáson, ás iráson kivíUl semmire 

egyébre nem tanitetnak a gyermekek, minél fogve oily tudatlanok, 

mik .int azt sem tudják helységük minő megyőben fekszik, annál kevés-

bé azt: van-e ? és h:lny megye az országban, azt pedig, van • 
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több ország is cvilágon soha nam is hallják az iskolában, szám- 
vetősről pedig szinte igen kevés fogalmuk van, mert a leg régeb-

ben oskolában járó gyermekek sem képesek a leg közönoégesebb,'s 

egyszerűbb szám_tást is meg tenni, de olyanok is találkoznak, kik 

3 évi oskolában való járás után, még s betűket sem igen ismerik, 

mert nem gondol velük, de ha akarna is gondolni, mivel segádtani-

tót nem tart, egy ktilön maga annyi gyermek mellett nem képes meg 

felelni kötelességének. 

Végre az 3 durva, és hanyag tanitási módjához még azon rossz és 

megbocsáthatatlan szokása is járul: hogy S a gyermekeket az isko-

lában soha igazi nevén nem szólítja, hanem tett alkotásuknál fog-

va: / Diskschcdel - Dickwampeter - !sradkoszheter- SchlappkoŰzheter, 

hauskönig - BUffel - 	nevezi/ melly rossz szokásának még rosz- 

szabb következése az: hogy a gyermekek ezen nevezéseket az iskolá-

ban meg szokván, maguk közt is közönségesen tsak igy szólitják egy-

mást, és azon touf nevük nagy korukban is rajtuk marad,..." 

Elégséges adat hiányában nem tudjuk megitélni, hogy ez idézett pél-

da mennyire volt általános. Az oktatómunka hatékonyságára csapín 

'.önvetett adatokból tudunk következtetni. A dombóvári jársban az 

187o-es népezám]Álás adatai szerint 54.479 ember élt, 27.138 férfi 

ós 27.341 n'. Lbböl csak olvasni 1690 férfi és 7470 n3, összesen 
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916o ember-, tudott. Inni ós olvasni is tudott 13.394 férfi és 6328 

nő, összesen 19722 fő. Sem irni, sem olvasni nem tudott 10.820 férfi 

ős 12.280 n5. Az analfabéták száma tehát 23.1oo volt. 253  zek egy- 

részt nyilván nem járt iskolába, igy értiik nem felelhet ez iskola 

de 9.160 fő csak olvasni tudott, tehát ezek jártak iskolába, és még-

sem tanultak meg irni 6 év alatt, amely elvben rendelkezésre állt. 
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VIII.Vasárnani iskolák . 

Ha figyelembe vesszük, hogy a tanulók még további évekig vasárnapi, 

más néven ismétlő iskolába jártak, az eredmény még csüggesztőbb. 

A vasárnapi iskolák célja, mint azt egy papi gyiilés tömören megforr 
254 

galmazta, a megszerzett ismeretek megőrzése és bővitése, A tanu- 

lók heti egy alkalommal, mint a neve is jelzi, vasárnap részesiiltek 

oktatásban, vagy az iskolában vagy a templomban. Az iskolák zöme 

e hatóságok erős nyomására az 185o-es évek kÖ zekén alakult. Egy, a 

szerző által készitett áttekintés az iskolák megalakulásának idö- 

pont j -rrólt 

Járás 1853 1854 1855 1856 1857 1858 

Szekszárdi - 20 - - - 

Földvári 1 5 1 8 - 1 

Simontornyai 6 17 lo 3 1 - 

Dombóvári 2 16 4 1 1 1 

Bonyhádi 2 8 28 - - - 

255 

Összesen: 11 66 43 12 2 2 

A t-b1'zat szemléletesen jelzi, hogy a vasárnapi iskolák megalakulása 

1853-ban kozd3dván 1854-1855-ben érte el tetőpontját, és ettől kezd-

ve csak szórványosan fordulnak elő ujabb iskolalétesitósek. 
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A látványos fejlódás eredményeként az ismét15 iskolák száma a követ- 

kezőképpen alakult: 

Járás katolikus evané- 
likus 

reform. görög n.e. izra- 
lita 

Összesen 

Szekszárdi 9 - 9 1 1 2o 

Földvári 6 4 6 1 2 19 

Simontornyaix  13 14 8 - - 37 

Dombóvári 23 1 2 - - 26 

.i3onyhAdixx  ? ? ? ? ? 38 256 

Üsazesen ? ? ? ? ? 140 

x a járásban két községi iskola is működött Uzdon, illetve Borjádon 

xx nincs vallásokra bontva. 

Az ismétlő iskolák száma 1858-ra megközelitette az elemi iskolák szá-

mát. A 14o iskolából 36 ban folyt az oktatás nemek szerint elkilönit-

v®, 257  

A vasárnapi iskolák iskolaköteleseinek és a valóban iskolába járók 

száma 1858-ra igy alakult: 
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Járás iskolakötelesek iskolába járók 

Szek:,zárdi 3231 32o1 97,3 

Földvári 2949 1842 62,5 

Simontornyai 2351 2197 93,5 

Dombóvári 3524 3023 85,8 

Bonyhádi 3392 3006 88,6 

258 

össze3en: 15497 13269 85,6 

A ten1rötelezetts g tel jeaitésének aránya megközeliti az elemi isko-

lák 90 % körüli eredményét. 

A vasárnapi iskolákban általában a tanitá, vagy a segédtanitó tani-

tott. Jellettük sok helyen közreműködött a helyi lelkész, aki a 

bittant oktatta. ! ► vasárnapi iskolák fejlődésének egyik legnagyobb 

akadálya volt, hogy a községek vonakodtak a vasárnapi tanitáaért 

külön dijat fizetni a tanitónak. Mivel a járási főbirák közbelépése 

többnyire eredménytelen maradt, a nádasdi / bonyhádi / esperesi ke-

rület papi gyülóse közvetlenül a megyefőnökhöz fordult, hogy intéz-

kedjék az ügyben. 259 
 A megyefőhiik fellépése sem hozott e téren át-

ütő sikert, 1858-ban is csupán 66 helyen fizettek a 140-ből a vasár-

napi iskola tartásáért. Az  egyes tenitóknak fizetett összeg átla-

gosan 2o-5o Ft. között volt. 260  A legtöbb község pénzben fizette a 

dijat. 
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A vasárnapi iskolákban többnyire ugyanazokat a tárgyakat tanitot- 

ták, mint az elemi iskolában: irás, olvass, számolís, hittan. 

I'óhány községben azonban többet nyujtottak, mint amit az elemi is-

kola tanterve megkövetel. Ezekben tanitottak éneket, földrajzot, 

természetrajzot, sőt történelmet is. 
261 

A tanulók gyakorlati ké_)zósét szolgálták volna a vasárnapi isko-

lákkal egybekapcsolt gyümölcsfaiskolák. Ezek létesitésében azon-

ban nem értek el olyan átütő sikert, mint a vasárnapi iskoláknál. 

Összesen 43 faiskola létesült 1358-ig. Területük 35o n.öl-2,5 hold 

között mozgott. 262 A  létesités akadálya volt, hogy sem a községek, 

sem a földesurak nem voltak hajlandók erre a célra földet adni. 

A hatóságok abban reménykedtek, hogy ahol még nem történt meg a 

szegregáció, ott majd annak mogvaldsitásakor hasitanak ki földet a 

faiskoláztak is. A már megvalósult feiskolák többsége is vegetált. 

A tanitók általában maguk sem értettek a gyümölcs termesztőshez, más 

pedig nem törődött vole. 263  A faiskolák helyét eleve értéktelenebb 

földeken jelölték ki a községek, a szekszárdi járásban pld. áradás-

nak kitett területen. Próbálkoztak a hatóságok a méhészet mcghono• 

sitásával is, de ez még teljesebb kudarcot hozott. 264  

A Bach-rendszer bukása - mint az oktatásügy más területein - itt is 

átmeneti visszaesést hozott. A hatósági szigor enyhülősének 



-1o9- 

hatására 1861..ben számos helyen megsz'intették a vts' . rnapi isko-

lákat. 265  Az ismétlő iskolákba még 1864-1865-ben is csupán a ka-

tolikus tanulók 72 %...a járt ;66  szemben az 1858. évi 85 %-kal. 

Főelemi is p1ák 

A főelemi, normál vagy városi iskolának nevezett iekoletipuz am 

elemi iskolák magasabb fokát képviselte, amelynek elvégzése felsőbb 

iskolai tanulmányok elkezdésére jogosított. Lrről a kérdésről a be-

vezetőben részletesen írtunk. Tolna megyében 1855-ben vetődött fel 

négy osztályos főelemi iskolák létesitésének kérdése. A számbave-

hető iskolák, amelyek négy osztályos főelemivé fejleszthetőnek tun-

tek, a dunaföldvári, szekszárdi, tolnai, bátaszéki és a hőgyészi 

katolikus iskolák voltak, bár az adott pillanatban a követlemények-

nek egyik sem felelt meg tejesen. A HTO ugy rendelkezett, hogy  ad-

dig  is, amíg valamennyi feltételnek eleget nem tesznek, a felsorolt 

iskolákban kezdjék meg a főelemi iskolák tananyagának oktatását. 

