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Nevelni

a népet

intéssel, célszerű

oktatással,

törvényekkel :

ez a legnemesebb feladat;

mert

kifejti a nemzet erejét, virágzásra
emeli e' hazát·, biztosítja

törvé-

nyeink szentségét s az embereket
jobbakká, boldogabbakká teszi,

Deák

Ferencz.

ELŐSZÓ.
A Máramarosi
általános tanító egyes illet elnöke
az
1891 évi október 5-iki közgyűlés határozata
folytán,
1892. augusztus 1 ig terjedő határidővel, ily cimü pályázati kérdésre kivánt dolgozatot : „Máramaros várme
gye népoktatásának fejlődése 1868 tói napjainkig, a
a régibb adatok — mint tájékoztató rész —, felemlitésével."
Jelen munka e tételre adott felelet, melyért
a
biráiók egyező véleményes javaslatára a t. Egyesület
í892. októberi közgyűléséből a Szilágyi István-féle ötven frankkal jutalmazott.
Ezen idő óta két esztendő telt el, mely idő alatt
mindig találtam munkámon javítani valót." Szívesen és
teljes örömmel tevém ezt. Amit az eiőtt, az inkoguitó
megőrzése miatt., nem teheték, — tevém azt ez után.
A munka alaptervezete, beosztása, menete mind a
régi ; 8 a mi uj van benne, az a bővítés, a források
felkeresésé folytáu előállott adat- és anyaghalmaz,
miknek a beszövése vált elengedhetleu
kötelessé
gémmé.
Jelen bővített alakjában is vannak fogyatkozásai,
én érzem leginkább A mit a „függelék" táblázatában
adok : kellett volna részletesebben feldolgozni. De éppen
ez a rész az, melyet az iskolai irattárak
hiányos "volta
miatt alig vehet valaha gondos kéz teljes feldolgozás

VI

alá. Ily munkák írásánál vehető észre, minő baj az,
ha az iskola irattár nélkül van. Egy gondosan veze
tett, gyarapított és őrzött irattár képvisel ma, képviselni fog a jövőben oly értéket, mint a miiyen értékes
eszköz például egy vezérkari csapat élén álló tábornok kezében a térkép, mely után helyszíni ismereteit
gazdagilja. Egy iskolai irattár a község kulturai fejlődésének fokmérője, a szó igaz értelmében vett milvántartási naplója. — Nélküle az iskola által, a község művelődése érdekében, kifejtett szellemi munkásság — elveszett szellemi alkotmány.
Máramaros közoktatásánál együtt lehet szemlélni
a fényt (középoktatás) az árnynyal (elemi oktatás;. Éppen
ez a természetes állapot, — szólhatnak sokan. Lám a
természetben is minél fényesebb sugárkévékben önt a
nap fényt a földre, az árnyék annál élesebb körvonalakat kap. Tehát hacsak a természetest szeretjük :
akkor a kulturában is természetesnek kell elismernünk
á fénynek és árnynak közvetlen szomszédságba jutását.
Sőt ki kell mondanunk és.mint uj paragrafusba világfejlődést szemmel kisérő társadalmi corpus jurisba
beiktatnunk, hogy a szellemi világban az árnynak eltusolására irányuló minden igyekezet semmit érő fáradság, céltalau bojongás, égig érő ideáiismus, melynek földre hozására még csak álmokat szőni és vakmerőség.
Szerencsére a dolognak olyatén kombinálása
minden természetes alapot nélkülöz. Mert azt tartjuk
elemi csapásnak, ba nem bírunk a kultura eszközével
oda hatni, hogy az értelmi erő lerázza magáról a
bilincset, ineiylyel ördög és pokol, butaság és együgyűség, babonaság és tudatlanság van a lelkekre
zárolva.
Vármegyénk nevelési érdekei ma teljes védelemre
találtak; a föllendülés örvendeztető jeleivel állunk
szemben az eddig elhanyagolt vonalrészen is. S ez a
körülmény remélnünk engedi, hogy a biztos fejlődés
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vidékünk tanügyi állapotát itt nem ismert magasságra
emeli.
Felemlítem még, hogy munkám a Szépfaludi
n
Orlősij Ferencz által szerkesztett „Máramarosi Lapok"ban jelent meg, a „függelék"-en, tartalom-jegyzéken
és előszón kivül s külön lenyomatként birora onnau.
Hogy a szerkesztő Ur, derék lapjából elegendő teret volt
szives nekem átengedni, ezért ón mindig hálás leszek
De szives készséggel mondok elismerő köszöuetett Sichermann Mór lapkiadó urnák is, ki legnagyobb
figyelmet, jó szándékot tanusitott, a munkának külön
lenyomatban való inegjelentetésenól.
Még egy szokatlan kijelentés. Munkám 52 példánybau készült, legjobb barátaiinnak, jóakaróimnak
szives emlék jeléül.
M. Szigeten, 1894. julius 2] .
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alulról tarolná h. zárolná

I.

Történelmi szempontok.
(Korszakok. — Népesedés. — Geográfiái következtetés. — Tájékoztatás végett,.)

A magyar nemzet oktatásügyére, miként az ország belszevvezetére, politikai szereplésére kezdettől
fogva igen sok, részint kedvező, részint kedvezőtlen
körülmény volt befolyással. Az idők folyása alatt az
ország kormányzati ügyére azonban mindig több figyelem volt fordítva, mint annak szellemi életére. A
legújabb időkig nagyon sok vidéken ezen erkölcsi
tőke mostoha elbánásban részesült. Erről győződhetünk meg akkor, midőn az ország tanügyének festéséhez, a vidékekről, e kisded tagozatokról gyűjtött
adatokkal közeledünk, szynthetikai módon gyűjtvén
össze mindazt, a miből majdan a nemzeti kulturának
egy* temes történelme megírható lesz. Épen a vidékek
szerint eszközölhető adatgyűjtés teszi kívánatossá,
hogy minden egyes jelentősebb intézkedésnél, fejleménynél korszakot különböztessünk meg.
Tanügyi életünk szempontjából hét korszak volna
élesebben megkülönböztetiiető:
a) a fejedelmek kora (1000-ig);
b) a keresztyén vallás felvételétől, a hitujitás
koráig (1000-1517);
c) a hitujitás korától a na. kir. helytartóság
szervezéséig (1517 — 1723);
d) a helytartóság szervezésétől a Rátió Edu·
káezióuis kiadatásáig (1723—1777);
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e) a Rátió kiadásától a nemzeti nevelést sürgető országgyűlés megnyitásáig (1777 — 1825);
f) a nemzeti nevelést sürgető országgyűlés
(1825. nov. 3.) hatásától az alkotmány helyreállításáig (1825 - 1867) ·,
.
g) az alkotmány helyreállításától napjainkig.
A-z a) és bj alatt jelzett korszakokból nem bírunk Máramaros tanügyére vonatkozással biró adatokat felmutatni ; e két korszak ennek folytán nem
vonható be jríen tárgyunk keretébe. Fényesen tanúskodó adatokra az egyházujitás szakában akadunk, a
mikor a protestáns hitélet iskoláknak szervezését
tette első szükségüvé; a következő korszakban látjuk a róm. kath. iskolákat rendre rendre szervezni
(1730), mig a g. kat. egyház első iskoláira az ötödik. korszak második felében akadhatni, mely időszakon innen aztán mindenik egyháznak (de nem mindenik egyházközségnek) voltak iskoláik, miknek jobbítására időről-időre gondot fordított is.
Hogy Máramarosban 1524-ig iskolák ne lettek
volna, hogy az Árpád-ház az ország e szögletére, a
hitélet élénkítésére, megtartására iskolák felállítása
által ne gondolt volna: alig lehet elhinni; de ellenkezőt állítani adatok hiánya miatt nem lehet. Hogy
az ország kultuiális fejlődésére oly nagy befolyással
biró iskolák Máramaros földén nem vihetik föl olyan
messzire élettörténeteiket, mint a haza más helyein
levők, a következő tényekből gondolni lehet.
Megyénk néptelen országrész volt ; hiányozván
a társaság, a községi szervezet: kultura sem volt
fejleszthető A hét törzsű nemzet a magyar föld Kánaánjára telepedett, annak ölén pihent meg, ott tar-,
totta az első szervező országgyűlést.
A mi völgyeinken csörtetö patakokat csak vadak, madarak ismerték, mint állandó tanyájok birodalmát. A Tisza, mely Pusztaszer tájékán otyan jó-
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kora mederben hömpölyögteti habjait, volt. a szer
vező magyar népfajnak kalauza e bástyázott vidéktV
Miként 1492-ben a merész számitásu Kolumbu? á világtengeren uj föld keresésére mert indulni s fáradozását siker követte: a -tudománynak, életkörülménynek uj alapokon vaió fejlődését, idézte ez által elő .
Máramaros is uj tőid volt. A Tisza keltett figyelmet,
ennek völgye képezte az utvonalat, melyen ember
lépett e körülzárolt területre. Ha van a Kárpátok alján egy talpalattnyi föld, melyen nem lakott sem
gótli, sem gepida, sem longobárd, sem avar, sem bolgár, sem szláv, sem német, sem hun : bizonyára a
mi Máramarosunk az. E z t magyar ember fedezte fel;
szűzies tisztaságában jutott magyar kézre, melyet,
.addig egy népfaj sem tartott magáénak. Félfedezetlen országrésznek volt tekinthető. Zalán és Szvatopluk fejedel ek népe nem ismerte a Tisza bölcsőjét;
paripák lábnyomai nem zavarták föl a Tisza, Taracz,
Tálabor, Visó kristálytiszta vizeit.
•
Hogy ezen föltevésben nem vétek a történelmi
igazság ellen, a körülményekből kitetszik, mik közül iit csupán egy párnak fólemlitésére szorítkozom.
I. Az országszervezés első századának a végén
(1090 — 1095) rendelte el szent László magyar király
a buszú várnak fölépítését. Nyilván
azon célból,
hogy az országnak védő pontja legyen a kunok és
és besenyők betöré-sei ellen. Igen természetes, ezen
időben még nem gyártottak térképe et, a földrajzi
ismeretszerzés e nélkülözhetetlen eszközeit, a tájékozódás sem lehetet biztos magyarjainknál aszervezett ország minden rejtettebb helyére nézve. László
király bizonyára akként vélekedett, hogy közel van
e ponthoz az ország határszéle, e helyről az ellenség
visszaverése, könnyű móddal eszközölhető lesz. Pedig
mögötte méri földekre terjelta hazai föld. Ha itt
emberek által lakott vidék lett volna, a községi
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Szervezetnek, egyházi -életnek, korminyzási formának
csak legkisebb uyomára is akadtak volna; a huszti
vài· védelme, oltalma alá veszi a mögötte eső részeket is s azt legalább liat-nyolez mértfölddil teszik beljebb, tán épen a Visó völgyéin.
2. a legrégibb községeket a Tisza alsó völgyén
találjuk. Nyugot felől kezdett népesülni e vidék s
elsőben is a Tisza széles völgye. A huszti kapunál
szállingózott be c ordàival, nyájaival, gulyáival a nomád életmódhoz szokott nép — rajonként. A vizekben nem szegény vidék bőven s/olgáltatta számukra
a halat, a rengeteg erdők a vadat, marháik számára
pedig a dus hegyi legelőt. E t rmészeti adományok
keltették aztán föl a korona . figyelmét s gondolt-e
vidék benépesítésére. A községi szervezkedés után
támadt a kulturáli· érdekek harcza. Ez, még az
annál kedvezőbb
községi szervezettel biró helyeken is nehezen ment, mennyivel inkább
nálunk,
hol a kedvezőtlen geográfiái
helyzet
legyőzlie
tetlen akadályokat támasztott. Még országos szempontból is a nemzet nem haladhatott mindvégig azon
az utón, melyen elindult. Bár szükségét érezte annak,
hogy nemzeti érzületének sértetlen épségben tartása
mellett kulturát fejtsen ki. Látván azt, mennyire
megnehezíti a szóbeliség a törvénykezési eljárást,
már III. Béla elrendeli a panasznak írásba foglalását s akként való előterjesztését. Ugy e rendelet,
miut az általános értelmi képzés fokozását sürgető
intézkedések, nemzeti nyelvünk szempontjából, épen
nem kedvező alapon nyertek foganatosítást. Az országot ért borzasztó csapások, belforradalmak, viszályok, az idegen elemeknek beözönlése, a szomszédokkal viselt háborúk : áldozatul ejtették a nemzeti iránya kulturális fejlődést. A történelem tannsága szerint a magyar nép ősi hazájából magával hozta nyelvét, énekét, dalát, kormányzati formáját, még ké-

söbb a latin nyelv uralomra törő szakában is az
Árpád-ház egész udvarával megmaradt „magyarul
b'szelőnek."
Kedvezőtlen fordulat állott be. Nem jutott idő
arra, hogy a nemzet saját véralkatának megfelelő
nevelésformát teremtsen, melylyel magához hódítson
minden beköltözőt, magához Pannónia, Dáczia népét,
meg a Kárpátok alján élt ember-áradat sziuét-javát.
A nép szomjúhozta a szellemi élet italát. E vágy
kielégítése nem tűrt időhasztást. El kellett fogadnunk
a njugot konyháján gyártottat. Nyugot kultúrájával
eljutott hozzánk az árny is és bár I. Károly Visegrádon fiát, ennek nejét gyermekkora óta magyar
nemzeti szellemben neveltette, majd Lajos udvarába
hozza a kilencz éves Zsigmondot a magyar nyelv
elsajátítása s a nemzeti szokások megismerése céljából, bár a királyi kamara magyarul levelez a vármegyékkel (1535), bár a zsitvatoroki békekötés (Rudolf, Boc-skay; Aclimed, 1606) magyar nyelven köttetik meg, bár Erdély fejedelmei magyar vezényszóra
vezetik katonáikai a liarczba, bár Zrinyi Miklós
grcf „harsány énekkel lelkében, karddal jobbjában,
Tasso melegítette képzelettel" fejében magyar dalt
ir, bár Apác/.ai Csere János, az első magyar tudós,
a művelt külföldet megelőzi nemzete nyelvén írott
enciklopédiájával, logikájával : mégis sok család tűzhelyénél idegen nyelv a társalgás nyelve, mégis első
törvénykönyvünk latinul van megírva, mégis a zsitvatoroki békekötés pontjai latin nyelven olvashatók ·,
I I . József erősen germanizál, az iskolákat szólitván
föl e czélja megvalósítására. Honnan e fejetlenség?
Hiszen tudni lehete : „nyelvében él a nemzet." Nyugotról jött. Féket reávetni á vármegye mert. A vármegyék a milyen panaszos, épen olyan indokolt felszólalásaira József császár magyar nyelvű ország
gyűlést igér (1789. deczember 8.) I I . Leopold pedig

odakiáltja a helytartótanács fülébe : Magyarország
földén akármely nyelv tanításának ne merje útját
állani Semmi — a nemzeti nyelvre pecliy
mindenkor
foyond fordíttassák.
»

Ez a keret. Ebbe illesztem be a máramarosi
tanügyi állapotokról, gyenge erővel bár, de teljes buzgósággal és jóakaratulag megrajzolt képet. Ide-oda
több jutott az árnyékból, mint a fényből : igen természetes. A történeti tények vizsgálásánál s/.ines
szemüveget használni nem szabad.

II.

A róm. kath. iskolák.
(Fötekintettel a szigeti elemi főtanodára.)

Mária Terézia uralkodásának liarminczlietedik
évében karolták fel országszerte a népoktatásügyet,
a mikor az állam törvény erejével fogott annak rendezéséhez. Egyes történetírók is ugy vannak meggyőződve, hogy a/. 1777-iki tanítási reformmal kezdődik nálunk sájátlag a katholikus közoktatás története, az ezt megelőző időbeli tanügy állapota fölött
sűrű homály borong.*)
.
A máramarosi nagy terjedelmű kincstári birtokok, sóbányák és erdőügyek rendbehozá3a után, gondolt a kincstár az itteni oktatási érdekek felkarolására. Ez 1778 ban történt, a mikor az épen kiadott
tanítási tervezet, alapján szervező a kincstári iskolákat. A bandái helyekre jutott iskolák szerencsésebb
fejleményiiek. E helyeken rendezett községi állapotok
vannak, milyenekkel más félreeső ponton levő helységek nem dicsekedhetnek. Akna-Szlatina, Akna-Sugatag, Rónaszék, később Handal-Bustyaliáza mind ilyen
helyek, iskoláik rendszeres építkezéssel és berendez
zéssel bírtak. Mindenik római- és néhány göiv k a t h .
iskola alapítását szerződés körvonalozza. A. szerződégek a kincstár,
a polgári község és a
tanúimé*) Oltványi Pál prépost, pápai kamarás: „ A népoktatás
ügy Magyarországban, a mult s jelenidohen. Szeged, 1884,"
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nyi alap között köttettek s alapjokbátt ina is fennálló érvényuyel birnak.
A királyi kincstári tanítók fizetésüket négy
forrásból kapják,
a) a kir. kincstártól (pénzben, terményekben
vagy ennek megtelelő kedvezményi árt) ·,
b) a polgári községtől ^pénzben, fában);
c) a hitközségtől (személyi pótlék cimen);
d) a tandíjból.
1857-ben a vasárnapi iskola tanításáért egyénenkint 30 frt honorárium járt.
A szigeti r. k. iskola első osztály tanítója javadalmát a „Suliguli-alap"-ból fedezik (300). mihez jő a
polgári és hitközség fizetése és tandíj bevétel. Az
összes javadalom 600 frtot tesz ki.
A „Suliguli-alap" hagyományozója Ferencz király volt, ki 1824-ben kathoükus gimnázium alapítására kívánta fordítani. (A raa is fennálló s a
kegyes tanitórendiek vezetése alatt álló 'algimnázium 1730-dik évben sze.rveztetett.) 1862. február
22-én ezen alapból 27,300 frt uj elemi főtanoda építésére lett engedélyezve. Az építkezés azonban máig
sem történt meg. A r. katb. elemi főtanoda tantestülete ujabban 1890. nov. 25-én emlékiratban tárta
föl a tarthatatlan állapotokat. A'/- iskolaszékhez nyújtott emlékirat kellően okolt költségelőirányzatot és
épület-tervezetet is foglal magában. A memorandum
„alacsony, sötét, ronda, korhadt tetőzetü" épületekről beszél. Teljesen megfelelő tanterem csak egy
van, az iskola-ntcza 2. szám alatti épületben. A bajok még ma sincsenek orvosolva.
Ezen iskolát a régi hivatalos okmányok „kir.
nemzeti elemi főtanoda"
czimen nevezik. Alapítási
év 1788. Én tiz évvel korábbra
véleményezem, a fentebb érintett szerződések megkötés.· folytán ; lehet azonban, hogy a szervezés munkája 10
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évig is elhúzódott, halogatódolt. Ugylátszik kezdetben
triviális (községi) jellegű volt. Tanítói között helvét hitvallású is • mlittetik. A tanulókat felekezetre
való tekintet nélkül vették föl. Felekezeti jellegűvé
1792-ben (épen most száz éve) lett. A nagyváradi
tankerületi főigazgatónak erre vonatkozó rendelete
(334—1792. sz a.) igy szól egy helyen: „Miulán a
vegyes vallás« iskoláknak egyik vagy másik felekezet tiltakozása esetében meg kell szünniök és Máramaros megyének a legfelsőbb kir. udvari helytartótanácshoz küldött s a szigeti vegyes iskolára vonatkozó fölterjesztéséből k'tüniU, hogy Sziget, koronaváros nemes közönsége saját felekezeti iskoláit gondozván, közös
iskolát
nem
akar, sem n annak
fentartására további segélyét nem nyújtja : 0 cs. és
kir. apostoli felsége folyó évi aug. hó 10-én 16 731.
számú legmagasabb iratában a legfelsőbb kir. helytartó tanács utján kegyesen rendeli, miszerint a máramaios-szigeti vegyes négy osztályú főiskola három
osztályú kath. felekezeti iskolává alakíttassák s abban ugyanannyi tanító alkalmaztassák. Enuek kapcsában Kiirthy Sándor helv. kif.v. tanító elbocsátandó." — E rendelet tette a szigeti kincstári községi iskolát felekezeti jellegűvé. (1792 ben szervezték a szigeti r. kath. leányiskolát egy osztálylyal,
mely idők multán lett négy osztályú iskolává.)
Ezen iskolákban kezdetben a tannyelv német
volt. 1790—187. sz. tanfelügyelői körlevél hagyja
meg, hogy a latin nyelv szélesebb- alapon tanütassék
s a magyar nyelv pedig az oktatásban első rangú
szerepet töltsön be, mer1; II. Leopold a nemzeti
nyelvnek elterjedését „különösen óhajtja."
_ _ A szigeti kir. nemzeti elemi fótanoda 1788-tól
1855-ig gyakori hullámzáson ment kereszt'.1. Nehéz
dolog megérteni, hogy miként történheteit az osztályapadás, maid emelkedés ez iskola életében; a
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kötött szerződés vajon nem volt-e e miatt mindauynyiszor megsértve. Látjuk, hogy i783-ban az iskola
mint 4 osztályú elemi főtanoda nyilia meg s bizonyosan hosszú időre megállapított költségvetési tervezet, taurendízabályzat s egyéb az iskola anyagi és
szellemi életét érintő ponto/.atok megállapítása mellett. S mégis 1792-ben h á r o m , 1806-ban k é t
osztályra zsugorodik össze, 1845-ben már három, reá
10 évre, 1855 ben ismét négy osztályt találunk benne.
A költségvetésen, a mint látszik, ezen osztályingadozások miatt csorba alig esett. Erre következtetni a következő tényekből lehet:
a) 1792-ben a negyedik osztály megszűnvén,
egy osztályú leányiskolát nyitnak ;
·
b) 1806-ban a harmadik osztály is elmarad s
a gimnáziumi negyedik osztály lép életbe. A I I I ik
osztály tanítójával ehhez kapcsoltatott. Természetesen az osztályoknál történt ezen változások a tanerők eredeti számát nem hagyhatták érintetlenül.
Látjuk, hogy 1846-ben, mikor három osztáiylyal
nyílik.meg a tanév (biztosan a változott körűimén.ek, meg a forrásnak más irányba terelése miatt)
csoportosítást hajtanak végre : az I. és I I . osztály
közös terembe szorul egy tanító vezetése alá. Később a város uj tanítói állás szervezésére n é g yszáz forintot ajánlott föl. 1855 —1864-ig három teremben négy osztályt oktatott három tanító, csak 1864-ben
jutott rendes mederbe minden.
Az általános óraterv, melyből a tananyag részleteire is következtetni lehet, a két osztályú (1806—
1845.) iskola korából ez volt:
a Il-i k o s z t á l y b a n .
Hit- és erkölcstan . . . hetenkint 2 óra
Biblia történet
„
2 „
Magyar, német, latin olvasás „
4 ,
Gyorsírást gyakorlat , , ,
„
3 ,

-
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Magyar nyelvtan . . . .
" Magyar, német, latin irás
Számtan

hetenkint 4 óra
„
4 „
,
3 „
22 "óra

.
'

az I.
osztályban.
Katholikus hittan bibliával hetenkint 4 óra
Betiiísme és foglalás
. .
„
5 „
Olvasás
.
.
8 „
írásgyakorlat
„
3 „
Számolás
„
2 „
A heti óraszám 22
Ezen felül vasár és Ünnep napokon az evangéliumot magyarázták és tanították énekelni.
.
A hanyagságból történt iskolamulasztás miatt a
szülék 20 eziist krt tartoztak fizetni. E mulasztási
bírságolás azonban csakhamar megszűnt. Királyi rendelet folytán a vármegyék, koronavárosok, kerület
tek elöljáróinak a helyi viszonyokhoz képe-t olyan
intézkedésekről kellett gondoskodni, miknek alkalmazásával a tapasztalt iskolamulasztások megszűnjenek. Ilyeneket pedig kitalálni nagyon nehéz dolog
volt. A királyi rendelet ezzel antonomíkus jogot adott a
megyének s igen sok helyen ebből folyólag érdekesnél érdekesebb helyi, törvény-artíkulusok
nőttek,
mint gomba a földből. „Currensu-ek licitáltak aztán
a nevelés szükségességére, kimondták a tankötelességet, a gyermekek összeírását s az alispáni hivatalhoz fölterjesztését „a Hellységek Birár'-nak kemény
büntetés terhe alatt.
A máramarosi róm. kath. iskolák (17) a nagyváradi tankerületbe voltak beosztva. A tankerület
élén a tanulmányi főfelügyelő állott, ki koronként az
iskolákat meglátogatta s a Helytartótanács rendeleteit végrehajtani tartozott. A helytartótauác's e tisztre
faikor egyházi, mikor világi egyéneket állított, Vi -
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1 ágiak közül valók voltak: Verner Jakab (1790-1807),
Tokodi György (1807-1813), Pechau János (1814
— 1827); az egyházi rendből valók: Lajcsák Ferencz
püspök (1830—1838), Fogarassy Mihály kanonok
(1838 — 1847), Fábry Ignácz kanonok, Küramer János
Henrik, czimzetes apát, kir. tanácsos.*)
A vőm. katli. iskolák fölött gyakorlandö felügyeleti jogot a helytartótanács az 1830, évi október 21-diki rendeletével
„ kerületi
esperesek "
kezébe tette le, (Máramarosban ilyen esperesí kerület kettő van : a luiszti és szigeti) ezen időtől hivatalos összeköttetésben állottak a kormányrendszer
megváltozásáig a nagyváradi tanulmányi felügyelővel.
A szigeti róni. kat. elemi fótanodánál igazgatók
voltak**) Aschbachér János világi, a szigeti bányaés erdőfeliigyelőség titkára (1788—1792), Pétz Xav.
Ferencz világi, a szigeti gazdászati hivatal főtisztje
(1793-1796), Zetler Károly, ki tanító is volt egyúttal; az igazgatói tisztet ő viselte leghoss'.abb ideig,
az iskolaügy
körül nagy buzgóságot fejtett ki
(1797—1826 = 29 év), Horvátit József, Greschner
Imre, Fitos Antal, Rarbély László, B'arkas Chrysostom és Jankó Imre kegyesrendfi házfőuökök és gimnáziumi igazgatók (1827 — 1855). Jörg József igaz
gató tanító (1855 — 1866). Jörg Józsefet fáradhatatlan buzgalma és érdemeiért király ő felsége
1862-ben koronás arany érdemkereszttel tüntette ki.
Meghalt 1866. január 14-én, tanítói pályájának 28-ik
*) K ii ni m e r tankerületi főigazgató, a szigeti róra.
kath. gimuáziumot és elemi főtanodát 18'i6. május 27—31.
látogatta, a mikor betért az i z r. iskolába is, hol azonban
rendetlenséget tapasztalt; a I I . I I I . együttes osztályban esák
kilencz gyermek volt jelen, az I . osztályban volt ugyan valami
40, de ezek is arra az időre voltak beparancsolva. („Jláramaros" I I . évf. 24. szám.)
**) Kostra Ignácz; „Adatok a íu.-szigeti róni. Xath. főelemi tanoda történetéhez" pimii hírlapi közlemény nyomán.

évében. Jörg érdemei közé van sorolva, hogy alapítója volt. a Buromaei szt. Károly-féle társulatnak. 0
utána a szigeti r. kath. elemi iskolának ideiglenes
és a kath. nőnevelő intézetnek rendszerint igazgatója a szigeti főesperes-plebános.
Tanítókul emlittetuek Zemtsik Mihály, K ü . thy
Sándor, Zetler Károly (ig.), Félix Sámuel J á n o s ,
Császnyi István, Bedei Mihály, (4 i évig volt tanító,
1795—1838), Szautner János, Volyáns'ky
Antal,
Kracz Antal (helyettes), Barabás Alajos, Hiszen András, (ideiglenes), J ö r g József (ig.) Brózik Engelet b,
(morvaországi születésű, tanulmányait
Olmützi eht
Budán végezte. A 40-es években jött Szigetre s itt mint
jeles zenész közkedveltségben részesült), Melczer János (orgonista s mint tanító 1854-ben nyert alkalmazást), Pillér György, majd kép. gyak. isU. tanitós ma rém. kalit, képezdeí tanár Kalocsán, Bertliold
János 1858-ban jött hazátokba, itt tanulta meg a
magyar nyelvet, a küzokt. kormány 1860-ban külföldi tanulmányútra küldte; | 1870. óta képezdei és
kath. giintt. tornatanár, maj|d a szervezett tüzoltóegy'etnek főparaitcsnoki kilósára emelte a közbizalom. Sziget város tüzrendészeti ügyeinél hervadhatatlan érdemei vannak, Muncskó P á l s. lelkész-tanitó,
Molnár István s. lelkész s helyettes tanító, S/.emák
Endro, előbb a b. Parányi-háznál nevelő, 1868-ban
helyettes, majd rendes tanítóságot nyert, Fejér Kálmán s. lelkész, helyettes tanító, Novak János, Imláuer Vilmos ideiglenes, Takáls Ernő orgonista,Ember
Tivadar, Sefcsik István.