Ahol csak három osztály működik három tanitóval, ott végezzék el a 

tananyag  három osztályra bontását. A tanitók készítsenek tanterve-

ket, és azt az  órarenddel együtt küldjék el dopronba. 267  Az egyes 

iskolák sorsa következőképpen alakult: 
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A szekszárdi iskolában 1855-ben csak három tanító tunitott, az 

alsó kőt osztállyal agy tanitó foglalkozott. A HTO rendelete nyo- 

mán pályázatot hirdettek negyedik tanitói állúsrm, ás igéretet tet-

tek, hogy j . lentkez_", esetén még a folyó, 1856-57-es tanévben meg-

történik az átszervezős négy osztályos főelemivé. A negyedik tan-

termet ugy kivánták biztosítani, hogy a leányiskola számára az is-

kola udvarán k'ilin helyiséget épitenek. A költségek fedezésére ren-

delkezésükre állt a gimnáziumi alap tőkője, mivel az eredeti cél-

ra, gimnázium létesit ésére akkor még nem volt remény. 2G8  A négy 

osztályos főelemi létrejöttének időpontjáról nincsen adatunk, de 

gy 1865-ben k<':azült kimutatás szerint a$ iskola Okkor már ilyen mi-

nőségben miködött. 269 

Legkedvezőbb helyzetből a dunaföldvári iskola indult. Itt már 1855-ben 

is négy tanitó tanitott, négy tanteremben. A község igéretet tett, 

hogy még az 1855-1856-os tanévben négy tiszta fiuosztállyal, a tani-

tók fizetésének felemelésével szabályos főelemi iskolává alakul. 27o  

Az 1356. évi főbirói jelentős szerint a négy osztályos főelemi ugyan 

kész ténnyé vált, de tsz indulás nem volt zökkenőmentes. A rzség fő-

elemi iskola céljára az eddigi iskolaóp°'leteket nem találta alkal-

masnak, ezért egy ház vásárlása mellett döntött, amely kis költség-

gel iskolává alakitható át.  Az  oktatás szinvonala sem volt megfele-

lő, erösen sulyedt az iskola morálja. Az eddig alacsony tanitói 



fizetés miatt a tanitók munkáját közömbösség jellemezte, aminek kö-

vetkezményeként az ifjuság tudatlan maradt. N község ezért a negyedik 

osztály tanitójának fizetését 600.-Ft-ra, ez I-III. osztly tanitéiát 

500-5oo Ft.-ra emelte. A bérek emelésétől a község képzettebb jobb 

képesszgiu tanitók jelentkezését várta. 271  

Hőgyósz község nem tudott a négy osztlyos felemivé alakulís felté-

teleinek - négy tanitó, külön leányiskola - eleget tenni. 1854-ben 

vették fel a második segédtanítót, valamint felemeltek a tanitó fi-

zetését, ez jelentős terhet jelentett a közséfi, pénztárának. Az iskola 

korábbi kegyura gróf Apponyi pedig nem volt hajlandó az iskola bévi- 

tésóhez anyagilag hozzájárulni. Igy a főbiró - maga is egyetértve az 

elöljáróság véleményével - későbbi időpontra halasztotta a főelemi 

megszervezésének ügyét.
272 

 

Tolna mezőváros szintén anyagi nehézségekkel küzdött. A főelemi ter-

véről mégsem mondtak le, azt remélték, hogy rendes tanitók helyett 

loo-loo Ft.- bérért és ellátásért kapnak két vizsc;ázott segódtanitót. 

Bátaszéken nemcsak anyagiakban volt hiány, de a jelentés szerint igény 

sem volt a magasabb iskolai képzésre. 

Hasonlóképpen nemcsak a lehetősége, de a hatóságok szerint szüksége 

sem volt meg az egész dombóvári járásban f5elemi iskola létesitésének. 
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Az egész járásban csupán két osztályos alelemi iskolák mizködtek, a 

lakosság jórszt parasztokból állt, kevés volt a kézm'ives. 	parasz- 

tokat arra is alig lehet rábirni, hogy a gybrekeket a meglévő isko-

lába járassák, ahol annyit tanulnak, amennyi jövendő állásukhoz 

szukséges. A jobban szituált kéze vesek pedig ugy is városokba 

dik gyerekeiket. Riillnben sincs hely ujabb tantermek számára és a 

Heglévő osztályokhoz is alig találnak segédtanitót - irja jolentúsé-
273 

ben a főbíró. 

Az ed .digiekb3l kibontakozó kép szerint faelemi iskola iránti igSny 

olyan mezővárosokban jelentkezett, ahol elegend5 - a soproni Ipar-

kamara 1868. évi összeirása szerint 2?4  kb. 2oo-3oo kézmIves élt, ked-

vező forgalmi helyzete folyton élénk kereskedelemmel rendelkezett és 

lakóinak száma meghaladta a 3-4000-et. Az emlitett feltételekkel a 

felsoroltukon kival még Paks és Bonyhád ronelkeztt. Valamennyi te-

leplilés a Duna- ekkor még a közlekedés és kereskedelem fő Utőere - 

mentén, vagy annak viszonylagos közelségében helyezkedett el, a megye 

nyugati, elmaradott feléből egy település sem jöhetett sz -Imba. A meg-

valósitáshoz szükséges anyagi eszközökkel csupán a két legnagyobb 

mezőváros, a 12.00o lakóju Dunuföldvdr, a 9-lo.000 lakóju Szekszárd 

rendelkezett. 

A helyzet az 186o-as években sem változott, jóllehet az 1364-1865-ös 
275 

statisztika szerint a megéében már E főelemi iskola müködött. 
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Az  <melkedés nem a fejlődés, hanem a főelemi iskola fogalma rugal-

masabb kezelés ének következménye. Fiu, vagyis valódi főelemi isko-

la továbbra is csak kettő van, a többi un. közös főelemi iskola. 

Nem szélesedett a fűelmm iskolák hálózata, és ezzel a felfelé irá-

nyuló társadalmi mozgás  csatornája. Az elemi iskolai oktatás eddi-

gi rendszere már eleve elzárta a lakosság döntő többsége elöl a 

további tanulmnyok, és ezzel a társadalmi felemelkedés lehetőségét. 

:ginnek reformját csak azEÖtvös féle 1868—as népiskolai törvény hoz-

ta maával. 

X. MaaAniskolák  

Az  alsófoku oktatás rendszerében a közintézetek mellett az oktatás— 

iigy ideiglenes szab.ílyai 276  a magánintézeteknek is helyet biztosi-

tottak. Ezek m'tiküdése elvileg figgetlen volt, de 3z állam fenntar-

totta magának a jogot, hogy bezárassa őket, amennyiben a magániskola 

tanítóját erkölcsileg, vagy politikailag nem találta feddhetetlennek, 

továbbá, ha nem rendelkezett megfelelő kópesitéssel. A magánisko- 

lák felifgyeletét a helyi iskolaigazgatók látták el. Ők végezték a 

tanulók vizsgáztatását és ők készitettek jelentést az iskoláról. 
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A gyakorlatban a hatóságok aggodalommal és gyanakvással figyelték 

a magániskolák tevékenységét, kevésbé ellenőrzött működésüket, fő-

ként politikai okokból tartva veszélyesnek. sberan őrködtek, nem 

nyilnak-e engedély nélküli magániskolák, un. zugtanodák. A  H 0 

tapasztalatai  szerint ilyenek különösen a nagyobb városokban ala-

kultak, ás főként az izraeliták jártak benne élen. 277  

A HTO ezért gyakran utasitotta a megyét, hogy vizsgálják meg a ma-

gániskolákat. Az 1854-es jelentés szerint Bonyhádon 3 izraelita 

magántanitó is tevékenykedett. A tanitók a nyilvános iskola igazga-

tójának a felügyelete alatt tanitottak. A járási főbir8 mégis agy 

rendelkezett, hogy munkájukat a tanév vógén,május 1-én be kell fe-

jezniők. Ugyanez az ügyirat foglalkozott Tegelmann Fülöp dumaföld-

vári tanitá ügyével is.  A  dla csupán ugy engedélyezte további mü-

ködését, ha igazolni tudja megfelelő pedagógiai felkészültségét ós 

kifogástalan erkölcsi és politikai magatartását, kelönösen az 

1848-1849-es években. A dunafüldvári főbiró jelentésében elmondta, 

hogy regelmann 4o éve dolgozik magántanitóként, dicséretes eredmény-

nyel. Az oktatást saját házában végzi, általában 15-2o gyermeket 

tanit, a helybeli előkelőbb családok gyermekeit. A tanulókat német 

nyelvre, helyesírásra, olvasásra, szmolásra tanitja, a szülők tel-

jes megelégedésére. Munkáját Egyed Antal kerületi esperes ás iskola- 

i ;s zggtá felügyelete alatt végzi. Tev'kenysúgo nem káros a helybeli 
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278  
nyilvános iskolára, kívánatos további fenntartása. 	A HTO vála- 

szát nem ismerjek, valószinü, hogy a iőbiró ajánlása alap;;án enge-

délyezték m•'.iködósének folytatását.  

következő évben 1855-ben a HTO jelontást kárt a megye valamennyi  
Z~9 

maE ntanitőjáról. megye által felerjesztett kimutatást a fiigge-  

lókben közöljük. 2791 A jelentés szerint a ma;íntanitók száma a meóyó-
ben 16 fő. A 16 tanitéból 12 volt izraelita, a fennmaradó 4 katoli-

kus. A magántanitók zöme két nagy mezővárosban ált, Tolnán 6-an,  

:onyhúdon 5-en, a többiek szétszórtan a megye k'Ulinböző pontjaint  

Rátaszéken, Dunaszentgyörgyön, Tabódon, Kátyen, Garbőn. A 16 tani-

tóbál 6 nem jelentkezett a megyehatóság felhivására, igy ezek isko-

láinak bezárását elrenIelték. A többi lo iskolából 7 mizkCidését itél-

te sziikségesnek a jelentős, általában a tanulók nagy számára, nyil-

vános iskolák hiányára, vagy annak távoli fekvésére hivatkozva.  

A tanitók közül kettő rendelkezett kópesitéssel. Ot esetben a t.ni-

tó eddig szerzett gyakorlatára, a kivivott elismerésre hiv tkozva  

tartja őket a jelentős alkalmasnak a tanitásra.  