III.

A görög katholikus iskolák.
A gör. katli. hitfelekezet iskoláira vonatkozó
adatokat a schematismusokbúl szedtem össze. A legrégibb egyházi névtár, melynek példánya kezeimhez
jutott 1816-ból való.
A vármegye egyházkormányzás tekintetében tiz
kerületre volt, 1845 óta tizenegyre van felosztva.
A z 1816-iki névtái i adatok nyomán a következő
táblázat volt megszerkeszthető :
Kerület

I . A bocskói ker. volt

I I . A dolbai
I I I . A huszti
I V . A z izai
V. A kaszói

V I . A szigeti
V I I . A talaboi f. „
V I I I . A taraczk. „
I X . A vercliovinai,,
X . A visói
„

Anya I
jegyi), j
12

Iskola

4. K i s-L 0 n k á n, administrator
Molnár Antal, docensről nincs
emlitcs téve, K a s z 6 p 0 1 y á .
11 á 11 adm. Visováuyi János
doc nincs,
Felső-Rónán,,
paroclius Csernek János, doc.
nincs ; R ó n a s z é k e n , adm.
Lifcsey A n t a l , docens nincs.

6
13

1»

16

IS.
13
14

18
10

1 (Huszton)
.
nincs
'
K r á c s f a l v á n , par. Lómej
György, docens itt sem említtetik ;
Falu-Sugatagon
par. Vincz János, docensről semmi említés.
2. (Hosszumezőu és Szigeten)
l. (Talaborfalván)
I (Körtvélyesen)

Az Mtyaogyházak összes száma 1 32 ; ^ lélekszám
111.662, iskola pedig csak 11.
'
E kép nem éppen barátságos ; de nem mondható ridegnek sem, hinem szomoritónak beválik.
1821-ben ezen állapotok kevésbé változtak
meg. Iskola említtetik·. Nagy-Bocskón, Kis-Lonkán,
Kabolapolyánán, Felaő-Rónán, ; (Kaszópolyánán már
nem volt ; Krácsfalván is csak 1825-ben van ismét
említés téve iskoláról), Hosszumezőn, (Szigeten sincs),
Talaborfalván, Körtvélyesen, 1816 után 182i-ig már
bélre apadt az iskolák száma.
·
Ezen s omom állapotokat a helytartótanácsnak
1845. július 16-án 25.224. szám alatt kibocsátott
szabályrendelete sem volt képes azonnal megszüntetni;
lendített ugyan valamit az ügyön, de az ország m s
h lytin tapasztalt haladáshoz képest, a máramarosi
gör. katli. egyházak vajmi keveset mutathattak fel.
a javulásból.

1845-ben a g. k. iskolaügy ekként állott:
I. kerületben volt iskola 6, a
II. . „
Dollián van ugyan szó „Cantor
una docens"-)öl, aki Hadzsega János, még a tanulók
száma (10) is ki van tüntetve; de nincs említés iskoláról. A kántor valószínűleg saját lakásán fogadott
fel tiz gyermeket s ott privátim oktatta ;') a
I I I . kerületben iskola nincs, a
IV.
„
„
„
az
V.
„
„
2, Krácsfalván és F d u ») Az efféle iskoláztatás más törvényhatóság területén
sem állott példátlanul ; erről győz meg a d o p f e n e k i eset
(Gömör vmben), i t t a tankötelesek száma kitett 24-et (9 fiu,
13 leány) ; ebből iskolába j á r t télen 18, nyáron 22 ; olvasni
megtanult mind, írni, számolni „egy sem." Felügyeletet a lelkész gyakorolt, ki más községben lakott. A z iskola r. kath.
jellegű volt s a tanulókat, a tanitónő („szolgál 18 év ó t a " ) s aj á t házánál oktatta. (Részletes statisztikai kimutatások Gömörmegye elemi tanodáiról. Gyűjtötte Schvarcz Gyula.)
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Sugatagon, előbbi helyen docens Qörög
Demeter,
utóbbi helyen Muldován Demeter, a tanulók létszáma
azonban egyik helyről sincs kimutatva ; a
V I . ker.-ben a tanulók és docensek száma is ki
van u.utalva ; de iskoláról szó
sincs téve. Alább
elősorolt községek g. le. iskoláinak alapítását mind
a mellett ezen időre tehetjük :
Alsó-Apsá 1
tauuló 40, docens Opriss János,
Polyánszky J á n o s
41
Felső-Ápsáii
n
36
Hosszumezőu*
11 Juhász Mihály,
62
Papp Gy. és Huzó,
Közép Apsán
fi
!!
30
R a k i s Mihály,
Kabolapatakon
ff
21
Sofinecz András,
Remetén
fi
ti
36
Szteszka Bazil,
Szaplonczán
fl
n
Papp György,
21
Szarvaszőn
ff
—
S/.igelen*
Ujbárdi
Tódor.
í,
11
16
Györgyi Bazil,
V I I . k. Csornán fal v.. e
11
Popovits Tódor,
Eötvösfalván
ff
18
Sófalván
Hajovits Bazil,
—
Talaborfalván*
Bisztrán Mihály,
r>
í,
20
Técsőu
Szilvái Tódor.
M
n
10
Uglyán
Mihálka J a k a b ,
ff
15
Ujbárdon
Péter,
11 Cerkovnik
))
2
Urmezőn
Deák
Bazil,
n
»
4
Vajnágon
Demkó János,
ff
ff
—
V I I I . ker. Bruszturán
Jakobinyi József
,1
Körtvélyesen*
16
Szemler Bazil,
If
ff
I X . ker. iskola ninc
X . k. Hidegpatakon ( lsö ? felső ?) Holodnyák János.
2
Iszkán
Maruczanics Isi ván
»
Pilipeczen
2 n
f,
Szenykó János,
X I . Borsán alsó javadalmi 61
Mihályi János,
9
72
„
felső
Mihályi Gvöi'gy,
n
L°ordinán
32 n Loordinai György,
»
Mojs/.énban
65 n Komáiii János,
1!
Petrován
49 »
Petrovai János.
ff

·,

„
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A *-gal jelöltek már f e n n á l l o t t a k .

A helytartótanács leirataira· a kincs-tár pártfogása alatt 18S8-ban kezdett javului a ruthénök· és
románok iskoláztatása, a mely időben a néptanítói
tanác9kozmányok tartása az ország minden helyén
kötelezővé volt téve a Helytartótanács által. Tanácskozmányok tartásához néptanítók voltak szükségesek,
ez ismét iskolák szervezését vonta maga u t á n . A z
iskolák tehát névleg szaporodtak, 'az oktatás maradt
a régi állapotban ; miből kizökkenteni nem volt képes semmiféle rendelet; az egyházaknak kántorokra ;
és nem docensekre volt szükségök.
a z 18í>8-ban kiadott névtár már ezen látszólagos
javulást tünteti föl. íme a kép :
volt
iskola
tauuló
docens;
az I . kerületben 10(4i»-beu 6)
267
10
417
8
a II.
» '
8(
,
0
16
a III.
tS(
„
324*)
0)
190
13
a IV.
12»X „ 0)
S3
18
az V.
2*)( - 0)
16
a VI.
338
8»)
274
14
14
a VII.
»
. 340
16
a VIII.
14»)
n
a IX.
„ Kantor et Docens mindenik helyen, de
„schola nulla mindenütt.
a X.
„
60
71
8
a XI. _
„
11
594
11
a
) Á tanulók létszáma nem volt feltüntetve Berezna,
Alsó-Bisztra, Gernyes, Herincse, Monostor, Keselymezó, Lipcse,,
községekben, mely helyeken az oktatás is szünetelhetett,
») Docens ugyan van, de „schola nulla" Glódon.
4
) Krácsfalván és Falu-Sugatagon
nem volt iskola, bár
a docens ki van mutatva, 10 helyen.
») Schola nulla : Apsiczán, Fejéregyházán, Karácsonfalván, Veresmarton, Remetén, Alsó-Rónán, Szarvaszón, Szlatinán.
a docens ezeken a helyeken is ott figurái, bizonyosan a rendeletekben sürgetett „néptanítói tanácskozraáuy" szép szemeért.
«) Mihálkán a tanulók a létszáma 4. Técsőn 3.
. 7 ) Van Iszkán (tanuló 8). Kelecsenyen (tanuló 6), Lyachoveczen (tanuló 35), R e k i t á n (tanuló 4), Pilipeczen (tan. 10),
Rosztokán (t. 8), nincs iskola 6 helyen.
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í g y találta az, 1SC7-iki év a máramarqsí göf.
kath. iskolaügyet. Ingadozás a legtöbb helyen ; állandó, rendszeres iskolai oktatásról szólani sem lehet.
1874, 1877 (a R a t i o educationis százados jubileumi éve) némi javulást tüntetnek fel egy helyen
de hanyatlás másutt.
Az erdélyrészi román tannyelvű elemi iskolák
szervezeti szabályzata 1878-ból való, mely Máramaros román jellegű iskoláit is keretébe foglalta. A
t.anszervezet a miniszteri szabályrendeletekkel szoros
rokonságban áll. Kimondja, hogy a hitközségek iskolát tartoznak felállítani, állandó iskolai alapot létesíteni; segítse ezen iskolákat a községi pénztár; tandíj fizetendő; a káromkodók megbüntetése folytán
begyülő pénzt iskolai czélra kell fordítani; a kisebb
hitközségek társulva tartsanak fenn iskolái. A szentszék egy betűvel sem lelkesíti hiveit arra, hogy a
hol iskolája nincs a hitközségnek, az állani pedig
megfelelő iskolát tart fönn, hogy ezen intézetbe adják a szülők gyermekeiket, sőt meghagyja, hogy ilyen
helyeken a román gyermekek i n k á b b más hitfelekezet ü iskolába járjanak.
.

ITT.

Protestáns iskolák.
Közművelődésünknek az iskolai állapotokra vonatkozó történelmét hazánk sok helyén íratlanul
hagyták. Pedig minden egyes lap, mely erről beszél
vala, szellemi előlialadásunknak és egyéni értékünknek ékesen szóló levele maradt volna mindvégig. A z
itt-ott talált jelek után haladva, legföljebb következtetni tudunk és a bizonyosságot a valószínűség apró
pénzére kell fölváltanunk. — Különben ez is értéket
képvisel.
Tény, hogy Paniiónia szerencsésebb volt Dáczia földjénél s a Tisza és Duna között elterülő vidéknél. A Tisza bölcsője, (Máramaros) ez a Vihorlát
mögött a Cibles, a Popiván, a Pietroz talpánál elterülő erdős-völgyes szép vidék, csak szegényesen kapott meleget a nyugotról kelő kultura napjától. ( A
föld nyugot-keleti irányban teszi forgását; a természet törvénye tán ennek alapján követel a szellemi
életben is,haladást.)
A z Árpád, Anjou és vegyes házból származott
királyok idejében nem tettek itt le tanintézet számára fundamentumot. Veszprém, Pécs, Buda dicsekedhetnek ilyenekkel. S'.ent István, I I . Endre s m á s
Árpád-házbeli királyoa meghagyták bár, hogy minden plébánia szervezzen iskolát, a szegényebb egyházak pedig egyesült erővel tartsanak fenn egyet;
de vármegyénkre a már ériutett okok folytán e rej>-
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(leletek nem vonatkozhattak, még később á társadalmi Viszonyok alakulása, fejlődése, a községi szervezkedés idején sem alakulhattak kedvezőleg az
állapotok.
A királyi, püspöki és bányavárosokban voltak
iskolák kezdet óta, (le ilyen városaink nekünk nem
voltak, sóbányáink pedig későbbi időszakokból valók.
Hogy vármegyénk ezer évünk első felében nem részesült az iskolák áldásaiban, kitetszik még abból is,
hogy tanítással hivatásszerUleg foglalkozó szerzetes·"
rend itt nem v-olt.; Ilyenről történelmünk lapjai sehol
nem tesznek említést; holott a nép felsőbb osztályait ezek vezették be a vallás, irás, olvasás, számvetés, ének első ismereteibe. — Kezdetben ezen ismeretágakat tekintették olyannak, mint ma a magasabb sferában mozgó tanokat. Látszik ez abból is,
liógy ezen ismeret,ágakat a X V I I . X V I I I századok béli
protestáns iskidák jobbjaiban egyetemi készültséggel
biró egyének tanították. Ma már azon ágakra hom á l y t vet a tudományszak, keveset érő tárgyhoz lett
hasonlóvá, mivel elbánhatik bárki: tudás, ismeretszerzés nem kell hozzá.
.
Valóban a műveltség terjedésével együtt j á r a
sötétség, miként tőszomszédok, a mélység és magasság, a fény és árny. A művelődés alapvető ismereteibe nem azért vezetnek be minket, hogy oda bejutva: menten megvessük az eszközöket és lenézőleg
tekintsünk azokra, kik ezen eszközök alkalmazásával képzeletünket, értelmünket, szóval
„én"-nnk
egész világát uj otthonba vezették. Ezen esetben a
műveltség akárminek hamarább beválik, csak igazi
műveltségnek nem, nem, mert a közönynek, gőgnek,
bontó-rontó privilégiumoknak melegágyat vetni épen
nem lehet czél, még kevésbé élethivatás.
Eleinte a főiskolákban is foglalkoztak alapvető
ostatással,; a mellett „uöveudékeiket maguk pevelték
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maguk számára,"
ma ilyen egyetéűíes "tanintézet
sorsa fölött meghozta ítéletét a közvélemény; nálunk
azt tartják, a főiskolák tekintélyét tiszteletben kell
tartani, ez pedig ugy eszközölhető legbiztosabban/ ha
nem tanit, nem oktat, nem nevel, hanem előad, —
ha semmiféle elemi módszert nem tür meg a maga
portáján, ha az elemi iskolával eszmecserét nem folytat, vele szóba nem áll, ennek működését semminek
tekinti s miért ? azért, mert ennek egyedáruja csupa
közönséges, amazé szerfölött különleges. (Pedig a
népiskola keze alól nem kerülnek ki proletárok.)
Elismeréssel és a kellő méltánylás hangján említhetném itt fel, hogy'imént a l a k u l t hazánkban egy
társulat a Magyar Paedagogiai
Társaság., mely a legegészségesebb módon kívánja a tanügyet és ennek
érdekeit szolgálni: orgánuma a Magyar
Paedagogia
egymás közelében tárgyalja a nevelés-oktatási kérdé:
seket; jellegre és fokozatra való tekintet nélkül foglalkozik az iskolák kebli ügyeivel. Ha ennek sem fog
sikerülni hazánk tőidén egészséges tanügyi közvéleményt, teremteni — akkor ne keseregjünk sorsunk
felett, hanem nyugodjunk meg abban és ismerjük el,
s
hogy több bennünk az emberi hiúság emlőjén táplálkozó gyarlóság, -mint az ügy szentsége iránt nyilvánuló nemes akarat.
*

Ezek előre bocsátása után vessünk pillantást a
múltnak megvizsgálható és kétségbe nem vonható
tényeire.
A máramarosi protestáns elemi iskolák alapítási
évét nem lehet teljes bizonyossággal kimutatni. I t t
érezhető a hiányosság, mi a történeti dolgok följegyzésének elmulasztása folytán állott elő. Az a küldötts é g mi a Kátió kiadása előtt 11 évvel (1766-ban'*)
*) Ezen évtől lett lakhatatlanná a husztí vár villámcsapás küyeikcztcbeu. A fejedelmi ' várlak hatalmas kőfalain
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a máramarosi ref. Iskolák létesítésének történetét
tette tanulmánya tárgyává, eredményt nem ért e l ;
ugyanis nevezett év május havában a szigeti, hoszszumezői, técsőí, huszti és viski egyházak körében e
küldöttség megjelenvén, előtte iratok nem létébeu
még az akkor élt legidősebb presbiteri tagok nyilatkozata is becscsel b i r t ; de ezek is, mint fennálló
intézetről beszéltek, szóval az iskolák keletkezésére
vonatkozó adatokat nem sikerült megtudnia. A helyszínén fölvett latin jegyzőkönyvek, mint létezett iskolákról emlékeznek. A bennök tanított „Ludimagister"-ek (iskolamester) ezen kérdésre: „quando et per
quem fundata f u e r i t ? " „non constat'-tal
feleltek.**
Ezen iskolák keletkezésére vonatkozó adatgyűjtést a legújabb időben is szóba hozták. A máramaros-ugocsai h. h. iskolák közfelügyelője 1857. évi
szept. 2-án 79. sz. a. tájéki iskolafelügyelőhöz intézett megkeresésében 11 kérdőpontot tett föl, a 10-ik

az iskola keletkezésére kívánt adalékot.
,A máramarosi öt koronaváros protestáns egyház
községei a X V I I . század eleje óta rendes iskolákat
tartottak fenn, kitűnik lelkészi és tanítói karának
névsorából. E névsort Lugosg József szigeti, később
debreczeni tudós tanár, akadémikus és jeles szanszkrit nyelvész a X V I I . század harmadik tizedétől
vezette le.
immár 126 éve mutogatja romboló erejét az enyészet vaskezeA z egykori fényről és dicső századokról regéke t, csodás dolgok a t beszélő utolsó kődarab is maholnap eltűnik a magas kup
tetejéről. A környező hegyek ormaihoz lesz hasonlóvá; emlékét a
történelem lapjai fogják őrizni, e lapok fognak beszélni az
egykori fényről és nagyságról.
Ugyanezen évben más csapás is érte Máramarost; a már
92 év óta müvelés alatt állott rónaszéki Apafi-sóbányát elborította a víz és alkalmatlauuá tette a művelésre. Ma e földalatti
tenger ugy tűnik fel a szemlélőnek, inint csodás alkotása a
természetnek.

** Szilágyi István kézháti gyűjteményében.
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Ezen pontos és megbízható adalék szerint-i,
X V I I . X V I I I . században hivalaloskodott:
a) Hosszumezőu
7 lelkész, 30 tani tó. A papok
között Legenyei János (1623), Buziukai Mátyás, Ilosvai Szilágyi István (remetei pap is volt egy időben),
Békési János, Ozeglédi ü . István, Váradi Pap Simon;
a tanítók között Nagyari P. Péter, Károlyi Mihály,
Szened S. Mihály, Kiiküllővári Endre, Apáthi Miklós, Hidvégi János, Urai Mihály, Treucséni János,
Ungvári János.
·
b) Huszton 22 pap, 32 tanító. Ezen iskolánál
viselt tanítói tisztet Tordai Balog Márton, ki Mámmaros
vármegye
története
czimen 1749-ben értékes
müvet irt; majd Szigetre tette á t lakását, hol mint a
megye táblabírája előkelő tagjává lett a vármegye
közönségének.
c) Remetén 8 pap. .
d) Szigeten 2.1 pap, 74 tanitó.
e) Téesön 8 pap, 28 tanitó..

f) Urmezőn 4 pap.
g) Vislcen 15 pap, 26 tanitó. Előbbiek között említtetnek : Szentzi Miklós, Sárosi János, H lmeczi
Pál, Szatmári L á z á r Miklós, Szigeti György ; utóbbiak k ö z ö t t : Szentzi, Kozgonyi, Vaji, Batizi, Károlyi, Viski, Szendrei, Ladányi, Ozeglédi, Gyulai, Gidófalvi, Szalontai, Bagosi, Deési (a templom kőkerítésének délkeleti oldalában sírköve ma is látható) Juhász, Jőrös, Lassít, Ferentzi, Ki betli, Bereczki, Ajtai
stb, nevüekkel találkozunk.
1834-ben hat (184 l-ben két s ma öt)
anyaegyház v o l t Máraramarosban.
.
1. Hosszumezőn, pap Nagy János, tanitó Lajos
András vegyes iskola 54 tanulóval ;
.
2. Huszton, p. Jászai István, t. Botos Sámuel,
vegye iskola 35 tanulóval ;
Szigeten, p. Szilágyi János, leányt. Kovács
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Fe>encz, orgonista Bekís György ; a lycejimtelemi
osztályaiban tanítók a középiskolaiakkal -'együtt említtetnek ;
4. Técsőn, p. Batizi Audrás, t.. Harsáyi P á l ,
Varga Lajos, Kovács József, fiu tanuló 67, leányt.
5 3 1 2 0 ;
'
5. Urmezőn, p. Kósa Antal ;
6. Viskeu, p. Géresy László, t. Bornemisza Lajos, Dereczeny András (ki mint a Máiamaros-ugocsai
egyházmegye esperese halt meg Tamás-Váralján), fiu
tanuló 92, leány 59 = 151.
'
•

*

•

Már&marosvármegye iskolái közötta legmesszebbről levezethető történelemmel egyedU a szigeti reí·
lyceum dicsekedhetik. M i n t triviális iskola kezdette
meg pályafutását, a grammatikai és humanitási fejlődési fokokon túlemelkedve : főiskolává lett. Ezen ősi
protestáns tanintézet kősziklán épített vára volt e
végvidék közművelődési érdekeinek. Sok szenvedés
tette próbára, sok viharral telt időszak vonult· el fölötte. Áz isteni gondviselés kegyelme mindig megvédte az enyészettől, állítván mellé hatalmas férfiakat,
k i k szellemi és anyagi áldozatok árán is készek voltak ügye mellett virrasztani.
Ezen tanintézet 1540-től birja felmutatni a
benne működött tanárok neveit. Belszervezetét körvonalozó első törvénye 1670-ből való. Életéből a következő vázlatos leírást adom az „Emlékirat a m.
szigeti h. h. lyceum múltjáról, jelenéről" cimii füzet
nyomán.
1. (1524—1640.) Alapitója az egyházközség
triviális jelleggel ; feu tar tója a városi hatóság. A korszak végén grammatikai iskolává fejlődik. 18 tanítónak őrzi nevét. Köztük említtetnek : Nánási I s t v á n ,
Bathári Albert, Szegedi Albert, Sárosi János, Péterfalusi Albert, Szentkirályi ímre, Kézdi-Vasárhelyi
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ííózes, Mindszenti István. — Szellemi és anyagi
ügyeinek őre a városi hatóság. E z hivta a tanítókat,
kik a törvényszéken jegyzők is valamik ; a hatóság
határozta meg a tanitni valókat, ügyelt, hogy az
iskolának ugy külső, mint belső ügyei jól folyjanak.
I I . (1640—1700). Tulajdonos a városi, cs egyházközség.
Főpátrónosok az erdélyi fejedelmek, a z
iskola rhetorikai és poétikai szakkal bővült ; humanitási iskolává lett. A tanítóit saját körében nevelte. A
növendékek szániára alumniumok szerveztettek ; a máramarosi sóaknák jövedelméből állandó segélyben részesült ; terményekben jövedelmi forrással bírt, mik a
járások területeiről folytak be. Ezen időből 20 professor nevét őrzik a jegyzőkönyvek. Első Várady
Mihály, utolsó Udvarhelyi Mihály.
I I I . (1700-1797.) Tulajdonosa és fenntartója a
megyehatóság,
AZ iskola theologiai szakkal bővült.
Theologiai, philosophia, matlr-sis, görög nyelv rendes
tantárgyként taníttattak. Az iskola élére a gondnoki
állás szerveztetett; 1723-ban a vármegye az anyaországhoz kapcsoltatván, a fejedelmi oklevelekben
biztosított javadalmak, (előbb az udvari
kamara,
azután a helytartótanács tiltó rendeleteire) elvonattak tőle. Az elvett javak kincstári alap czimen róm.
kath. iskolák szervezésére fordíttattak. 1780-ban az
iskola csak hétszáz forint jövedelemmel birt. Tanítottak benne professorok (8) és correctorok (38). Mint
prof. első helyen említtetik
Udvarhelyi
Mihály,
utolsó Gátlii István, mint corrector első Deák József,
utolsó Miklós Márton.
IV. (1797—1848.) Külső és belső ügyeinek őre
az egyházmegye
(Máramaros-ugocsai) ; szervezték a
fölügyelő gondnoki állást, pártfogóságot-, lyceummá
lett. A bölcsészeti tudomány előadására rendes tanári
szék állíttatott fel. A szigeti nemesség 2500 írt alapítványt tett. 1802-ben uj, emeletes kőépiiletuek t e h

- ad -i
ték le alapját. 1803-ben József fóhercíeg nádor az
iskolát meglátogatván, ígéretet tett, hogy az intézetnek előmenetelét szivén fogja viselni. Phisikai,
könyvtári, pénzbeli adományokhoz jut. 1-81 l-ben pénz
zavar állott be. Egy rendes tanárt birt csak
fizetni.
Az egyház papjai jártak be tanítani. I i a r i Péter igazgató Erdély jóltevőihez folyamodott (1816) segélyért.
A z esdőszót a dicső ősök utódai meghallgatták, az
oltárra
meghozták adományaikat.
1836-ban g r ó f
Buttler János tizenhat ezer forint alapítványt tett
le egy jogi tanszék számára (első tanár Pataky János lett), Nánásy András pedig külön theologiai tanszéknek veti meg alapját. A gymnasiumnál állandósítják a tanári állomásokat. Prof. a philos. szakoni
Nánásy Mihály, Haas Fere ncz (róm. kaih.) Szilágy
János, Szabó Sándor, Almási Ferencz, Patay István
Sasku Károly, Papp János, Pásztor Dániel ; a theologiain Hari Péter, Jászai István, Dimény József, Breznai Pál, Széles Eiulre, Szeremlei Gábor, Lugosy József, Veres Sándor ; a jogin Pataky János, az irodalmin Szilágyi István.
V. (1848-tól.) Mivel az iskolának nem volt elegendő anyagi ereje arra, hogy a Tinin féle „Organi
sations E n t w u r f " szellemében szerveztessék -. elvesztette felsőbb osztályait. 1833-den mint négy osztályú
algytmiásiuin nyílt meg. Az iskola hajójának kormányrudjánál egy férfiú (Szilágyi István) állott, ki istenbeu
bízva őrködött, az intézet sorsa felett. A hajó, a bölcs
kormányzó vezetése alatt elkerülte a zátonyt, az
intézet viszakapta főiskolai rangját s az 1863-ik
évben mint nyolcz osztályú főgymnásium adta meg
az első érettségi vizsgálatot. Létszáma folyton-folyvást növekedett. lS55-ben 25, l862-ben 123, 1872-ben
32S, 1879-ben 380 volt a tanulók száma, 1867-ben
a jogi tanfolyam is felállíttatott. Ezen időszakban
RUédey Jánps tőzegei' forinttal, Palóczi Horvát Sj-
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mon és Mária szintén jelentékeny alappal növelték
az iskola anyagi erejét. Néhány év óta a magyar
kormány az 1883. X X X . t.-cz. rendelete értelmében
kötött egyezségek alapján tízezer forint évi segélylyel gyámolítja.
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Az iskolai tanszervezetek.
— 1.) A kath. iskolák számára. —

A Magyar királyi helytartótanács 1723. L X X .
törvéuyczikkel lépett életbe. Szervezése óta több rendbeli szabályrendeletet bocsátott ki. Megengedte, hogy
mindenik felekezet saját iskolái számára systemát
adjon ki. (El kell ismerni, hogy a helytartótanácstól
— ugyszólva — kierőszakolt ezen autonom jog, sok
helyen nagyobb munkakedvet idézett elő.)
A helytartótanácsnak 1845. julius 16 áu 25.224
szám alatt kibocsátott uj rendszere a közoktatás
elemi ágát egészségesebb alapokon kezdte fejleszteni.*
Tiz fejezetben 87. szakaszt foglal magában. V á z l a t á t
a következőkben adom.
Az I . fejezet ( 1 — 2 0 §.) az elemi tanodákat írja
le. Alsó (két osztályú) és felső (öt osztályú) elemi tanodát különböztet meg. A leányokat lehetőleg a
fiuktól elkülönítve óhajtja oktatni. A vallás tanítás
a lelkész tiszte.
* Ezen alapszabályról irta 1883-ban Ttill József tanügyi
író, kir. tanfelügyelő : „nagyon fontos normativum főleg azért
mert formailag sem az egész intézmény nem lett hatályon kiviil helyezve, sem peilig az 1808. X X X V I I I . és 1870. X X V I I I .
törvényezikkek e normativum egyes intézkedéseit nem szüntették meg. A mi tehát ezen helytartósági intézményben a fennálló törvényiiyel nem ellenkezik, az érvényben áll a kath. iskol á k r a ina is és e törvény ereje súlyosabb, mint államilag helyben nem hagyott püspöki elaboratnm, melynek épenséggel
uiucseu semmi törvényes alapja." ( I I . l'aed. Sz. I V . köt. 320 1.)
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:
.'.A H . fejezet, (11-20-§.) a tanodák felállitásáró^.szól. Mindenütt; hol a tanulásra alkalmas gyér-,
mekek; száma megkívánja : iskolát kíván föiállittatui.
Hol pedig „a fi- és leány gyermekek száma egy liclyí
ben összesen csekély, a nép szegény, jóttevö nincs,kedvezőbb körülmények bekövetkeztéig, két vagy
több közel eső község egyesülve, ott hová az összegyűlés legkényelmesebb: aránylagos közköltséggel
eg-y köztanoda alapíttassák és tanítói állás szerveztessék." Olyan helyre pedig, hol a geographiai állapotok ési egyéb helyi akadályok állják útját a rendes fejlődésnek, vándortanitói
intézmény alkalmazását
rendeli el. Megtiltja, hogy oktasson az, ki képességéről eleve az illető elöljáróságtól oklevelet és próbatételrőli bizonyítványt nem nyert és felsőbb helyről
felhatalmazva nincs". —. A 20.ik szakasz azon lelkészéknek, kik oly községben laknak, melyekben elliárithatlan akadályok miatt tanodát felállítani n«m
lehet, méghagyja, hogy a gyermekeket maguk köré
gyűjtsék és oktassák.
A I I I . fejezet (21—33 §.) a tantárgyakat sorolja elő. Az elemi tanodák első osztályában, a) Kis
kathekizmus, evangelium, b) szent i r á s : ó-szövetség
kivonatban, c) erkölcstan rövid példákban. (Ezen háröm tárgy az egyházi hittantanitó által rendes órákban előadva.) d) olvasás elemi, azaz: betüismertetés,
egybefoglalás, szóejtés magyar és anyanyelven, e) irás,
a z a z : betüképzés és szóba foglalás, f) számtan első
elemei.
A második osztályban, a) a ker. vallás valamivel bővebben, mint az első
osztályban,
b) a
szt. iiás, uj szövetség alkalmas kivonatban, c) erkölcstan buzditó példákban, e^vang. magyarázatban,
(mindez a· lelkész által előadva,) d) folytonos oivasás
nyomtatványokból, kéziratodból, anya· és magyar
nyelven, — a falusi tanodákban egyedül anyanyelvén'
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e) sziulilgy az írás is, f) számtan az egész, elvont és
megnevezett számok első négy számvetés nemei ; a
forgalomban levő pénznemek és mértékek felbontása
és átváltása, az emlékezetből gyakorlás, a
jövedelem