A tanitók által benyujtott kérelmekből kider"11, hogy egy rásziik már  

tanitott nyilvános iskolában, mások megfelelő iskolai állás hiányá-

ban dolgoznak magántanitókánt. Magániskola fenntartásának igazolá-

sára legtöbben köriilmányeike, szegónységüket, idős korukat, 
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népes családjukat, vállalkozói osödjüket hozták fel. A HTO agy dön-

tött a felterjesztés alapján, hogy a három katolikus maŰántanitó 

működését engedélyezi, mivel az egyik rendelkezik praeparandiai vizs-

gával, a másik már 74 éves és 4o éve tanit, a harmadik pedig olyan 

helyen végzi munkáját, ahol nincs nyilvános iskola. A bonyhádi, tol-

nai ás dunaszentgyörgyi izraelita magántanodák esetében oda kell hat-

ni, hogy azokat községi iskolává szervezzék át. A két fennmaradó to-

nitó iskoláját / Görbű, Kéty / padig b e kell zárni. 28° 
 

A magntűnitók további sorsát egy 1864-es jelentésben kisárhetj`.ik 

nyomon. N ea volt magániskola a völgységi és a dunaföldvári járásban, 

két " női nevelde " mUködött Szekszárdon, a simontornyai és a domb-

vári járás adatai pedig hiányoznak. 281  A magániskolák száma te:Idt 

jelentősen csökkent, de még mindig nem ért véget üz izraelita zug-

iskolákkal kapcsolatos huza-vona. A népes hőgyószi izraelita hitköz-

ség 1866-ban még mindig nem lótesitett nyilvános iskolát, helyette 

mint szinte végig az egész korszakon illegális magániskolát miködtet- 

tek. 282 
 

A korban tehát engedéllyel, vagy a nélk;zl számos magániskola m'sködött. 

Tul az iskolát létesitő tanitó egzisztenci :ilis megfontolásain létre-

jöttöknek több oka volt. A nagyszu izraelita iskola esetében az, 

hogy kevés volt a nyilvános tanintézetek száma, ás nem tudt`.k bizto- 
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sitani a megyében szétszórtan élő zsidó lakosság iskoizási igényei-

nek kielégitéoót. Hasonló gondok hozhatnak létre nem zsidó iskolát 

is, olyan kis településeken, ahol addig ogy<íltalán nem volt iskola. 

Az ilyen reális sz'kségleteket kielégitó iskolák fennállását a ható-

ságok általiban eltörték, de nyilvánossá tételüket szorgalmizták. 

A másik végletet az  olyan magániskolák jelentettók, amelyek a " jobb 

körök " gyermekei iskolázása céljára hoztak létre, mivel nem kiván-

ták gyermekeiket a nyilvános iskolába járatni. Az ilyen ti->usu elit-

iskolák csak nagyobb mezővárosokban, mint 6 zekszárd, vagy Dunaföld-

vár jöttek létre. nyilvános iskolák hálózatának teljesebb kiápü-

lósével, szinvonaluk emelkedésével a magániskolák létjogosultsága 

jórészt megszűnt. Ászt jelzi számuk az 185o-as években bekövetkezett 

osöjFkanése. 
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4I. A közóafoku oktatás  

A  bevezetőben ismertetett Entwurf, amelynek alapján sor került a 

uözépfoku okt a tás á.tozervezésére, k'5lönösen a protestáns felekezeti4 

kisebb algimnáziumokat érintette sulyosan. Tolna megyében a középfo-

ku oktatást éppen két ilyen iskola i a gyönki reformrítus és a sárszent-

lőrinci evangélikus algimnázium kénviselte. 

A sárszentl3rinci evangélikus gimnázium 18o6•ban jött létre. iLJködé-

sének első szakasziban, 1806-1853 között mint Schola tr•Ivialis ,'latin 

iskola / működött, 1853-187o között pedig algimnázium volt.284 A  sza-

badságharc bukásAt követő politikai elnyom:s, a Thun-féle reform, 

nehéz helyzet elé éllitotte az iskolét. Az  iskola addigi tanára Lehr 

András Sopronbc távozott. J megválasztott utűd nem fogadta el az állást. 

Timivel a$ Enwarf értelmében c$ osztálytanitásról át kellett térni a 

szaktanári rendszerre, egy tanár amugy sem lett volna elegendő. A$ 

iskola anyagi  nehézségekkel küzdött, igy 1853-1854-ben már nem kezdő-

dött el a tnitás. Az iskola négy évig zárva maradt. 285  Működésének 

négy éves szünete alatt 1856-ban a ETO törölte az iskolát a nyilvános 

tanintézetek sorából.
286  

Az iskolát fenntartó Tolna-Baranya' Somogy megyei egyesült evangéli- 

kus esperesség nagy erőfeazitéseket tett  az  iskola ujramegnyitására. 



->lvetve a gyonki református algimnáziummal való egyesülés torvót,  

pónzagyi helyzet kecs 1 ez.ábbé válásával Borbély József evangélikus  

esperes közgyulást hivott össze 1357 szeptember 9-re, hogy határoz-

zanak az iskola mint magánintézet ujramegnyitásáról.
237 
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jegyz könyve rávilá it a megnyitást sürgető motivumokra. Az esperes-

ségnek 40.0oo evangélikus lakója van. A legközelebbi evangélikus  

gimn°`zium jomponban található, a sz'il3k nem 8.ar j'k 9-lo éves gyer-

mekeiket lakéholyfakt51 ennyire távol, nagy költséggel iskoláztatni.  

A sárszentl5rinci iskola vonzáskörzetéhez tartozott tehát az egész  

Dél-dunántul evangélikus lakos ága.  

A négy oszt ályos algimnázium fenntartásának évi költsé ei 3000.-Ft-az  

rugtak. Az  esperességi gyulás az esperességi töke kamataiból a sár-  

szentlűrinci gyülekezet felajánlásából, a lelkészek és tanitók ön-

adóztatásából, a soproni keruleti superintendentia segélyéből, az  

evangélikus zöldbirtokosok tárogatásából, a tanulók tandijából is  

csupán 236o.-Pt-ot tudott el5tersmteni. A közgyűlés ugy határozott,  

hogy erre a jövedolonre alapozva - eddig is, am-g a rendes algimná-

názizmhoz szukséges 3000.-Ft. összejön - még 1857-ben  megnyitják az  

iskolát három tanárral, három osztállyal és megfelel felszereléssel.  

Az  igazgató fizetését Goo.- a két tanár fizetését 5oo-5oo Ft-ban ha-  

tározták meg.  A közgyűlés megválasztotta a tanárokat és az igazgatót,  

valamint egy ,  az iskolára feluEyelő iga zgatóválaszta3nyt.288  
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Az  iskola valóban kinyitotta kapuit 1857-ben, de csak 'rét tanárral, 

a  harmadik  nem foglalta a1 helyit. A  következő évbon a tanintézetet 
209 

ismét felvett^k a nyilvános iskol"L Üorábay A gimnázium igaz;gstó- 

jának <z 1558-1859-es tanévről szóló jelentése az alábbi lt c`• aet fes-

ti az iskoláróls három rendes tanár mUködött, Ritter Károly  

Berky áusztáv ós lianthó Lajos. A konfirmána gyerekeket hittanra 

Badics István helybeli lelkész tanította. A zenetanitást Fkchs Kristóf 

a helybeli elemi iskola segédtanitója végezte. 

A nagy oaztlynak összesen 42 tanulója volt, ebből kettő eltávozott, 

egy meghalt. I oszt•>>ly 	19 tanuló 

II. - _ 	15 

7  

Iv. - - 	6 - - 

Két izraelita diák kivótelóvol valamennyien evangélikusok voltak. 

A tanulók köziil 27-es magyar, 2o-an német nemzctiségi.'!.ak voltak. 

A könyvtár a gyönki gimn ázium által ajándékozott 24, valamint a sop-

roni evangélikus tanitókópző által kiadott öt könyvbál állt. Az év 

folyamán térképeket vásároltak és e y kis állattani muzeum alapjait 

is megvetették egy Pesten rendelt rovargyUjtemónnyel. Megkezdték egy 

herbarium  összeállitását a megye növényzeté%ól. 

E minden tekintetben szerény kezdet után jelentős fej151ós követke-

zett. Atalakitották az épületet, 1864-ben un. tápintézetet hoztak 
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létre, amely évente 3o-4o tanulót létott el. Gyarapodott az iskola 

könyvtára, z l36o-as évek végére elérte ;:rz 5oo kötetet. Az iskola 

egyéb felszerelése a térképkészlet kivételével szegényes volt. A 

tanulók létszáma évi 4o-)o között mozgott. 

Az iskola munkájában az Entwurf tantervét követte. A következű tan-

tárgyakat tanitották: vallástan, latin, magyar, német, földrajz, 

történelem, számtan, mértan, nézlettan, természettudomány, rajz és 

szépirás, ének. A tanitás módszereiről tantestUleti értekezleteket 

tartottak, tartalmát a "lecketerv" határozta meg teljes részle- 

tosséggel. 291  

A sárszentl.rinci iskola az önkényuralom hatalomra jutását követő 

krizist - ha nehezen is - de átvészelte, elker:lte számos hozzá ha-

sonló kis protestáns iskola sorsát, a végleges megszwnést. 8 tul-

élést annak köszönhette, hogy egy több megyét átfogó terileti evan-

gélikusainak reális sz+akségletét elé vitette ki, igy számithatott 

a szi1kebb pátrián kivifl ennek a széles bázisnak anyagi és erkölcsi 

támogatására. 

eok tekintetben párhuzamos a gyönki gimnázium története. Ez is 
293 

18o6-ban alakult Iagyszékelyen, 292  1812-ben helyezték át Gyönkre. 

Az  Lntwurf hatályának 1851-ben Magyarországra történt kiterjesztése 
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után az iskolának sikeralt alkalmazkodnia az uj kövatelmények-

he rs. Felvettek egy negyedik tanárt, bevezették a  szaktanári  rend-

szert, az eddig hgt osztályból álló iskolát négy osztályossá ala-

kitották, hogy minél előbb elnyerjék a nyilvánossági jogot. 294  

Ellentétben a sárszentlőrinci iskolával Gyönkön nem kellett szU-

noteltetni az oktatást. Elkerilte az iskola a bezárást az 1855-

1356-os válság idején is, amikor Ma vari Kossa Sámuel, mint az 

iskola világi gondnoka kisérletet tett arra, hogy átvegye :..z is-

kola közvetlen vezetését, tetszése szerint Váltva le és nevezve 

ki az iskola tanárait és i"azgatóját. Az egyházi vezetés, az is-

kola tanárai ős a világi gondnok közötti viszály, amely a hatás-

körök tiszt zetlansáaából, hatalmi villongásból fakadt, lehetősé-

get adott a politikai hatóságoknak arra, hogy megsértve az isko-

lák ősi autonómiáját, beavatkozzanak belag yeibe. 