és kiadás jegyzék

módja, törtszámok, g) olvasás, az

olvasmányok értelmi taglalása, h) éneklés álfitatos,
/szerény, illő, kellemes, buz gó módon.
A harmadik
osztályban a) ker vallás, 87 i. irás,
evangelium, a tanodai lelki tanító által előadva, b)
olvasás anya és magyar nyelven, c) irás szintén, d)
latin szavak olvasása és irása, e), anya nyelvean, f)
magyar nyelvtan, g) fogalmazási gyakorlatok, h)
számtan.·
.
A negyedik osztályban, a) ker. vai lás, erkölcstan
b) számtan, arány és társasági számfejtés, c) szép és
helyes irás előmondás után, d) magyar és német
nyelvtan, e) fogalmazás, f) polgári építészet, g) rajzolás, körvonal és várrajzot ás, h). népszerű földmértan, i) magyarországi és ausztriai birodalom földleírása, f) a szép olvasás gyakorlása; taglaló magyarázatra és a gondolatok utánzással való fogalmazására a legjelesebb magyar és német írókból kiszemelt

levelek, leírások, beszélyek és történetek példaként használandók.
A negyedik osztály második folyamában (ötödik
osztály) a) a ker. hitvallás és erkölcstan, b) a számtan minden egyszerű és összesített megfejtés szabályai, a kereskedés, üzérkedés és nagyobb gyárakban
előforduló esetekre alkalmazva, c) szépirás, d) magyar és német nyelvtan : a szókötés szabályai, levélírás és bővebb fogalmazástan példákkal és otthon
kidolgozandó feladatokkal, (a horvátországi iskolákban a tiszta horvát és német nyelvkötés szabályai
és a magyar
nyelv
elemei.) e) rajzolás, f) polgári
építészet, g) tömény (stereometria), mértan, vagyis a
zömöktestek származása, köbmérése és viszonya, U)

erőmlltau, azaz : egyszerű és néhány összesített erőmüvek ismerete az erő és súlyarány és ennek alkalmazása és használása, i ) természetismeret, j ) elemi
természettan, k) Európa és a többi világrészek .földleírása, 1) szavalás, kellemes olvasás és taglaló magyarázása legjelesebb magyar és német Írókból kiszemelt és a csinosabb fogalmazási; például válogatott
daraboknak.
A leányiskolák tananyaga kevéssé tér el a fin
iskolákéitól. K i v á l ó gond kívántatik a háztartás vezetésére képesítő tauok elsajátítására, kertművelés,
k o n y l a vetemények termesztése és eltartása, baromfi
tenyésztés, sertéshizlalás, irósvaj- és sajt készítés,
len-" és kendertermelés, fonás, szövés, a ruhák és bútorok tisztántartása, liszt kezelés, kenyérsütés, eczetkészités. A 33. szakasz kimondja „Általában a nőtanodákban (ennek magasabb fokú intézeteiben is,
ugyanazon rend, mely a
fitanodákban
kit űzetett)
szinte megtartandó.
A I V . fejezet az oktatásmód titkait árulja el
(34 — 40. §.) A „helybeli körülmények"-et figyelembe
kell venni. A felső elemi tanodákban (öt évi tanfotyam) a tanév, mindszenthó (október) elejétől, kisasszony hava (augusztus) elejéig tart. Az alsó elem
tanodában nagy szünetet nem engedélyezett ezen
szabályzat, e helyett a kerületi felügyelő a helyi
igazgatókkal egyetértve és a főigazgatót tndósitva,
az év munkaszakaira (tavaszi szántás, kaszálás, aratás, szüret) szünetet engedett. Az így engedélyezett
szünnapok hat hétnél nagyobb időre nem terjedhettek.
A felső elemi tanodában minden csütörtökön egész
nap és kedden délután szünet volt. Más köznapokon
reggel és délután 2 — 2 óráig folyt az oktatás (37. §)
A z alsó elemi vagy falusi tanodákban hétköznapra
szünet* nem volt engedélyezve, az oktatás az isteni
'

szabályrendelet ezen pontját 1846. augusztus 12-én

tiszteleten kivlil délelőtt, három,-délután 2 óráig·, tartott. Vasárnap és parancsolt ünnepeken, a nagy hét,
utolsó napjaiban országos, vagy helységegyház búcsúin, a könyörgések napjaiban és karácsony előtti
napon az alsó, a felső elemi tanodákban szünet -tartatott (39. §.) A 40 ik szakasz a vizsgálat megtartását rendeli el, „Minden elemi tanodában félévenként próbatétek fognak tartatni és min i a fiu, miud
a leány tanítványok előmenetelük szerint soroztatni
és azoknak, kik szorgalmuk, előmenetelük és j ó viseletükben kitűnők, ha kitelik, jutalmak és érdemdijak
osztatnak k i . "
Az V-ik fejezet. (41 — 50. §.) az elemi tanodák
felügyeletéről és igazgatásáról szól. A felügyeletet a
királyi Felség nevében a magyar királyi helytartótanács gyakorolta; a megyés püspökök a hitoktatásra ügyeltek föl. A kerületi felügyelők (esperesek)
a tankerületi vagy tanulmányi igazgatók hatósága,
ezek (számra öten az egész országban) pedig a helytartótanács főhatósága alá tartoztak.
Az elemi iskola szellemi életére a főigazgató
gyakorolt felügyeletet, az anyagi javak kezelése pedig értelmes, a tanodai ügyekben jártas és buzgó
egyénre volt bízva. A gondnok szükség esetén a járási főbíró** (főszolgabíró) hoz folyamodott, s a törvényben biztosított jogával az anyagi javak behajtását eszközölte.
a nagyváradi t a n u l m á n y i kír. főigazgató a tanfelügyelőkhöz
intézett körlevelében megváltoztatta, mivel az uj szabályoknak
a köznapi szünetekre vonatkozó 38-ik szakasz útjába
a gyakorlati élet terén számtalan akadály tolul, megengedte a főigazgató, bogy további felső utasítás érkeztéig az érintett
szakasz „bealkalmazása" a köznapi szüneteket illetőleg ellialasztassék és az alsóbb tanodákban a helyi körülményekhez
képest meghatározandó köznapon iskolai szünet adassék.
** K i „a vármegye részéről tanodai felvigyázó" czimet
viselt'
.

- 39 •A-VI. .fejezet (5.1—87. §.) a .tanítói személyzetről szól. Az alsó elemi iskolának legalább egy , ; a.
felsőben minden osztálynak külön rendes tanítót rendelt s igy az utóbbi iskolában a tanítói kar a [hitoktatóval és a „rajzolómester"-rel az igazgatón kívül
hét személyből állott.
A V I I . fejezet (58—71. §.) a tanítói állások
betöltését határozza meg. A főigazgatót a király nevezte ki, kinek volt egy jegyzője és egy írnoka „illendő fizetéssel." A tanitÓKat a kerületi felügyelt
(mit hármas kijelölés előzött meg) a főigazgató helybenhagyásával iktatta be hivatalába. — E fejezet
intézkedik a nyugdíjügyről, kimondja, hogy az olyan
„tanodai .egyének" kik öregség vagy más okok miatt
kötelességeiket, nem folytathatják harmincz évi szolgálat után egész fizetéssel léphetnek nyugdíjba.
A V I I I . fejezet (72—75. §.) a tanodákat a
kegy és földesúri segélyek mellett a községek pénztára tartozik fentartani.
A I X . fejezet ( 7 6 - 8 2 . §.) a tankötelezettséget
mondja ki 6 — 7 évtől 12 —ig. AZ elemi iskola harmadik osztályába s ebből a negyedikbe és középtanodába senki nem léphetett, ki az alsó elemi tanodái·
sikerrel nem végezte, ebbeli tanulásairól jó bizonyítványt nem mutatott fel. Meg volt engedve a magánt
uton való tanulás, de ezen ecetben nyilvános iskolában tartozott a magántanuló vizsgálatot tenni.
A X-ik fejezet az oktatás módszerét, és tanítóképzést érinti. A magántanítótól is megkövetelte a
szakbizonyitványt, ki ezt felmutatni nem tudta „rendőrségi fegyelem" alá esett.
Vármegyénk róm. kath. iskoláira vonatkozólag
e szabályrendelet volt irányadó ; föl kell tennünk,
hogy a kevés számban fennállott gör. kath. iskolákra
is ez birt liatály'yal.
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Vasárnapi iskJa („közoktatási pótló intézet")
felállítását külön szabályzat mellett követelte az
1846. bőjtelő (február) hava lO-én 4543. szám alatt
kelt helytartatanácsi rendelet.

Az iskolai tanszervezetek.
(Protestáns iskolák számára.)

A protestáns iskolák a mult időkben igen sok
zaklatásnak voltak kitéve. A trónnak tanácsadói
a szeretet igéit csak ajkukon hordozták, szivök mélyén a gyűlöletnek gyújtottak oltártüzet. Egyes nagyobb befolyású emberek még a nemes intenczióju
íendeletek leple alatt is nem ritkán a legszerencsétlenebb módon gázoltak keresztül mindenen, letaroltak a szellemi élet szépen fejledező mezején erényt,
hitet, tudományt. Bái\ békekötések, alaptörvények
védték a protestáns iskolák ügyét, mégis sok helytartótanácsi végzés bizony föltépte a béke egy s
más pontját, most itt, majd ott nyirbált le egy-egy
darabot a biztosított önkormányzati jogból; most itt,
majd ott fosztván meg az iskolát anyagi forrásától.
Gróf Barkóczy Ferencz prímás, iskolai főfelügyelő, javasolta volt Mária Teréziának, hogy a királyné tiltsa el a protestánsokat főiskolák állításától,
adjon ki rendeletet arra, hogy a protestáns növendékek 14 éven tul egyedül róm. kath. iskolákba járhassanak, hogy a papságra készülő ifjak zárassanak
el a külföldi egyetemek hallgatásától. Ist-nnek hála
ezen kegyesen érző lélekre, Krisztus szellemében viselkedő és vitézkedő gazdag jellemre, humánusán
érző szívre mutató Barkóczy-féle tanácsok és sugallatok nem nyertek mindenben meghallgattatásra.
1789. jan. 19-én a cs. és kir. kanczellária az ismételten történt folyamodásokra a reformátusoknak megadta a jogot arra, hogy a tanügyi kormány tanrend-
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szere szellemében külön tantervet készítsenek saját
iskoláik számára. Ennek alapján jutottak a márama·
rosi ref. iskolák helyi érdekeiknek megfelelő szisztémákhoz.
A szigeti első részletes tanítási tervezetet Hari
Péter adta ki 1802-ben e czini alatt: „A szigethi h.
vallástételt tartók
főiskolájának tanitásbeli systernája. A tanuló s tanító ifjúság könnyebbitésére s
vezérel tetősére kiadta Hari Péter, iniiit a· nevezett
oskola rebtora; egyik professzora s a nevelésnek
egyik' igazgatója:"
Á tanitásről1 Hari elvi pontjai:
a) lie regulákon kezdjük a tanítást;
bj s/.'okjék a gyermek a figyel mezőshez; .
, fi) a^ hang-képek (betű) ismerete együtt járjon
annak- leírásával;
,
.
d)' a geometriánál', a geögraphiánál a rajzolás
és' följegyzés el íiem maradhat.
. . Ézén móddal a figyel mezősnek-és emlékezésnek
is ja'váfa cselekszünk.
Hary szisztémája külön szakaszokban szól az
exaraeuekrol a klasszisokbeli közönséges tanítókról, a
diákságra menő tanulókról, az olvasásra való szok tatásrój. A diákságra menő tanulóktól megkívánja,
„liogy erkölcsükkel,, szelidségükkel,. alázatosságukkal,
engedelmességükkel és szorgalmatosságnkkal világosan kimutassák azt, hogy a maguk további kiművelésének s tökéletesítésének kiváná=ából vágynak diákságra."
.
Hari előtt világosan állott a lélektani szempont..
A- tanulót a természettől nyert képességei, hajlamai,
yágyai szerint kívánta képezni. Minden tanító figyelmezzen — úgymond — arra, hogy tanítványai a
poégisb1!!, raj'olásban, faragásban, metszésben, zené-

ben stb. a meunyiben tudniillik ezekre termettek és
hozzá kedvök van kimiveljék magukat (22. §.)
A felsőbb osztályok tantárgyai közé beiktatta
a edagógiát, is, mit a filozófia tanárának osztott
be Erre vonatkozólag mondja: „Harmadik esztendőn
egy órán morális philosophiát s ezt elvégezvén, naturális 111'ologíát, más órán universalis encyklopediát,
ezt elvégezvén : paedagogiát" — kell előadni.1)
Hari az olvasási kedv föl keltésére és képző
irányban való' fentaríása sőt fokozására nagy gondot
fordított'. E czélra ajánlotta Csepcsányi hasznos mulatságait, gróf Teleki József verseit, Gvadányi és
Budai Ézsaiás históriáit, Pétzeli József meséit. Vezérkönyvül 12 munkát sorol elő, köztük Lázai József oskolai tanitókönyvét, Seiler kisdedek vallását,
Márton István munkáit.
.
*

Későbbi időszakból való a szigeti ref. liczeum
megújított nevelési rendszereKét
részből áll. Az
első rész tudomáuyos nevelési elveket, a második
rész a tanrendszert foglafia ^magában. A nevelésnél
nem enged tért ugrásnak. Érdekes erre vonatkozó
meghatározása : „Mint az olvasásnak, ugy a felsőbb
tadományoknak is van abe-je Egész életében, kivált
az olyan hivatalok vitelében, melyek tudományos
működést igényelnek, kitűnik az· abból eredő hiány,
hogy valaki a maga tudományos mivelésében elhanyagolta vagy átugrotta a készítő alsóbb tudományokat p o. a nemzeti iskolából átlépett a lyceumba
' ) 1804-ben decz. 28-án Debreczenben küldöttség ü l t
egybe a prot. iskolák tanszervezetének egyöntetű mogállapitása végett. E tervezet a tanítóképzés ügyével is foglalkozván, kimondta, hogy azon ifjak is, k ' k tanítók száudékoznak
lenni, tartoznak hallgatni vagy a konfessziót vagy teologiai
dogmatikát.
.
z

)

S ilágyi

Istxán

kéziratgyüjteményében.

vagy philosopliiai ismeretek nélkül lépett be az orvosi, törvény és theologiai tanszakokba. Ezekből lesznek az úgynevezett fél, felüleges tudósok vagy inkább világvakitók, a társadalmi életfának zöldelő
mohai, a szókat hosszasan, gondolatok összefüggése
nélkül és indulatosan elősoroló, de gyakorlatilag
semmi alapost tenni nem képes szónokok; a kiknek
nem a rendszeresen gondolkodni szokott értelem, hanem az azt lenyomó indulatok tömege zuditja a szájába a szókat·, annak előadásaiban és cselekedeteiben
nem lehet rend, higgadtság és mértékletesség."
A liezeum három külön szakra volt osztva ezen
rendszer szerint: Az első nemzeti iskola, elemi és
polgári tanfolyammal. Beléptek ezen iskolába 6 —7
eves gyermekek és 11 — 12 éves korukig abban tanultak. A második a gimnázium (12 — 17 életév),
melyben a klasszikus nyelvek s reáltárgyak képeztek
tantárgyit. A harmadik a felsőbb tudományok iskolája a filozófiai, teologiai és jogi tárgyak, előadására.
A szigeti anyaiskolától elváltán élő máramarosi ev. ref. iskolák a negyvenes évek elején jutottak népiskolai rendtartáshoz (szervezethez); a következő tanszervezet irányitá működésöket:
I. A népiskola feladata.
A gyermekuket Isten
félel rében nevelni; hazaszeretetre, tiszteletérzésre,
hálára, engedTmességre szoktatni, hogy igazi ker.
legyenek.
II. Az egyházközség viszonya az iskolához. Az
egyházközség köteles alkalmas iskolahelyiségről gondoskodni, kellő fölszerelést adni, iskolakertről, könyvtárról, alkalmas, megfelelő tanítói lakásról, tisztességes fizetésről, ennek időnkénti javításáról, a népesebb egyházakban a tanítványok .számához képest,
segédtanítói állomások szervezéséről gondoskodni.
I I I . A gyermekek iskoláztatása. IskolaA^es minden gyermek, ki 7-ik-, iskola köteles, ki a 8-ik élet-
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évét már elérte. A szülő iskolába tartozik járatni
gyermekét 5-G éven át. Tandijat, fizet a sz.iilő, akár
adta fel gyermekét·, akár nem.3) Szegény gyermekek
iskoláztatásáról az egyházközség tartozott gondoskodni. A tanulókat iskolai év elején vették föl, bár
a föladat ás az év más szakaiban sem volt eltiltva.
IV. Az egyházközség panaszt a felügyelőség és
az egyházmegye előtt nyújthatott be. A sérelem ott
volt orvosolható.
V. Az iskola irattárakban az anyakönyv, leltár
mulasztási és vizsgálati táblák, az iskolára vonatkozó
történeti adatok, régi alapítványok, ujabb adományozások, jótevők, felügyelők, tanitók nevei, utóbbiak dijlevele, az iskolára nézve fontosabb események
voltak őrizendők.
.
VI. Iskolai pénztár. Iskolai pénztár alapítása az
egyházközség elöljáróságának gondjaiba ajánl tátik,
jübböl szereztessenek be taneszközöd, módszertani
könyvek, ifjúsági munkák, kézi könyvek szegény tatanulók számára. E pénztárba folylyanak a konfirmálás és közvizsga alkalmával nyújtandó segedelmezések, a mulasztásokból fizetendő pénzbírság, az egyház pénztárából nyújtandó segély, ajándékok, hagyó·
mányozások, minden iskolába lépő gyermek után fizetendő 10 kr. a pénztár a népiskolai választmány
(konzisztórium) felügyelete alatt volt; számadást, évenként az egyházmegyének tartozott bemutatni. .
3
) Ezen szabályrendeletek önkormányzati jogon alapultak
ugyan, de soha nem jöttek egy pontjukban sem összeütközésbe
a helytartóság, a Rátió, az Organisations E n t w u r f iskolakormányzati elveivel. A tandíjfizetésnek ezen megszabását ott találjuk a korábban kiadott helytartótanácsi rendeletekben. A
m. kir. helytartótanács 1786. decz. 12. (tehát a I I . József-féle
községi iskola szervezését sürgető rendeletet követő évben),
továbbá 1789. j u n . 29., 1802. j u n . 22., 1811. j u n 2S-én kiadott
rendeleteiben meghagyja, hogy minden gyermek 6—12 életvén belül tanköteles s tandijat fizet a be nem iratkozott gyermekért is a szülő.

V I I . Tanfelügyelet.
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a) Helyi felügyelőség..

Az is-

kola felett választmány áll, mely feJiigyeleti jogánál
fogva arra tartozott törekedni, liogy az iskolai törvények és rendeletek pontosan hajtassanak végre. A
tanulók iskolába járását szorgalmazza, a tanköteleseket számba vette, az iskolai pénztárt egyik tagja
ál'al kezeltette. A tanító javadalmának pontos kiszolgáltatására ügyelt, annak javításáról gondoskodott,
őrködött az iskola vagyona fölött, félévenként jelentést terjesztett a presbitérium (egyliázközségtanács)
elé, melynek tagja volt minden önálló családfő, ha
egyszersmind adózó volt. b) Körlátogató. A rendeletek végrehajtását ellenőrizte. Az iskoláról kimerítő
jelentést tett az esperesnek. A jelentés pontjai : az
iskola épület és fölszerelése; a tanulók létszáma, taneívdmény; tanító neve, kora, készültsége, szorgalma,
viselete, a helyi felügyelőség tagjai, fontosabb határozatok, a tanítói fizetés pontos vagy rendetlen kiszolgáltatása, az iskola jövedelme, adományok, leltár,
esetleg javaslati pontok.
V I I I . Egyházmegyei

népiskolai

választmány

gon-

doskodott az egyházkerület (püspökség) által kiadott
rendeletek, határozatok közzétételéről. A körlátogatókat utasítással látta el. E1 járásáról az esperesi hivatal utján időnként az egyházkerületi uépisk. választmányhoz adta be jdentését.
IX. Mulasztások A tanító a mulasztók névsorát
hetenkint a lelkésznek, hónap végén pedig a'felügyelőségnek tartozott bemutatni. A hanyag szülőt a polgári hatóság, az esperesi hivatal átiratára büntette
meg. Igazoltatott a mulasztás : betegség, beteg családtagok mellett való szolgálás, családi gyász, ünnepély, elemi csapás, viharos időjárás okain. A tanító
sürgős eseteknél 2—3 félnapi mulasztásra engedélyt
adhatott, annál többre a lelkész vagy isaolai felügyelőség. Engedély kérésre a gyerek nem volt feljogo-
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sitva. A szülőnek kellett'azt tenni. A ragályos betegségben szenvedő gyermek, távol volt kénytelen
maradni.
X . Fegyelmezés alatt a rendre, pontosságra, engedelmességre való szoktatás értetett. Ezen erkölcsi
kellékek fentartásának a büntetés nem első, hanem
utolsó eszköze.
X I . Jutalmak. „A tanítónak szeretetén kívül
nincs semmi elajándékozni valója; ennek legteljesebb
mértékében a leggyöngédtbb tanítványok részesülnek."
A tani tó által osztogatandó jutalmak, méltányló elismerés, helyeslő szavak, előléptetés a tanulótársak
között, megbízás a felügyelettel vagy a gyengébbek
vezetésével. E pusztán erkölcsi jutalmazásokban is
óvatosnak kell lenni, nehogy a gyermek lelkében az
önhittség kapjon lábra.
X I I . Büntetések. A kihágások és vétségek ellenében alkalmazandó büntetések: szelíd figyelmeztetés,
komoly tekintet, megintés, feddés, dorgálás, az ülőhely elvesztése, lejebb sorozás és rendkívüli esetekben a vessző. Vigyázzon a nevelő, hogy „a kezei
közt levő fegyelmi eszközöket el ne vesztegesse, azokból idő előtt ki ne fogyjon," (e szakaszban még az
is meg van hagyva, hogy a testi büntetés egyetlen
eszköze a hajlékony vessző zárva tartassék, használata legfeljebb hat ütésig terjedhet.) Tiltott eszközök
közé voltak sorolva minden olyan jutalmazások és
büntetések, melyek a becsület érzést nagyon felizgatnák vagy eltompítanák. A büntetés daczára is meg
nem javuló, ki másokat vétkes czimboraságra csábit
„minden, általa elköv?tett vétségek figyelembe vétele
után, az egyházmegyére teendő bejelentés mellett a
helybeli felügyelőség és presbitérium által egy évre,
ismétlés esetében pedig végképen kitiitatik az iskolából."
*
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Ezen szervezeti szabályzat szellemében készített
tantervet Batizi András técsői pap, iskolai közfelügyelő, később a márauiaios ugocsai egyházmegye
esperese. A tantervet az egyházmegye .1851. április
2-án Halmiban tartott közgyűlésben vette tárgyalás
alá; elfogadta s az 1851- 2. tanévben a ref. iskolák
részére kötelező erővel bírt. Tantárgyak voltak : értelem fejlesztés (raa : beszéd- és értelemgyakorlatok),
vallás, magyarnyelvtan, irástan, számtan, földrajz,
természetrajz, természettan, ember- és egészségtan,
gazdaságtan, gazdasszonyságtan, történelem. Mindenik iskolában alsó, közép és felső tanfolyam létesült
azért, hogy a tani lóra megbirhatlan teher ne nehezedjék.4) Vezérkönyvekül ajánlva voltak; Varga János, Vez.érkcnyv az elemi nevelés és tanításra, Zákány és Varga Abcés könyve, Édvi Illés Pál Vezér
könyv (az Akadémia által kitűzött pályázat eredménye, az Akadémia költségén jelent volt meg, a szerzőt a pályadíjon felül ive után méltányos honoráriumban részesítette; hamarosan két kiadást ért). Batizi Elemi énekléstan (kótaismeret a 3-dik osztálytól), Táncsics és G-ondol-féle nyelvtanítás, Maróthy
Számtan.

4
<•
) Az 1. és 2-ik osztály alsó. a 3. és 4-ik osztály közép
az 5. és 6-ik osztály felső tanfolyamnak felelt meg: különben
az osztályok ezen mód szerint való csoportosítása mindenütt,
hol a 6 osztály egy oktató vezetésére volt bízva, a helytartótanács által 1836-ban lett elrendelve.