Az 1856, januárjában összeízlő református értekezlet véghl megal-

kotta az iskola statutumát, de a viszá`jkodást ezzel még korántsem 

zárult 1e. 295  Az ügy lényege az volt, hogy biztosítják-e az isko-

la munkájúhoz feltétlenizl sz.tkséges önállóságot, ugy az egyházi, 

mint a világi patronálókkal szemben. A tanárok még a tanügyi kér-

désekbe sem szülhattek bole. Egy korabeli idézet szerint " a ta- 

nár valóban alig volt egyéb, mint a helybeli patrónus földes 
296 

urnak bókolással robotoló jobbágya." Magyari Kossa feudális 
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kényuri magatartása minden jóakarata és áldozatkészsége ellen re 

az iskola fejlődésének kerékkötőjévé vált. Ha a tanintézet c.`g a 

belső villongások válságos időszakában is muködőképes volt, az min-

denképpen nagy életerőre vall. Az iskola ogyházi fenntartója a kUl-

ső-somogyi és a tolnai egyházvidék volt. Jelentős anyagi támogatást 

élvezett a környék református vallásu fáldbirtokosaitól. Igy anyagi 

ereje is nagyobb volt, mint a sárszentlőrinci iskolá4é, mintegy évi 

4000. -Ft. jövedelemmel rendelkezett. 297  

Az 1856-os statutum 5 tanári állást rend zeresitett, de  ezek  nem 

voltak állandóan betöltve. : tanárok személye a vázolt okok miatt 

gyakran cserélődött. Pápán, Kecskeméten teológiát végzett papok, 

vagy jeléltek töltötték be az áll sokat. 298  180o-18x1-ben az isko-

la uj 6Uletet kapott. 299  1863-1864-ben bevezették a haladó osztály-

rendszert, vagyis minden tanár végig ugyanazt az osztályt tanitot- 

ta, 30oami jelentős visszalépés volt a szaktanári rendszerhez képest. 

Viszont ugyanakkor hozták létre az iskolaszéket, amely lehetőséget 

adott a tanároknak az iskola iigyeibe való beleszólásra, megsz:in-

tetve a patronálóktól való szolgai függést.?el  Az 186o-as években 

vették át a tanárok az iskolai pénztár vezetését is, ezt követően 

gyorsan rendbojdttek az ickola addig zavaros pénzíigyei. 2 Korsza- 

kunk végén, 1868-ban ujra bevezették a szaktanári rendszert, és az 

iskola minden tekintetben konszolidálódott. 
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Bár az iskola állapotai egy övtizeden keresztül ziláltak voltak, az 

iskola vossereje mégis nagy volt. 1855-ben 85 tanulója volt űz is. 

kolának, kötszer annyi, mint a sárszentlőrincinek. A Gyönk körüli 

hat megyében ez volt sz egyetlen református elgimnázium. 23  Az isko-

la nemcsak a reformAtusok körében volt népszerei, számos katolikus 

tanuló is járt oda.*4  A területileg illetékes hőgyészi szolgabiró 

nem tudta végrehajtani az utasitást, az engedéllyel nem rondelkez5 

katolikus tanulók eltávolitását, mivel köz'ileik 9 nem sz ő járásából, 

söt némelyik nem is a megyből való volt. Teh::at az iskolában nemcsak 

megyén kiviili reformátusok, hanem katolikusok is tanultak. A főbirói 

jelentés közli a katolikus tanulók sz'ileinek foglalkozását, társa-

dalmi állását is. szerepel köztik a megye egyik legtekintélyesebb 

családjának, a Csapó családnak egy sarja, erdőmester, jegyző, molnár, 

vadász, festő, gyógyszerész gyermeke. 	A legpikánsabb talán Szalay 

Gyirgy, a szomszédos dombóvári járás főbirójának helyzete. Katolikus 

létére engedély nélkül járatta fiát református gimnáziumba. Mente- 

getőzése 	megérteni az iskola vonzerejét. Fia nem ismeri a német 

nyelvet, amelynek megtanittatását apai kötelességének érzi. Gyönk 

közel fekszik székhelyéhez, Tamásihoz és teljesen németujku, meg a 

legközelebbi katolikus gimnáziumok Pécset 6s Fehérvárot nemcsak mesz-

sze vannak, de jórészt magyarok is lakják. 306  Még két fontos adalék 

Schmidt Ferenc dombóvári erdőmester kórelmábáls két fia után Gyönkön 

500 váltó Forintot .izot évente, mig Pécset Soo Ft-ba ker ' lne 	

367 tatásuk. Gyönkön kevesebb a tanuló, igy többet tudnak velük foglalkozni. 
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Bármennyire nc'pszevi volt is a két megyei al,imn::tzium, önmgában 

nem elérithette ki a kázépfoku oktatás iránti igényeket. A már em-

litett telakezeti akadályok mellett azért sem, mivel csak algim- 

m ziumokrál volt szó, nem nyujtottek lehetőséget érettségire és to- 

vábbtanulásre. A megyén kiv' 1 tanulók száma nem derithető ki, de a 
398  

Styrum-Lymburg alapitvány iskolai ösztöndijosainek névjegyzékéből 

mogállapitható, melyek  voltak  a megye beli tanulók által látogatott 

ilkolák. Legtöbben a pécsi, székesfehérv ári ás pesti gimnáziumba 

jértek, de volt tolnai diákja az aradi gimnáziumnak és a budai főreál- 

iskoVnak is. A teljesség kedvéért me;jegyezzuk, hogy az ösztöndija-

sok között szerepelt a bécsi politechnikum, a pesti egyetem jogi és 

orvosi kara hallgatója is. 
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XII, Összefoglaló  

Tolna megye oktatásügyét a két korszakhatárt jelölő dátum 1843-1867. 

között az átmenetiségből fakadó számos ellentmondás jellemzi. Seek 

egy rsze a korra'Inyzat politikájából, másik része azonban  as  oktatás-

ügy állapota és a vele szemben támasztott követelm.ínyek közötti fe-

szültségből  fakadt. 

Utalunk itt a bevezetőben kiejtett ellentmondásra a kormány politi-

kájában, amely képtelen volt a forradalom utáni időszakban a biroda-

lom fennállását ás a polgári fejlődős kényszerét egymással összhang-

ba hozni. Az ebböl fakadó feszültség végiggyür,fzött a kormányzati 

szféra minden ágán, igy az oktatásügyön is. A polgári átalakulás ál-

tal megkivánt szervezeti és tartalmi magijulást egy attól teljesen 

idegen cól 1 a feudális gyökarü monarhia fennállásának szolgálatába 

kivárta állitani. A cél és az eszközök diszharmoníája visszahatott 

magára az eszközrendszerre is i  igy akadályává vált egy tartalmában 

polgári, kereteiben nemzeti oktatáspolitika létrejöttének. 

Thun kezében igy az iskolaügy nem a polgári fejládás egyengetésének, 

hanem egy rebellis ország tudata átformálásának - tegyük hozzá tul- 

becs"lt - eszközi lett. Ez a negativ kép azonban árnyalást kiván. 

A császári hatóságok jobb ügyhöz méltó buzgalommal fogtak hozzá 
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a taniigy megujitásához. Bár az iskolák tartalmi irányitását t.lje-

sen átengedték az egyháznak, minden korábbinál következetesebb 

szigorral  igyekeztek megteremteni az oktatómunka tár;;yi, szemőlyi 

feltételeit. Tolna megye oktatásugyéről elmondottak - uj iskola- 

ép?tletek emelése, a régi épUletek felujitása, a tanitók jövedelmé-

nek emelése, a gyermekek hatósági erővel  iskolába knyszeritáse - 

megerősit i e megállapitás igazságát. Tény, hogy mindez a nemzet-

töl idegen Ugy érdekében törtőnt, de e felsorolt eredmények tul-

álték azokat a célokat, amelyek szolgálatában létrejöttek. 

Az elért eredményeket a császári hatóságok kényszeritették ki, de 

a helyi, zömmel paraszti lakosság erŐfeszitései hozták létre. Az 

abszolutizmus nem vágta el az iskolát az egyházhoz füz$ szoros kö-

teléket, de a feudális kori kapcsolat az iskolák és a pa trónus 

földesurak között nagyon meglazult. Ez fokozott anyagi terhet je-

lentett a községek számára, hiszen a földesuri támogatásra egyre 

kevésbé számithattak, de egyuttal megteremtette az iskolájukkal 

való szabadabb rendelkezés lehetőségét is. Mivel üz elemi iskolák 

állami támogatást sem kaptak, igy teljesen magukra hagyatva voltak 

kénytelenek szembenézni az emelkedő igények kihivásával. A köz-

ségek nagyságának ős anyai erejének eltérése folytán az iskolák 

szinvonala nagyon egyenetlen volt. 
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Az erősődő adóprés nyomása alatt élő lakosság vonakodva tett eleget 

az iskolák állapotának javitását sürgető felhivásoknak• Nagyobb kész-

ség ott jelentkezett, ahol  a  forgalom, az 	és kereskedelem élénk- 

sége igazolta a befektetés értelmét ás hasznát. A zömmel még önellá-

tásra berendezkedett falvakban még az irni-olvasni tudás sem volt 

feltétlenül szükséges. Igaz, a hatóságok sem akartak ezenkivül mást, 

mint alattvalói engedelmességet és keresztényi erkölcsöt a fejekbe 

plántálni. Ez a társadalmi helyzethez mért oktatási rendszar eleve 

elzárta az  utat a további tanulmányok elöl, még a kézm'ivessé válsra 

sem adott lehetőséget. A társadalmi, kasztbeli helyzetet konzerváló 

oktatáspolitika még a feudalizmus jeg -) eit hordozza magán. 