Egyesületi élet 67 előtt.
Az 50-es évek társadalmából hiányzott a társulási és szellemi tevékenységnek azon pezsgő ereje,
mi az előtte átélt pár századtizednek és utána következőknek tulajdona vala. Mintha végórája iilött
volna sok nemes intézménynek, olyanoknak is volt,
mik már erős gyökeret vertek a társadalom talajában.
Visszafojtott lélekzettcl állottak a multat, és
jövőt elválasztó határkőnél azok, kiknek fájt egy
nemzet csalódás szülte bajait látniok. Jól esik tudnunk, hogy ezen bus emlékű századtizednek van egy
kicsiny, óáza, zöld sziget,je, melyen örömmel Kötünk
ki, melyeu lelki nyugalommal tehetünk sétát.. A zöld
sziget főékességét a közoktatás fája tette, mely eszményi tölgy hasonlít a viharokat átélt bérezi tölgyhöz, melynek erős törzséből ágaznak szét annak
lömbsátorát, ékességét tevő ágak. E tölgy egyik jelentékenyebb ága, a népoktatási, melyre üdítően itatott az interregnum időszakából a helytartóságnak
azon intézkedése, mely néptanítói tanácskozmányok
tartását rendeli el.
A helytartóságnak a püspökségekhez, tankerületi főigazgatókhoz intézett sürgető leirataira országszerte mozgalom indult meg az iránt, hogy az iskolaügy minél szélesebb alapra helyeztessék. A társadalomnak érdeklődését az iskola felé irányítani, vonzani : czélul lett kitűzve. A mint a néptanítói tauácskozmáttyok Máramaros vármegyében, különösen
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a protestánsoknál — helytartósági és püspöki rendeletre — 1858-tól megtartattak: mindig vonzó erővel
hatott az egyházközségek érdeklődésére.
Balogh Péter püspök 1837. év tavaszáu hívta
fel egyházkerülete espereseit arra, hogy a helytartóság kegyes leirata szerint néptanítói tanácskozmányok szervezését eszközöljék. A püspöki leiratot
1857. április 15. és 16-án Salánkon (Ugocsa megye) tartott egyházmegyei közgyűlés vette 16. szám
alatt alkalmazkodó tudomásul. A következő év tavaszi nagygyűlésén, (F.-Almáson) már Derczenyi András egyházmegyei főjegyző és iskolai közfelügyelő kész
tervezettel állott elő, mely el is fogadtatott.
A tervezet lényegesebb pontjai:
a) a néptanítói tanácskozmányhoz a papi és tanítói tagokat az esperes körlevélben hívja egybe ;
b) a gyűlésen tartoznak a papok is jelen lenni
s ott a hasznosnak látszó eszközök létrehozásában
közreműködni;
c) a legfiatalabb lelkész alkalmi szónoklatot tart;
d) a helybeli iskolában közvizsga tar tátik a
tájéki ügyelő elnöklete alatt, minek végén a tanítói
kar megteszi észrevételeit;
e) vándorgyűlések tartandók s mindig a nyári
közvizsgálat idején.
A gyűlés mikéntje, helye és idejéről ezeket
vázlatozváu, annak tárgyaiul szerepeltek uiég : értekezések, emlékbeszédek (elhunyt, tagok felett), gyakorlati
dolgok, eszmecserék és időszerű tételek
megvitatása.
A tanácskozmány jegyzője egy-egy évig viselte
tisztét és elnöke mindig az időszerinti tájéki felügyelő vala.
Az utóbbi időben tartatni szokott gyakorlati
'tanítások helyett a szervezet eredeti tervezete szeriut közvizsgálatok voltak tartva. És ez sokkal ta-
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nulságosabb lehetett mindenkire nézve. A nevelési
és oktatási szempont a inaga teljességében volt áttekinthető. Az összbenyomás igy tartósabb vala.
Igaz, hogy a gyülésezésiiek hosszabb és terhesebb
formája volt; de megfelelő érdeklődés mellett tanulságosabb is. A közvizsgálat felett megindult eszmecserében a követkéz ó szempontok kötötték le a tanácskozás figyelmét: a) vajon a közvizsgálatot adó
tanító minő munkásságot fejtett k i ? b) az ártalmas
gépiességet kerülte-e? c) a gyermek lelkét serkentő
vizsgálati, szemléleti oktatásmódot alkalmazta e?
d) odatörekedatt-e egész buzgósággal, hogy az iskola
az életre legyen utinutató és képző ? — A gyűléstartás költségeit a fogadó egyház viselte, a tájéki
felügyelőjét a traktus, a jegyzőjét a közpénztár.
A máramaros-'igocsai egyházmegyében*) négy
tájék szerveztetett: mdramarosi (elnök Biki Fere ncz
huszti Jelkész, tájéki iskola ügyelő, jegyző /arga
Lajos técsöi nagyfilanitó, első gyűlés Huszton 1858.
jul. 22.) fekete-ardói
(elnök Varga János pap, ideiglenes tájéki iskolafelügyelő, jegyző Záboly Károly,
fekete-ardói tanító ; első gyűlés Dabolczon 1868. jul.
14.) halmii (elnök Kovács János f.-alinási pap, tájéki
iskolafeliigyelö, jegyző Filep Mihály halmii tanító;
első gyűlés Tivadarban 1858. jul. 8.), nagyszöllősi
(elnök Nagy János pap, tájcki ügyelő, jegyző Szabó
Márton nagyszöllősi tanító, első gyűlés Verbőczön
1858. jul. 21.)
*) Az 1818-bau javaslatba hozott uj egyházmegyei szervezet 1821. október S—8-dikán tartott egyházkerületi gyűlésén nyert elintézést. E szerint a tiszántúli egyházkerület
1821-től 13 traktusra oszlott; á közép-szolnoki és szilágyi egyházmegyék az erdélyi kerülethez kapcsoltattak; Máramaros ás
Ugocsa pedig egyesittettek és élére állíttattak Pogány Lajos
cs. kir. kamarás és Homoród-Szentpály Gábor. E g y h á z i tekintetben az uniósitás ma is fenn áll.
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Derczenyi András egyházmegyei tanfelügyelő
jelentésében dicsérőleg emlékezett meg e tanácskozmányokról, mint o'yanokról, melyek az iskolaügy virágzását és a tanítói kö-szellem élénkítését hathatósan a ozditották elő. E buzgó tanfelügyelő egyházmegyei közös értekezlet életbeléptetése iránt is nagyban fáradozott. Azt akarta, hogy szoros kapcsolat
létes: ljön a négy tájék között, de a terv nem volt
kivihető·, 1859-ben Visken tartott egyházmegyei
közgyűlés jegyzőkönyvében „most még kivihetetlen" nek van jelezve ; annak is maradt évről-évre, mig
végre uj hajnal hasadt.
Szorosan egyházias színezete volt ezen értekezletek működésének. A máramarosi tájék túlszárnyalta
mindeniket; élet ereje is legtovább nyúlt. Biky Ferencz, Nagy János, Szabó József és Szarka József
voltak elnökei. Akadtak tanügypártoló férfiak, kik
a szellpmi tevékenységet fokozni, a munkakedvet
éleszteni pályadijak kitűzésével törekedtek. Ezek
közé tartoztak Nánásy Lajos, Várady Gábor, Kulin
Imre, Tóth Ferencz. A pályakérdések most a nevelés
és iskoláztatás, majd a módszer, ismét a neveléstörténet, kertészet, gyiimölcsészet, iskolai já'ék stb. köréből voltak kitűzve.
A máramarosi tájék az iskolai játéknak nagy
szerepet tulajdonítván: egyik pályatéti lében elő kívánta soroltatni a czélszeiü játékokat; az iskolakertek fejlesztését pártolta, az iskola takarékpénztáraknak nem volt bive, bár Koós Ferencz képezdei igazgató
(ma brassói tanfelügyelő, kir. tanácsos) az értekezleten ismételten pártjára kelt. Szilágyi István liczeumi
igazgató, a mikor időt szakíthat ott az értekezleten
való megjelenésre, jelen volt és nem egy egészséges
oktatási eljárással ajándékozta meg a tájék egyesült
népnevelői karát.
A máramarosi tájék legkiválóbb munkásai vol-
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tak különösen a 60-as években (ezen időszakra esik
fénykorai Batizi János, Horkatj Antal, a gyermek
irodalomnak országos nevü munkása, Biró Beniamin,
Géressy László, Biky Ferencz, Batizi András.
Batizi András, esperes, a legszorgalmasabb néptanító volt. Az értekezletekről a világért el nem
maradt volna. S miként mikor Jókai az országgyűlésre
megy, otthon hagyja a regényíró és költő Jókait, s csak
a politikust viszi magával a t. Házba, Batizi is akként tett s nem egy ízben jelentette ki, hogy a tájéki tanácskozmánvban nem mint esperes, hanem
mint tanító vesz részt. Buzdította a tanítás munkájában „pályatársa"-it a gondolkozásra; lehetetlennek
tartotta, hogy a ki más.kat oktat, annak gondolatai
ne volnának; buzdította „a népnevelés munkájában
pályatársai"-t arra, hogy mikor valami életrevaló
eszméjük támad, vegyenek tollat, írják körül ? küldjék be a t áj ék i felügyelőnek, hogy ott felhasználtassanak, igy és ez uton sok életrevaló eszme, mely különben egy felvillant gondolat köpenyében szélnek;
ered, tartathatik meg mások és a közügy világos
hasznára.
Batizi espeies 1867. szept. 16-án kelt CXIV.
számú körlevele 46. pontja alatt elősorolja azon lelkipásztorok és tanítók neveit, „kik a népnevelés
szent ügyének virágoztatását dolgozataikkal is" elősegítették. Irt hét pap nyolcz munkát, 19 tanító 49
dolgozatot.
Az egyházmegyei tanfelügyelő pedig a közgyűlés elé terjesztett jelentésében ezeket irta egy halyen:
„a tanítói kar fel tudja fogni magas hivatását s a
kor kivánatai szerint azt betölteni iparkodik is."
Ez a szellem csak volt, ma már uincs. Az egyházmegyét ugylátszik, más alkatelemü légkör veszi
körül ; nem fordít egyháza veteményes kertjére anynyit, mennyit kellene. A testületi szellemnek kialvása
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maga után vont sok más sen·,-vesztő körülményt. A
tanítói javadalmakat könnyelmiileg nyírják, csorbítják a helyett, hogy méltányosabb gyarapítását eszközölnék.
Imre Sándor tudós akadémikusunknak igazsága
van, mikor azt mondja: „Nagyon fontos dolog, nekünk százszorta fontosabb, mint másutt·, hogy öntudatos, lelkében erős, külsőkép tisztelt tanítói osztályunk legyen. Nem rabszolga nép, melyet kötelessége
teljesítésére csak a felügyelés vagy a kenyér botja
ösztönöz, hanem ügyszeretö lelkes sereg, mely tudja,
hogy ő nagy és nemes czélra hivatott, hogy nemzetének, egyházának alapjához hordjon követ s ezt értse,
mikép történik és szüntelen előtte tartsa, de a mely
egyszersmind külső állásából, az öt érdeklő megbecsültetésből, méltatásból folyvást meggyőződve lehessen, hogy ö egyszersmind magáért is tesz. Sokat
emlegetjük, hogy a tanító tudjon önfeláldozó is lenni.
Mint más polgár, igen is. De az államnak vagy egyháznak nem lehet az önfeláldozást csak egy osztály
tisztévé tenni, keresztyén államnak nem szabad magát
rabszolgákkal szolgáltatni."
A tájéki körök szervezésekor a következőleg
lettek az egyes egyházak beosztva :
a) a máramarosiba tartoztak a szigeti, hosszumezői, técsői, liuszti és viski egyházak. Batizi András tájéki, majd közfelügyelő és esperes már a helytartótanács rendeleteit előzőleg életbe akarta léptetni
a .szakértekezletek tartását; a testületi élet föllendülését siirgeté épen azon időben, mikor legnagyobb
szükség volt a nemzeti érzület ápolására..;
b) a nagyszöllősibe: a nagyszőllősi, fancsikai,
mátyfalvai, verbőczi, fekete-pataki, salánki, tisza-kereszturi, tisza-ujhelyi, tisza-ujhiki egyházközségek.
c) a halmiba: a halmii, f.-almási, rievetlenfa-
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luoi, csepei. forgolányi, tivadari, péterfalvi, bökényi
egyliázközségek.
d) a fekete-ardóiba: a f.-ardöi, tekeházai, gödényházai,
gyulai,
tamásváraljai, aklii, dabolczi,
bábonyi, turterebesi egyházközségek.
Az első tanítói tanacskozmáiiyok idejéből élnek
még Csernák István esperes, Kovács István técsői
nyug. leánytanitó
Ezek teszik körvonalait az első tanító egyesületi szervezkedésnek. Vajha a más felekezeti iskolák
életéből is gyüjtketnénk egybe ehhez hasonló adalékokat, miknek tfUiügytörléneti szempontból, tagadhátatlanul, mindigbecsök és értékük van.

Tanfelügyelet 67 eíött.
A z 1845. évi julius 16 án 25224. szám a. k e l t ,
az iskolák tanmenetét
szabályozó és tananyagát
meghatározó helytartótanácsi rendelet. V. fejezete, az
iskolák felett gyakorló felügyeletet a kormánynak tartotta fenn, kimondván : a felügyeletet a királyi
Felség nevében a magyar királyi helytartótanács gyakorolja.
"
Ma mégis különösnek tűnik fel sok ember előtt,
hogy alkotmányos életünk szellemének megfelelőbb
jogutód: a magyar közoktatásügyi kormány, saját
közege a kir. tanfelügyelő által bepillantást vet a
felekezeti iskolák körébe. S támad hang, mely ezen
eljárást bírálat tárgyává teszi, holott az államkormánynak, sőt koronának főf.-lücyeleti joggyakorlása
egy idős a keresztyénség fölvételével. Szent István
az első apostoli magyar király nemcsak az újonnan
szervezett államéletnek volt bölcsen kormányzó feje,
hanem a közoktatásnak is; az ö tudta, beleegyezése
sőt hozzájárulása nélkül sehol sem állítottak fel iskolákat, az ó tudtával kapcsoltak iskolát a püspökségekhez, az ő rendeletére tartozott minden tíz község egy-egy iskolát felállítani s tudtával egyet-egyet
a vagyonosabb plébánia fen tar tani.- E beavatkozási
jogról nem
mondott le egyik
Árpád-házi királyunk sem..
Idők folytán a király a lejedelmi gondok növekedése miatt a közoktatás fő vezetését részben áten-
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gedte kormányának s inkább a katonai ügy szálait
ragadta kezébe, ennek bandériális rendszerét megszűnte'vén s rohamos f jlődést biztosított számára.
A közoktatási és katonai ügyek e helyeseréje hátrányos volt előbbire nézve, a mennyiben az anyagi
támogatás fogyatékosan j á r t ki részére. Márs hitalmasai.b érvekkel tudott előállani; ugy kívánták az
államalakulati viszonyok, hogy neki jusson ki mindenből a dicsőség, erő és hatalmasság.
Bármiut vi'Sgáljuk is azonban a dolgot, el nem
lehet vitatni, hogy egyenes jogleszármazás utján az
iskolák fölölt gyakorló felügyeleti és fenntartási jog
az államot illeti meg. Ma az iskola ^okneroü és
rangú birtokos közt oszlik meg s hogy ez miért van
igy és nem másként ? olyan ősi jogba vágó problematikus kérdés, mire feleletet adni nem a megértetés,
hanem a megoldás szempontjából nehéz.
A kormánynak nagy okai vannak arra, hogy
az iskolai állapotokat saját, udvarához tartozóknak
ismerje s azok fölött őrködjék; m m t az iskolák
egyéni érdekeknek csak látszólag állanak szolgálatában, a lényegileg legdrágább iigyet szolgálják. A
gondviselés csak tiz esztendőre tarolná le a föld
termőképességét s ne teremne az egyebet bogácskó
r ó n á l : hová jutnánk, mivé 1 >nnénk? A szellemi élet
terén ugyanezt az eredményt érnők el, akkor, hogy
ha egyszer csak arra viraduánk : egy deczeniumra a
a tanilóvilág felmondta a szolgálatot; a múzsák csarnokai erre a tiz évre bérbe vehetők·. E z t a csapást
mikor heverné ki az á'lam ; egyesek még tudnának
segíteni magukon, különösen az ország határszélén
lakók. Bizbny-bizony „a nap áll és a föld forog." —
Egyház és haza, társadalom és család egyaránt számit az iskola munkájára ; ezek egyikének sem szabad az ő működése utján rövidülést, avagy bénulást
szenvednie.
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Hogy az iskolaügy ápolása fejedelmi gondok
közé tartózott, kitűnik a tanfelügyelet szervezéséből
is. A tanfelügyelöket (a mull század végén, a mikor
ezen állások szervezve lettek) maga a király nevezte ki, tanácsosai által arra alkalmasnak talált és
ajánlott egyének közül. Kazinczy Fereucznek,*) a
magyar irodalom-történet nagytekintélyű és klassziczitásu tagjának, nyelvünk reformátorának tanfelügyelővé történt kineveztetésl okmányát I I . József
a luxenburgi táborban irta alá s gróf Török Lajos
1786. november ll-cn iktatta be hivatalába. Tankerülete tíz vármegyére, a jászság és kunságra térjedt
ki. Fizctéso «00 fit s 1789-től 1500 volt; négy felügyelőt („tisztet") adlak mollcje, kik főszolgabírói
ranggal bírtak Ezen időben a közoktatási miniszter
Swietn Golfried volt, ki a községi iskoláknak volt
hive; az udvari kanczelláriá..ál a magyarországi iskolák ügyeinek előadója pedig Pászthory Sándor,
szives pártfogója, előmozdítója mindannak, a mi jó,
föltétlen bive és igaz barátja nemzeti nyelvünknek.
A felekezeti féltékenység mind nagyobb és nagyobb tért foglalt el a kuli ura földéből. E birtoklás
autonomiluis tanfelügyeletnek csinált keretet, mely
körülmény nem volt ugyan káros hatással a tanügyre,
dé valami óriási lendületet sem biztosíthatott annak
a fen tar tó szegénysége miatt.
Hogy a máramaros-ugocsai egyházmegye miként fogta fel a tanfelügyeletet, a következő históriai tényből eléggé kiviláglik :
Az 1839. évi julitis 19—21. napjain Halmi mezővárosban és Péterfalva kuriális helységben folytatólagosan tartót1, tanácsülés**) tiszt. Jászai István,
*) Egyidejűleg Abanjvármegye
főjegyzőjévé
ákárták
megválasztani.
**) Jegyzőkönyve kivonatát „megolvasva s igazítva k i <
adta" Csányi József,
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tanácsbirót „?z oskolákra való felügyelés pontosabbitásának és sikeivsebbitésének eszközlése végetl" referens tanácsbirönak választotta. Ezen előadói állás
akkor már szervézve volt s most a vele járó jogokat és kötelességeket körvoualozták. Az előadó tanácsbiió kötelessége volt az ügyelése alatt álló iskolákról hivatalos tabellák s/erint időről-időre az egyházmegyei tanács elé részletes tudósítást terjeszteni,
melyet a helyi iskólafelügyelőtől kapott jelentésből
szerkesztett egybp. A tanácsülést végzés, mely a
hivatalos jellegű tabellák használatára vonatkozik, a
szőllősvégardai gyűlésen (1834. évi 69. szám alatt)
hozatott.
A referens tanácsbiró minő irányú és tartalmú
jelentésére némi következtetést vonhatunk, ha az
alább iit vázlatot figyelemre méltatjuk.
I. A létszám. Szigetet kivéve az egyházmegyében 1845-ben 646 fiu és 370 leány, összesen 1016
gyermek nyert iskolai oktatást; anélkül maradt 328
tanköteles (a számadatok egyedül a protestáns felekezetre tartoznak ) E számadat két tényt ismertet meg
velünk. Egyik az, hogy az általános tankötelezettség
elve felsziimn volt, a másik pedig az,, hogy a hanyag
iskoláztatás inkább a leányok rovására történt. így
pl. Almás ugocsai községben 1845-ben 35 fiu és csak
5 leány járt iskolába. (32 tanköteles maradt távol).
Az 1824 — ő-ik tanévben a tivadari egyházközségiskolájában 22 fiu és 3 leányról ad számot a „felelők
nevei".-t feltüntető lajstrom; pedig Bakats József
oskola rektor sok szép tndományfélével látta el diszczípulusait.
I I . A tanszellem.