Hasonló kettőséég jellemzi a középfoku oktatást. A gimnáziumokkal 

szemben támasztott magasabb követelményeket egyuttal a főként pro-

testáns és rebellisnek tartott kisebb iskolák megrostálására is fel-

használták. i:nnek a politikának majdnem áldozatul esett a megye két 

algimnáziuma is. Je a magasabb követelm3nyek nagyobb erőfeazitések-

re sarkalltak, és igy az186o-as évekre mindkét iskolában mogértek 

a korszerübb középfoku oktatás feltételei. 

Bár a Bach-rendszer bukása után a hatósági erőszakkal kikényszeri-

tett iskolai eredni:nyak egy része veszendőbe ment, a rendszer 
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kudarca elsór::öte az iskolarendszerhez fiizött osztrák reményeket 

is. Martósnak tizon ' ultak viszont a tirgyi feltételek javit:`:sára 

tett erőfeszitések, kedvezőbb lehetőséget adva az 1858—as Eötvds-

féle népiskolai reform mogvalósitásához. 
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Rövid itásek  

TML 

alisp.ir. 

mf.ir. 

HTO 

• Tolna megyei Lev:;ltár 

- alispáni iratok 

megyef3nöki iratok 

- soproni helytartósági osztály 
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7o. iML. alisp.ir . 1628/1863.  

71. TIiL. mf . ir . 51o/185o.  

72. Tl[L. mf.ir. 11195, 11247, 11332, 11338,  11364/1853.  

Az egyes járások jelentősei alapján összeállitva.  
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73. 1'UL. mf. ir. 11364/1853.  

74. .  t,a,, mf. ir. 1338/1853.  

75. iIaL,. mf.ir. X.A. 6040/1854.  

76. nil,.  mf . ir. 11338/1853.  

77. ,2L. alisp.ir . 792/1862.  

73.  A  táblázat az 1848.-6vi alispáni jelentés és a TML. alisp.ir  

792/1822 sz. irat alLpján kész lt.  

79. Stat.Közl.  

80. TP:iL. mf. ir. X . B1  566/1858.  

01. TIüL. alip.ir . 58/1862.  

82. TN,. a lip. ir. 64/1862.  

83. AIL.  a7lisp.ir . 14o5/1862.  

84. Ail,. a lis p. ir. 979/1865.  

85. IaL. mf.ir . IoA. 7754/1855.  

86. TU. mf.ir . 7021/1851.  

87. i`MY,. mf. ir. 7021/1851.  

88. TML. mf.ir . X.B1  304/1857. 

39. TAU. uf. ir . X.8. 1566/1858.  

90. Valamennyi járás jelentéses 

TML. mf.ir . X . B 566/1858. számon.  

91. TU. mf.ir . Y. B1  842/1857.  

92. TML. mf.ir . 1:. ~l  304/1857.  

93. TIdL. mf .ir . 	b1  566/1858.  

94. 1'U , mf. ir. 	A 690/1858.  
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95. AI.. alisp.ir. 951/1823. 

96. T3Q.. alisp.ir. 1o93/1864. 

97. TML. alisp.ir . 166o/1366. 

98. Stat.Kázl. 79.0. 

99. iUL. mf.ir . X.B1  566/1858. 

loo. ZML. mf.ix,. V.B1  789o/1857. 

lol. TMI,. $f.ir. 1.241  3o4/1857. 

1o2. TML. mf.ir . X.11 751/1856. 

1o3. JILL.  mf . ir. 7.B1129/1857. 

	

1o4. 	TM.  m:í' .:.~. X.B. 304/1857. 

	

1o5. 	mf.ir. 7o271/1851. 

10 6. 5.'ML. mf , ir. 7021/1851. 

107.  TEL. a lis p. ir. 976/1862.  

aoú. PML. alisp.ir . 1531/1862, 587/1863. 

109. TYL. alisp.ir . 95/1861. 

l lo. : ML. mf. ir. 7c21/1851. X Bi  129/1857. 

111. •PML. mf.ir. X.A. 136/1355. 

112. J,1L. alisp.ir . 587/1863. 

113. A 3rírpilisi református e5gház iratai 1389. 

Adateit dr. Kovács Sándor bocsátotta reniolkezésemre. 

114. IMl.rif.ir. X.B. 1  3o4/1857, 566/1858, 331/1857, 7890/1857, 

X.A. 136/1855, 4384/1958. 

alisp.ir. 95/1861, 166o/1866. számu iratok alapján. 



- 137 - 

115. L.3sd erröl az évi jelentéseket az alábbi szamokon: 

TEL. mf.ir . X.A. 565/1854, 136/1855, 4167/1857, 4384/1858, 

4409/18590 

116. TML. alisp.ir. 792/1862. 

117. Gyönkön létezett evangélikus magyar és német református ma- 

gyar és német iskola. 

ML. alisp.ir 792/1862. 

118. Gyönknek kb. 3000 lakója volt. 

TML.mf.ir . 510/1850. 

119. TML. alisp.ir . 792/1862. 

12o. TML. mf.ir . X.B. 1143/1854. 

121. TEL. alisp.ir . 1o87/1867. 

123. Lásd a 115. számu jegyzetet. 

124. Lásd.u.o. 

125. TML.mf. 7288/1852. 

126. I'ML. mf. 8240/1852. 

127. TML.mf. 8454/1852. 

128. TML.mf. 8207/1852. 

129. T1áL.mf. 8060/1852. 

13o. 2ML.mf. 4735/1853. 

131. TML.mf• X.B. 4523/1857. 

132. TIJIL.mf. X.A. 4642/1856. 

133. ̀:iener Schaűbticher - Verlags- Kntalog 

Ausgel;eben Von der k.k. Schulbücher -Vorlags- Direksion im 

Monate  Uktober 1858. 

• 
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134. I.c:. 3o-31.o.  

135. I.m. 32. o.  

136. háhány pcilda az alúbbi iratokbans  

TML.mf.ir . X.A. 5652/1854., 7445/1854., 442/1856., 415/1856.  

137, TML.mf.ir . X.A. 2542/1854.  

138. TML. alisp.ir . 475/1863.  

139. wiener...  

14o. TML.mf.ir. X.A. 7008/1855.  

141. TÉIL. mf . ir . X.A. 49 15/1854.  

142. iB:iL.mf.ir. ;~ . A• 7763/1854.  

143. Sohematiamus Cleri Dioecesis Quinque Lcclesiensis  

Pro anno A Christ° nato 1864. 154 -155.o.  

144. TML. alisp.ir . 95/1861, 166o,11866.  

145. TML. alisp.ir . • I.osztrák megsz:.11_.s iratai 1849.márc.28.  

146. TLBL.nf.ir . 21/1850.  

147. TEL.  Cs.kir. kormánybiztosi ir. 184/1849.  

148. PML. Cs.kir. kormánybiztosi ir. 169/1849.  

149, TML. mf.ir . X. A. 45/1855.  

15o. TILL.  mf.ir . X. H. 64o5/1859.  

151. 1ML. mf.ir . st, L . 1649/1855.  

152, `l'ML. mf.ir. 5686/185o.  

153. .rML, mf. ir. 135/1851.  

154. Statk.Küzl. 138-139.o.  
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155, _i:iL. mf.ir. 135/1851. 

alisp.ir. 14o5/1862. 

Stat.Közl. 178-18o o. alapján összw:allitva. 

156, A dun -+ntul telepiil6stör*,énete III. 1848-1867. 

PAB-$EAB órtesitője Székesfehérvár 1978. 2.sz.taldzat. 

157. TEL.  mf.ir. 135/1851. 

158. .i'BiL. mf.ir. 10 A 1215/1357. 

159. IL1L. mf . ir . 10  A 2086/1855. 

160. 1'GIL. rst . ir. lo H. 499/1857. 

161. 'ii3L. mf.ir. lo A. 17o6/1856. 

162. ALL.  mf . ir . 2491/1853. 

163. TEL.  mf'.ir. 9317/1853. 

164. AIL. mf.ir . X.A. 4915/1854. 

165. TML. alisp.ir . 95/1861. 

166. TAIL.  alisp.ir . 166o/1866. 

167. TML. mY.ir . X.A. 875/1854. 

168. Igy törtánt pld. Diósberényben 1855-ben t ahol Kremer Károly 

eddigi segédtanitó kapott három évre megbizatást. 

TEL. mf.ir. X.A. 63o1/1855. 

169. MIL.  mf.ir. X.A. 59o8/1355. 

17o. 	mf.i3r. X.A. 6435/1854. 

171. TAIL.  mf.ir. 2491/1853. 

172. 1'ML. mf.ir. A.B. 1  842/1857. 

173. TEL.  mf. ir , X.B. 117o/1854. 



- 14o • 

174. TEL. mf.ir . X.B. 8174/1354, 1270/1856. 

175. A decsi református egyház iratai. Rendelkezésemre bocsátotta 

dr. Kovács Sndor. 

176. 'AlL. mf.ir. X.A. 6737/1856. 

177. 1ML. mf.ir . X.A. 2456/1858. 

178. 'NI,.  mf.ir. 135/1,51. 

179. 1'LIL. mf.ir. X.I3 1  1170/1854. 

180. . iaL. mf.ir . X.Á 6200/1854. 

181. TIGL. mf.ir . 135/1851. 

182. i14L. mf.ir . 5003/1851. 

183. TL1L. mf.ir . 5003/1851. 

184. .04L. mf.ir. 	7979/1855. 

185. ML. mf.ir..X.A. 3118/1357. 

186. 'ML. mf.ir. X.A. 31o7/1357. 

187. A tanitói jövedelmek ismertetését az iskolai bevallások 

alapján készitettUk. 

TML. alisp.ir . 95/1861, 1660/1866. 

188. Lásd pld. s mözsi tanitá 6s a község vitáját. 

TL;L. mf.ir. X.A. 5337/1854. 

189. '.'ML. alisp.ir. - II. osztrák m:gszáll ,la iratai 

II. alispáni iigykör 155/1349. 

190. TILL. mf.ir . X.A. 3107/1857. 

191. Péterfyt I,.m., 142-143. o. 
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192. TEL.  mf.ir. X.A. 3107/1857. 

19a. TML. alisp.ir . 166o/1866. 

194. A leget gasabb átlaga a Szerb Vajdaság és fi emesi Bánságnak 

volt, 21o.-1t. 

Péterfy: I.m. 142-143 o. 

195. TML. ulip.ir . 95/1861. 

196. Tolna vármegye néhány tisztségvisel5jónek évi fizetése: 

főispán - 3000.-Ft. 

alispán - 15oo.-i t. 

szolgabiró - l000.-it. 

esk:'dt - 600.-}t. 

megyei fJmérnök - 7oo.-i:'t. 

megyei főorvos - 7oo.-i t. 

TML.alisp.ir. 174/1861. 

197. TML. alisp.ir  95/1861. 

198. TUL. mf.ir. X.B1  213/1857. 

199. TMAL. mf.ir. X.A. 136/1155. 

2oo. TAIL. alisp.ir . 731/1861. 

20l. TML. alisp.ir . 1787/1862. 

o2. TML. mf.ir. X.B1  1143/1854. 

203. TiL. alisp.ir . 1093/1864. 

204. TML. mf.ir . X.131  566/1858. 

alisp.ir. 980/1863. 
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205. 1'ML. mf.ir. X.A . 198/1855. 

2o6, TML. mf.ir . 135/1851. 

2o7. 2 n. mf. ir . 51o8/1852. 

208. TML. mf.ir . 4891/1852. 

2o9. TML. alisp.ir . 166o/1866. 

21o. rML. alisp.ir . 792/1862. 

211. TNIL. mf..ir. Z. A. 6667/1857. 

212. TML. mf.ir . X. B. 127o/1956. 

213. TML. mf.ir . X. E. 47/1354. 

214. TML. mf.ir . X. B1  14o/1860. 

215. TML.mf.ir•. X. B1  135o/1857. 

216. ̀L'ML. mf.ir. X.A. 65o6/1859. 

217. TU. mf.ir . X.A. 8348/1856. 

218. TML. alisp.ir . 95/1861, 166o/1066. 

219. ;yIL. mf.ir . L.A. 874/1854. 

22o. i'ML. im.ir. :'.A. 985/1656. 

221. T1dL. fm. ir. :..13.1  129/1857. 

222. Tn. mf. ire 11364/1853 /1852. -évi adatok/ 

mf. ir. Xb X. A. 6o40/1854. / 1853. évi adatok/ 

tat.Közl. 196.o., 234.o. 

223. j`ML.mf.ir . X. A. 3937/1854. 

224. Tn. mf.ir. 11196/1853. 

225. TML. mf.ir . X.  A. 3937/1854. 
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226. TML. mf.ir  A. A. 7008/1855. 

227. iB[L. mf.ir. X. A. 4699/1855. 

228. TML. mf.ir. X: A. 161/1859. 

229. ,y,ML. Af.ir. 	. 	. 7008/1855. 

230. DAL. mf.ir . 2288/1056. 

231. TML. alisp.ir  1198/1863. 

232. PAX.  VNAB .rtesitője 

Székesfehérvár 1978. 3.8z. táblásat. 

233. iMI. mf.ir . 135/1851. 

234. TML. mf.ir . 11364/1853. 

235. TML. alisp.ir . 1628/1863. 

236. Stat.Közl. 138-139; 178-18o; 196; 234.o. 

237. PAB-V AB Értesitője 2.sz. táblázat. 

238. TML. Cs.kir.kormánybiztosi iratok 173/1849. 

239. Tom+. mf. ir. 21/185o. 

240. TML. ::lisp.ir. 95/1861, 166o/1866. 

241. Stat.Közl. 79; 12o. o. 

242. A megye lakosságának kb. 4o °%-a volt nemet nernzetiségü. 

243. T!i . alisp.ir. 65/1862. 

244. TML. alisp.ir  783/1865. 

245. TML. alisp.ir . 166o/1866. 

246. Az adatot a dombóvári járási iskolabevallások /alisp.ir. 

1360/1666/ valamint az iskolai ingatlanok összeirásának 

/alisp.ir 792/1862/ összevetése alapján nyertem. 
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247. TILL. blisp.ir . 	95/1861, 166o/1866.  

248. iML. mf.ir . 161/1856.  

249. TML. alisp.ir . 1628/1863.  

25o. stat. Közl. 252-253. o.  

251. MIL. mf.ir. X. L . 5585/1854.  

252. TIM.  mf. ir . h. B. 1  1170/1854.  

253. TILL.  vegyes iratok.  

254. iyiL. mf.ir . X. A. 843o/1855.  

255. i'ML. mf.  it. X. A. 6997/1838.  

256. TbtL. mf.ír. I. A. 6997/1858.  

257. TML. mf.ir . X. A. 6997/1858.  

258. BAL.  mf.ir . X. A. 6997/1858.  

259. mf.ir. X. A. 8430/1855.  

26o. ALL. mf. ir . X. 	6997/1858.  

261. TML. mf.ir . X. A. 6997/1~58.  

262. 1?dL. mf.ir . x. A.  6997/1858.  

263. TMI. ni.f.lr . X. A. 8289/1856.  

264. TYL. alisp.ir  4o1/1863.  

265. TML. alisp.ir  1o6o/I863.  

266. átat.Kázl. 197.0.  

267. x;L. mf.ir. X. B1  161/1856.  

268. TPdL. mf . ir . X. B1  161/1656.  

269. . i:L. c:1ir'p.ir. 783/1865.  

27o. 	mf.ir. X. ii l  161/1856.  



- 145- 

271. ̀i'ML. mf.ir. .L.1► . 5533/1356. 

272. ,-ML. mf.ir . X.I3. 1  161/1356. 

273. TML.  mf.ir . X.ls. 1  161/1356. 

Z?4. TML. a soproni kereskedelmi ős ip:_rkamUra 1868.évi összeirásu. 

275. átat.Közl. 78. o. 

276. DAL. mf. ir . 21/185o. 

277. 1'ML. mf.ir. X. A. 9378/1855. 

278. rLL. mf.ir . X. B2  1055/1854. 

279. _ML. mf.ir. X. A. 9378/1855. 

2ao. JAL. mi'.ir. ;-. A. 9378/1855. 

281. ThiL. a lis p. ir. 189/1864. 

282. ML. alisp.ir. 1746/1866. 

283. Jr.  Kolta László: A bonyhAi Potófi .iándor Gimnázium története. 

18o6-1956. 	4.0. 

284. I.m. 6.o. 

285.  I.m.  10. A.  

286.  I.m.  11. o. 

287. TML. sf.ir. X. 131  5658/1857. 

288. '1L',L. mf.ir. X.B1  5658/1857. 

289. Kolta: I.m. 11.o. 

29o. 	mf.ir. X. A. 6541/1859. 

291. Kolta: I.m. 11-12.o. 

292. A gyönki ov. ref. gymnasium története 18o6-189o. 5.o. 

293. I.m. 16.o. 
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294. I.m. Ll.o. 

295. TU.  mf. ir . X. A.  881o/1855. 

296. A gyönki ev. ref. amnasiuci t:irténete 31.o. 

297. I.M. 24.o. 

298. I.m. 25.o. 

299. I.m. 32.0. 

300. I.m. 35.0. 

3o1. I.m. 36-37.o. 

3o2. I.m. 39. o. 

303. TML. mf. X.A. 881o/1855. 

304. TliL. mf.tr . 5192/1853. 

3o5. iML. mf.ir. X.C 1  431/1854. 

3o6. TEL. mf.ir . X.C1  1743/1854. 

307. AIL. mf.ir . X.C 1  431/1354. 

303. 'ILI. mf.ir. jelzet nélkül. 1855-1856. 



Daixler Josef  

Staib Gáspár  

Jánosits Antal  

• 
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XV. Fi3~elék. 

1. 

Tolna megye tenitóinak névjegyzése az 1050-1851—es tanövben  

Római katolikus tanitók:  

3zekazárdi járás  

k z s g 	rondes tanitók 	segéd tanitók  

Kalóczi Josef  Agárd 	Kovdts István  

Báta 	Tóth János  

Bátaszák 	Bekő István  

Hene Mihály  

J66 Mátyás  

Fadd 	Kiss Josef  

Harc 	Horváth Lajos  

Mözs 	Klein Ádám  

Szedres 	Gacza János  

Szekszárd 	Martin L;yörgy  

Ifj. Séner Ferenc  

Pázmán György  

Kiss János  

öreg S• ner '_ 'eranc  

íolns 	:peng Josef  

Várdomb 	Ditrich Josef  

Szabó István  

Klein Ernest  

IMO 



OM 

Or 

Herold  István 

Ullein Ferenc 

Klen András 
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Földvári Sárás 

B.lcske 	Molnár Péter 

Dunföldvár 	Kelecsényi Ambrus 

Homoki Gáspár 

Zehák János 

Keller Antal 

Dudás György 

Kajdacs 	Cziráky István 

Németkár 	Herold János 

Paks 	Szauter Márton 

Bonyhádi járás 

Apar 	MUller Ferenc 

Belao 	Pauzch János 

Bonyhád 	Eggesszer Jos ef  

Cikó 	Valter Boldizsár 

Kisdorog 	Keller Jakab 

Grábóc 	HUbner Bálint 

Hant ' 	Schuler  Josef  

Györe 	Scherl Péter 

Kakasd 	Ullein Bálint 

Kéty 	Hollmenn György 

Ladomány 	Niklasz János 

Lengyel 	Schlottthauer János 

Nagymányok 	Falismann Ferenc 

OS 

• 

• 
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Máza 	Göltz Máté 

iöcsény 	Mathias Willer 

Btuosi 	Krop János 

Szálka 	Lang Josef 

Tavel 	 May Antal 

Varasd 	 Mussung Josef 

Kisvejke 	 Keller 'Gábor 

Nagyvejke 	 Lieltes István 

'távod 	 Amberger Gáspár 

Zomba 	 reniczius Mihály 

Zsibrik 	Gayer Heinrich 

Simontornyai járás 

Diósber ny 	Kremmer István 

Kölesd 	Jehn Josef 

Szakadát 	Konner András 

Murga 	Vailland Lőrinc 

Duzs 	Grósz János 

Udvari 	 Kolhos .Lániel 

Pátfa 	 Mászáros Pál 

H5gyász 	 Fendt István 

Csibrák 	Fischer Josef 

Miszla 	Kolhos Josef 

Simontornya 	Komáromy István 

Kisszékely 	Czigler Ignác 



-150- 

Dombóvári járás 

Bedeg 	Németh István 	Belli István 

Dombóvár 	Király Josef 	Tóth Gábor 

Döbrököz 	Kelemen János 	Kiss Sándor 

Lrtény 	Takáts Márton 

Gyula-Jovdnca 	Deák Mihály 	Deák István 

Ireg 	Varga András 	Aioder János 

Kánya 	Bandi Mihály 	- 

Tótkeszi 	 Pintér Ferenc 	Fren Pál 

Kónyi 	Bacsi János 	Vagner Pál 

Kocsola 	Kumper Vince 	Schmeringa Gáspár 

Kurd 	Blesz János 	Heidt Péter 

Nak 	Kerbolt Imre 

Felsőnyék 	Pintér István 	Németh Josef 

Ozore 	Kelemen Gy,irgy 	Krem Ádám 

Póri 	Fóg1 Jakab 	SUmegy György 

Pincehely 	Brandanovits Josef 	Istovits Ferenc 

Regöly 	Csukli Ignác 

Szakály 	 Tóth Lihael 	Szily János 

Szakos 	Csukli Ignác 	Kövesdy P.,ihály 

Szántód 	Balaskó Syirgy 	Tóth József 

Negyszokoly 	Llezey Antal 

Tamási 	Bertits Pál 	Farkas Josef 

Tengőd 	Pahok Lázár 

Várong 	Szabó István 

• 

- 

WO 



Schaak Mihály 

Gerhard Menyhért 
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Evangélikus tanitók 

Szekszárdi járás 

Földvári járás 

Bikács 	Riczeld Gáspár 

Györköny 	Arhold Mihály 

Püks 	Hotter János 

Bonyhádi járás 

Apáti 	Gross Heinrich 

Bonyhád 	Ott Simon 

Györe 	Erml János 

Izmóny 	Busz Heincich 

Kismányok 	Péter András 

Mijos 	Scribe György 

Mucsfa 	Heink János 

Alsónána 	Gayer András 

Váralja 	Karl János 

Simontornyai járás 

Kölesd 	Hittig Mihály 

•zárazd 	Kollmann Fridrich 

Kalaznó 	Busz György 

Kistormás 	Ott T4más 

Murva 	Vagner András 

NO 

IMD 

OP 
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Némedi 	Veil J'Xnos  

Felsőnána 	Hollman Heinrich  

Gyönk 	Sutter J 'tnos  

Schneider János  

Hidegkut 	Strakk Jakab  

Udvari 	Lende János  

Nagyszékely 	Scheider Heinrich  

Varsád 	Gross János  

Sárazentlőrinc 	Lehr András  

Németh István  

Pálra 	Matitz István  

Dombóvári járás  

Tátkér 	Loncsek  István 

NaLyszokoly 	Szende úábor  

Református tenitók  

Szeks érdi járás  

Ráta  

Deos  

~cs ~ny 

add  

Alsónyék  

Gianaczi Károly  

Uzeremley Josef  

Németh Lajos  

I tz István  

Molnár István  

NO 

Paul Vajda  

AO 

IMO 



- 

WO 
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Sárpilis 	Parragh Ambrus 

Szekszárd 	Körmendy Josef 

Földvári járás 

Bölcske 	Kabai Jani Esaiás 

Nagydorog 	Kováts Zsigmond 

Ujhelyi János 

Dunaföldvár 	Szabó István 

Gerjen 	Vörösmathy Sándor 

Kajdacs 	Kur Pál 

Madocsa 	Göde Gábor 

Paks 	Takács Vince 

Dunaszentgyörgy 	Biró András 

Bonyhádi járás 

Bonyhád 	Czett Imre 

Mórágy 	Jung Páter 

Váralja 	 Varga Josef 

Simontornyai járás 

Kölesd 	Kováts Imre 

Námedi 	Csonka 4ndor 

Medina 	Eigenbródt János 

Gyönk 	Nagy r er:nc 

Király János 

Kiss Gábor 

Rakottyai Lajos 

'ebestyán János 

Horváth Antal 

Petőtz István 

MID 

• 

MO 
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Nagyszékely 	Zsilli Péter 

Tóth Mihály 	- 

Pálfa 	Mozgay S índor 	- 

Miszla 	Hajnal Irtván 	- 

Simontornya 	Kocsis László 	- 

Dombóvári jár_ís 

Ireg 	Laki Sándor 	Sziits Ferenc 

Lápafő 	 Bocsor Károly 

Felsőnyék 	Bocsor Pál 	 - 

Nagyszokoly 	 Boosor Lániel 	Kiss Gábor 

Tengöd 	Boosor Mihály 	- 

Görög nem egyes;ilt vallásu tanitók. 

Szekszárdi járás 

Bátaszék Kragoevits János 	Eichhard György 

Hiibner András 

Földvári járás 

Dunaföldvár 	Athanasievits Gabriel 

Bonyhádi járás. 

Grábóc 	Stephanovits János 

Alsónána 	Stephanovits Nicephíor 

Szálka 	Pppovits János 

Simontornyai járás 

Medina 	Bukovits György 

Dombóvári járás 

MID 

OP 
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Izraelita tanitók 

Szekszárdi járás 

Földvári j írás 

Paks 	Schönbere;er Samu 

Friedmann Móritz 

13onyhádi járás 

Bonyhád 

Kéty 

Simontornyai járás 

Gyönk 

ValdmAnn Ferono 

Gabriel Filöp 

Arnatein Zsi!.;mond 

Reisz Markus 
Hőgyász 	 ingl Dozes 

Schakovits Jakab 

Dombóvári járás 
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2 . 

Kimutatás a tanitólt Jövedelmekről. 

Dunaföldvári járás, 1857. 

Község 
vallás lanitók- 

s z:íma 
Jövedelme 

Ft 

igy tanitára 
jut 

Ilölcske katolikus 2 453.- 226.- 

Dunaföldvár gne. 1 1o4.- 1o4.- 

Danaföldvár izraelita 2 725.- 362.- 

Dunaföldvár Katolikus 8 3.790.- 473.- 

Kajdacs katolikus 1 149.- 149.- 

Kömlőd katolikus 2 421.- 21o.- 

Paks katolikus 4 930.- 232.- 

Paks izraelita 4 1.5oo.- 375.- 

Nőmetkér Katolikus 1 354.- 354.- 

TML. alisp.ir . 95/1821. 
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Dombóvári 	járás, 

Tamási 

Nagyszokoly 

1858. 	nettó tanitói bevételek. 

3o.-Ft. 

lol.-" 

Szántó 126.-" 

Szakcs 190.-tr 

s z' kály 1o5.-" 

Regőly 265.-" 

Pincehely 297. -" 

Kőnyi 25.-" 

Kánya 136.-"  

Nak 123.-" 

Felsőnyék 131.-" 

Ozora 216. -" 

Pári 115. -" 

Tengőd 12o.-" 

Várong 62. -" 

Bedeg 147. -" 

Dombóvár 159.-" 

Döbrököz 238.-" 

Gyula-Jovánca 137.-"  

Furged 62.-" 

Értény 137. -" 

Kocsola 265.-" 

Tótkeszi . 84.-" 

Nosztány 19.-" 

TP+;L. mY. 	A. 31o7/1857. 
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Dombóvári járáe,1863. 

Közeg 
tanitók 	egy fre 
száma 	

Jövedelme 	jut 	m e j e g y z é s 

Dedeg 1 253.- 2530° 

Dombóvár 2 454.- 227.• 

Döbrököz 2 589.- 294.- 

Lrtény 2 351.- 175.. 

Felsőnyék 2 262.- 131.- 

Gyula-Jovánca 2 636.- 318.• 

Ireg 2 328.- 164..0 

Kánya 1 229.- 229.- 

Kocsola 2 704.- 352.• 

Kőnyi 2 342.- 171.- 

Kurd 1 389.- 389.- 

Pári 1 232.- 232.- 

Szakály 2 702.- 351.- 

3zakcs 2 544.• 272.- 

Szántó 2 181.- - 181.- 

Tamási 3 542.• 271.- 

Tengőd 1 159.• 159.. 

Tótkeszi 2 595.- 297.• 

Ozora 3 84o.- 280.- 

a fiáktanitó a 
pusztán tanít. 

az altanitót a köz-
ség küldn fizeti 
az egyik altanitót 
a község fizeti 

apa és fia tanitanak 

TYI.. alisp.ir. 166o/1866. 



jcsény 

r`add 

-++- 

4.11. 

Gerjen 

Harc 

Medina 

- ++- 

Mö za 

Pilis 

Szedres 

Szekszárd 

1, 

Tolna 

Várdomb 

reform. 

Lunaazentgytirgy -"- 

Az sko ák lá úk név e zéke 18 

    

Szekszárdi Járás 

Község vallás n é v 
foglal- 
kozás 

Agárd 

Alsónyék 

Báta 

Bátaszék 

katolikus Loboda István 	földmiives 

reform. 	Karácsonyi Péter 

katolikus Mészáros György földmiives 

- 
H 

- 	 Bauer földm'ives 

g.no. Szubotits tamas lelkipásztor 

• 

Nester János 

Iiéczey István 

Magyar András 

katolikus Nigrényi Antal 

reform. Kos  erii István 

izraelita riamant Mório 

Bedika István 

katolikus Mersey László 

Warga József 

görö .n.e. Kocaits :diás 

katolikus Michael Mahn 

reform. 	Kurdi Péter 

- "- 	Károlyi Mihály 

katolikus Rács József 

reform. 	Szabó Mihály 

katolikus Josef Geisz 

Johann Reszti 

t :ildm_1.v es 

földbirtokos 

fJldn: ves 

„ - 

kereskedő 

földmiiv es 

- ++ — 

it — ■ 

If — - 

++ — 	an 

- n - 

háztulajdonos 

++ 

 

• 

++ 

Lúnd.Art 

reform. 

reform. 

TML. mf• X B16o58/1851. 
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Bonyhádi járás  

vallds  N foglalkozás  
Község  

■■■■••■'  

Apar  katolikus Johann Hohner  Landmann  

Bonyhád  Martin Stopfer Privatier  

.. 	 ~~ 	-  izraelita Simon Krauss  

Belau katolikus Mathias Schuller Landmann  

Cikó - " - Erhard Gutyan itiicker  

Kisdorog - " - Georg Pillor Landmann  

Grábúc - " - Michael KKUnatler Gechworner  

- 
 " 

- g . n . o. Daniel Bosnyák Ortcrichter 

Hant katolikus Johann Bruhmann Landmann  

Kakasd -" - Johann Teufel i'ichler  

Ladomány - " an Georg Studer Landman  

Lengyel - " - Stefan Klein 1'ischler  

Nagym,nyolc - " - Caspar Steinbachbr Landmann  

Mócsény - " - Martin Szieb Landman  

Szálka - " - Adam Gruber  

- 	,, - g.n.e. Alexander Krasita Schneider 

Alsónána - " - Arsenius Romics Landman  

Tavel katolikus Balthasar Schmidt Zimmermeister  

Varasd - " - Johan .1411 Landmann  

Nagyve3ke - " - Andreas Pohli  "  - 

Kisve jke - " - Georg Immel - " -  

Závod - 	"' - Nikolaus Link Muller  

Zomba - " - Gabriel Volf  Landman  
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Liucsi 

Zomba /magyar/ katolikus Potyondy György 

T1•• vallás 	v 	foglalkozás 

I,a ndma nn  

Peter Blaster 	::vhuhnacher 

Siinontornyai járás 

Hógyósz 

Duzs 

Csibrák 

Kurd 

Diósberény 

katolikus 

- " - 

- " - 

- " - 

- 	It  - 

Wilhelm Leicht 

Franóz Kerner 

Johann Mang 

Balázs József 

Josef Locher 

kalapos 

paraszt 

- " - 

szt ce 

paraszt 

Szakadót - " - Andreas Krammer paraszt 

Udvari  - " - Jankó József - " - 

kiszla - 	'` - Balaskó János - " - 

Kisszékely • " - Botos Imre - 

Simontornya - " - Se rakás János imp 

Pálfa - 	- Gyuricza Páter 

Kölesd - " - -3141 :zofrichter 

Murga - " - Josef Eller zsellér 

Gyönk izraelita Moritz Friedmann karaskedő 

Simontornya - 	II 	- Adolf Krónn magánzó 

Belecska - 	IT  - Julius Haas szatócs 
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Tamási járás, katolikusok 

Közo6g N v foglalkozás 

Bedeg 

Döbrököz 

Dombóvár 

Értény 

Gyula-Jovánca 

Ireg 

Kánya 

lótkeszi 

Kocsola 

Kőnyi 

Lápafő 

Nak 

Felsőnyék 

Pori 

Pincehely 

Regöly 

Szakály 

$zakcs 

s zántd 

Nagyszokoly 

.famási 

Tengőd 

Bencze János 

Pörsztör Ádám 

Döme János 

Cséplő István 

Juhász György 

esküdt 

birá 

Hofrichter 

es1Cdt 

Lojnovics József 	egyházatya 

Raffei István 	földműves 

P',zi Györ;y 

Kovács Miklós 	biró 

érményi Lipót 	földműves 

Both István 	 eskiidt 

Kétyi Györ' y 	földműves 

Csathi János 	- " 

:kert Johann 

Niedermayer Johann 	esküdt 

Antal Ferenc 	földműves 

,Simon János 

Eskidt Yereno 	csizmadia 

Turi István 	biró 

Kocsis István 	földműves 

Pichler József 	református pap 

Horváth István 	földműves 

- t► 

- it - 
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Község vallás A 	é 	v foglalkozás 

Várong katolikus Tóth Mihály bird 

Ozora Korbinibh Alex magánzó 

Földvári járás 

Dunaföldváx katolikus Ujvári László ügyvéd 

- " - g.n.e. Milits György 

" - izraelita Bergl Ignáo 

Böleske katolikus Szabó Pál 

- " - izraelita Gross Daniel 

Kömlőd katolikus Nikolaus Schönwaitz 

Paks katolikus Daróczjc Alex földbirtokos 

-"- izraelita Freund Joachim 

Németkér katolikus Josef Büttl 

Tápé katolikus Ocskay Károly Rentmaister 

Ka jdaos - " - ibrök  József 

X.B1  6058/1855. 
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XVI. Irodalom.  

Hivatalos Statisztikai Közlemények 

Kiadja a Földmifvelés-,Ipar-és Kereskedelemügyi Magyar Királyi 
Ministérium itatistikai Osztálya. 

I. évfolyam V. fizet Buda, 1869. 

Magyarország közoktatási statisztikája 1864/5-1867/8-ban. 

szerk: Dr. 13arsi József Pest, 1868. 

Schematismus Cleri Dioecesis 

Quinque Eoclesiensis 

pro anno a Christo Nato 1864. 

Dokumentumok a magyar nevelés történetéből 1849-1919. 

szerk: Köte jándor és Ravasz János 

Tankönyvkiadó, Bp. 1979. 

Landesregierungsblatt 185o. 

Magyarország története IV. 1849•1918. 

szerk: Hanák Péter 

Tankönyvkiadó Bp. 1972. 

Magyarország története 1848-1890. 

f3szerk: Kovács Endre 

Akadómiai Kiadó Bp. 1979. 

Somogyi i'va: Abszolutizmus és kiegyezés 1849-1867. 

Gondolat Kiadó 1981. Magyar História. 
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Magyar Népoktatás 

Kiadja: A Y.Kir.Vallás-5s Közoktatási Minisztérium 

Bp. 1928. 

Péterfy . ndor: A magyar elemi iskolai napoktatás. 1. fizet 

Bp. 1896. Lampel Róbert /Wodianer F. ás Fiai/ 

dr. Kiss ;iron: A magyar népiskolai oktatás történeto 

Bp. 1883. Franklin Társulat 

Köte 'ándor: Közokt.:tás is pedagógia az abszolutizmus és a 

du.lizmus korában. 	1849-1918. 

/Egyetemes Nevelástörténet/ 

Tankönyvkiadó 1975. 

Ravasz, Felkai, Bellér t  Simon:  A  magyar nevelős története a 

feudalizmus ós a kapitalizmus korában. 

Tankönyvkiadó Bp. 1968. 3. kiadás 

Kovács Sándor: Az alsófoku népoktatás Tolna megyében 1790-1348. 

Bölcsészdoktori disszertáció 

Bp. 1980. 

sebestyón Gyula: Elemi iskolai tanitóképzésiink fejlődése 

Bp. 1896 / 

Lampel Róbert / YYodianer F. ás Fiai/ 

Szakál János: A magyar tanitókápzós története 1934. 

Wiadzsar Imre:  A  magyar közokt,tás as abszolutizmus korában 

h;agyar Pedagógia 1922. 



Kanyar Jđ ssefi As -ctvTurf os e dundntull elaa-oa koaepfoku oktat 's 
im  A Ja c in tu li telopiildstSrtdnete III#  1348-1367.
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PAB-VJSAB er& esltS j« Ssdkeefehđrvđr 1973#

/tovdbbickban PAB-VKAB /

Reothy Perone i A kOrSohoaji ceplokoldk as abcaolutimua ida^dn

im  PAB-VSAB

3uranyi Iotrdm  Ssakeafeharvđr nepokt, td oi vis3onyai 1848 -  1868# 

kBsfttt#

im  PAS-VMB

Koleoen klemdri A Dunantul ndpoktatdsa as išbtvđa tč>rv4ny e l i l t t i  

frtlsedbes#

imPAS-V*uiB
:  '

Mđra Magđolcat Fojdr *3gyt ndpoktatasa 1848- 1869 kbaott
t »

im  PAB-VEAB

Kotnyak Istro m  As alatni is k o ls i  ok t t đ a  Sala tnogyebon 1848-1868. 

im  PAB-V8AS
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15-45f1982'  bksz.  Tárgy: ..CgAtiwoirólmmilek 	 

doktori szigor ata. 
Melléklet: 1 db disszertáció 

  

    

Dr.Szántó Imre elvtársnak  
tszv.egyeteni tanár  

Helyben  

Professzor Elvtárs!  

Mellékelve Glpax Já2s®fa ♦z. alsó és köeégeku aktatáss története To7x4 ' '  
negr44e11 az.öpkOnwur4ap 3d íepakéban 184 9.-1367. 	 

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni  

sziveskedjék. Legyen szabad Professzor Elvtárs  szives figyelmét f el-

kivnom tanácsülésünk ama határozatára, amely a birálat elkészitésének  

és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számitott  

harmadik  hónap utolsó napjában állapította meg.  

.á mellékelt értekezést a birálat elkészitése után sziveskedjék átadni  

tanszéke könyvtárosának leltárba vétel és a könyvtárban vala elhelye-

zése céljából.  

Szeged,.1,982rméro.t°,:  

A kiadmány hiteles:  

J~~ L ~~  ~  A  

~~ ~~~~ A  
~ 	

,,~~' 	

O~ 

p~ 	
~ • ~~ 	 ~  @  k i.~i 	~ 	s" . 

,t 	 ,e•  6>  ,  
~ 	~+awr•~ ,y  ,/ 
~8 t . . 

gr;.  

~ r c( ~ et  
főelőadó  

Kapták  fl1b tieál &ar6t d oce•na• •  • O •  

Dr. S Léa:1tcí ,Zmc ut pr aE •  	 társbíráló 

•  