A

hosszwnezöi

iskola

m gdi

csörtetett „a rend, szemérmes bátorság, éberség, értelem, a kóta alapos ismérete"-ért, a halmii szavalása,
az almási értelmesség, szépírás és számtanbau tett
szép előmeneteleért, a huszti az írásbeli dolgozatokért,
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a viski (nagy fiu) éneklés, számtan, különösen a gyümölcsészetben, kertészkedésben, oltásban (kis és nagy
fi) füliüntetett szép eredményekért; a f.-pataki iskolában is dicséretes volt az eredmény, daczára annak,
bogy régi módszer alkalmazásával folyt a tanítás.
Dabolcz és Tekeliázánál felemlíti: kívánatosabb nem
lenni iskolának, mint ilyen legyen. Hat községben
pap volt a tanitó, de csak egy helyen találta az iskolát dicséretesnek, kettőnél megjegyezte: „csak a
nevét viseli."
3II. Felszerelés. E fejezet alatt, az egyházak, a
mint tübb-kevesebb buzgóságot fejtettek ki iskolájok
érdekében, vannak elősorolva. Kiemeli a jelentés a
huszti egyházat, mely iskolai könyvtárt, a tanulókat
szorgalmuk és jó önviseletiikért jutalmazó alaptőkét,
tanszergyiíjteményt létesített ; a viskit, hol tanszerek,
könyvek szerzését lehetővé tevő ajánlatok tétettek; a
técsöit, mely ásvány és tanszergyiijteménynyel,
„porond
íróasztal"-lal szerezte fel iskoláját. Csekély vagy
seiumi igyekezetet nem tanusitó egyház kilenez volt.
(4 százalék )
A tanfelügyelői jelentés e vázlatából könnyen
rá lehet ismerni arra a formativumra, mely később
kormányi intézkedésre, általános éirényü statisztikai
rovattá lett. Valószínűnek látszik, hogy e referens
tanácsbirói tisztségből fejlett ki a közfelügyelői állás,
mit ismét az alkotmányos kormányrendszer életbelépése után, 18G9 ben szervezett kir. tanfelügyelet tett
szükségtelenné.

X X *
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X.

Máramaros tanügye 1867 után.
Általános oktatásügyünknek uj korszakra ébredését, hogy nem az 1868. évi X X X V I I I . törvénycikkel jelzem, hanem egy évvel korábbi időtől számítom, — kettős ok miatt teszem.
a) Országos állapotainknak jobbra fordulása a
kibékülést megpecsétlő koronázási actussal veszi kezdetét, mely koronázási ünnepély a dinastiára és
nemzetre nézve az 18S9. és 66-iki háborúk folytán
szenvedett verességek és veszteségek után valóságos
Istenáldás volt, verőfény a komor láthatáron. — A
király békére nyújtotta jobbját, a nemzet megragadta
a békejobbot s Szent István koronája, az aposioli
királyi jog symtoluma alatt megtörtént a kibékülés
nevezetes ténye; ezen kedvező jelenség, a tizennyolcz
évig tartott interregnum után, a nemzeti irányt követő. intézmények (közöttük legfőképpen a nevelésoktatás) fejlődésére "hatott jótéko,ny befolyással.
b) B. Eötvös József vallás- és közoktatásügyi
m. kir. miniszternek, Mán József, Máramaros-vármegye
főispánjához, a vármegye nevelés-ügyének társadalmi
uton történő fölkarolása érdekében „népnevelési egylet'·1
fölállítását sürgető rendelete 1867. évi juíius hó
8-án kelt.
A történeti igazság nevében felemlítem, hogy e
vármegye intelligeúciája, a minisztert e céljában megelőzte volt, a mennyiben oly jellegű egyesület szervezése tárgyában itt lelkes mozgalom indult, meg
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Mihálka László, a későbbi kir. tanácsos alispán vezérlete alatt még 1866-ban. A helytartótanács kezei
közt akadt meg az ügy, hol, ha idejében bánnak el
vele : Eötvös ideális lelke szervezve látja vala megyénk földén azon egyletet, melyhez az ő mmes lénye, magasztos eszméktől és érdekektől ittasult lelkülete mindvégig hittel és reménynyel ragaszkodott :
a népnevelés fölvirágozásának hatalmas eszközét,
— bástyafokát — vélvén benne.
*

Jelen, cikksorozatot a kisdednevelés ügyével
kezdem, melyről eddig csupán azon ok miatt nem
tettem említést, mivel meggyökeresedett társadalmi
(több : egyházi, községi és állami) intézménynyé az
utolsó 25 év alatt lett.
A) Kisdednevelés. Vármegyénkben az első kisdedóvó intézet Szigeten, a megye székvárosában társadalmi uton létesíttetett, előbb kisdedóvó-egyletnek
vetették meg alapját. Óvóegylet és ennek védszárnyai alatt fejlődő óvóintézetnek eszméje 1844-ben
foglalkoztatta Sziget város mivelt közönségét. 1844.
évi deczember 1 -én és ll-én tartolt gyűlések érlelték meg a dolgot annyira, hogy az 1845. évi augusztus 20-án, bérelt helyiségben megnyithatták azon
intézetet, melyből a mai Erzsébet-kisdedóvó intézet
nyert fejlődést. Az egyletnek és intézetnek fejlődése,
hauyatlása, megszűnése, uj életre kelése együtt emlegethető. Családias jogrenden épült, fejlett az egész.
E vonásánál fogva különbözik minden más máramarosi intézménytől.
1845. évi január 5-én alakították meg a kisdednevelés ügyének barátai közül az egylet első tisztikarát. Elnök lett Nánásy Lajos, igazgató Groschmid
Imre, jegyzők ifj. Várady Ádám és Csiszár Lajos,
pénztárnok Berghoffer János. Bizottsági tagok : Asztalos Pál, Fábián János, Gáspár György, Lugosy Jó-
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zsef, Miller Ferenc/, Pataky Jáiio a , Rétay József,
Selevé.r Elek, Széles Endre, Szőllősy Balázs, Schöffmann Sándor, Jocksman Lajos Ovó Bodnár János.
Az óvóintézetet egyelőre öt évi cyklusra szervezték. 1850 ben az öt év letelt; a politikai kedvezőtlen áramlatok miatt az intézet életében négy évig
tartott, szünetelés állott be.
1854-ben Martina Venczei cs. kir. helytartósági
tanácsos s megyei főnök közremunkálása folytán sikerült az egylet elnökségének megnyerni, hogy az
az egylet és intézete Erzsébet császárné ő felsége
nevét viselhesse, minek kieszküzlésére a császár és
fejedelmi pár egybekelést ünnepélye szolgáltatott indokot és alkalmat.
.
1854. évi augusztus 24 én kelt leiratban jutott
az egylet tudomására, hogy ő felségeik szívesen adják beleegyezéseiket ezen elkeresztelésre. A legfelsőbb helyről nyert intézkedés üditőleg hatott a
leányzóra, mely nein halt volt meg, csak aludott.
1855. évi szeptember 24-én három évre az intézetet
ismét megnyithatták. 1857. április 22-én pedig 1495.
szám alatt az egylet alapszabályzata helytartósági
megerősítési, nyert. Az egylet és intézet ezen idő óta
megszakítás nélkül élt hivatásának. Tisztikarát a következő egyénekből alakították meg: elnök lett Várady
Gibor, gondnok Nátiásy Lajos, pénztárnok Gaál Sándor, védnök b. Sztojka Gyuláné ; óvó Sztankovics
János.
Kiemelkedőbb pontok az óvó-egylet életéből.
•{.•Alapítványok
tevésére felhívás kibocsátását
sürgette a közgyűlés (1862. márcz. 22.)
2. Telekvásárlás iránt tett elnöki indítványra
egyhangú határozat tétetett, hogy a „postatelek" ingyen vagy becsáron alól való átengedéseért Császár
ő felségéhez kérvény intéztessék (1864. máj. 5 )
3. Várady Gábor elnök személyesen nyújtotta
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át, a telekvásárlás vagy engedélyezés tárgyában irt
folyamodványt ·, az engedélyezés azonban akadályokba
ütközött, mert a szigeti cs. .kir. kincstári igazgatóság által a posiatelek, Haas Mihály megyés püspök
kérelmére r. kath. iskolahélynek jelöltetett ki. e helyett magasabb helyről az úgynevezett -„csiiröskert"
egy része ajánltatott fel óvodai czélra (1865. jül. 9.)
4. Erzsébet királyné az intézet legmagasabb védasszonya 1868. évi április 25-én Mária Valéria főherczegnő születése emlékére kétezer -forintot adott
az egyletnek ; a bála és köszőnőiratott elftök -személyesen nyújtotta át. (1868. szept. 12.)
5 Az egylet a felajánlót: helyen (közel ezerötszáz forintot tevő becsárból leszállított) '717 frt 69
kréi-t 850 négyszögölnyi telekrészhez jutott,- uj óvó
házat építtetett s annák ünnepélyes niégiiyitásá't az
1869. évi augusztus 18-án tartotta még
6. Sziget, város 1861. évi tnájus hó -18'án Rudolf

koronaörökös

alapítvány

cz'iinen az inbézttriél 'évi

211 forint lefizetésére -kötélézé magát.
A város
egy ideig fizette is, majd megszüntette. Az egylet -á
várost Ígéretének beváltására egy párszor felszólította. (1882. aug. 27.)
7. Zagróczk'i Gyula, ki.·, 'tanfelügyelő, indítványt tett, hogy az Erzsébet óvoda-egylet :a város
területén gyermek-menházat állítson fel. A kivitel
módozatainak megtételével Várady elíiököt, Marosán
pénztárnokot és a kir. tanfelügyelót bi/.ták meg; A
menhely létesítésére főképen az a körülmény bátorította az egyletet és választmányát, -libgy -I8r83.. évről
az egylet pénz'ára 1-558 frt 28 k-r felesleggel záródott. — Kutka -Kálmánt az egyletnél -hosszá időn át
viselt jegyzői buzgó 'fáradozásaiért örökös 'tiszteletbeli
főjegyzőnek választották. (1884. szept. 6.)
8 Az óvoda-egylet által az 'erdélyi ufón létesített
menhely 1885. évi novemhér 3-án nyittatott meg
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ünnepélyességgel; áz ünnepély pontjai voltak : elnöki
megnyitó beszéd, Sziget város, polgármesteré áltál
tartott üdvözlő beszéd, a kisdedek éneklése, Versi-kék
mondása, játék, ének, berekesztő beszéd.
9. Az óvó-egyesület 1885. évi október l l -i'k ¡napján tartott választmányi ülésében Várady Gábor el
nök és Vékony Antal jegyző által készített Házrendszabályzat fogadtatott el, mely az uj intézet ügykörére vonatkozott. Vezéreszméi :
.
'
Az intézet célja, hogy a gyermekek vidám, barátságos otthont találjanak falai között s mégóvassanak mindén tói, a mi káros Vagy veszélyes ¡1 elvetne
reájok nézve ; fejlettségükhöz képest játszva oktat
tassanak.
A gyermekek fölvétele nemzetiség és telékeze'ti
különbségre való tekintet nélkül teljesítendő. A beoltás 'megkívántató, a ragályos betegségbeh Szenvedő
föl nem vehető. A gyermekek 3 élétévöktől '6, kivételes esetekben 7 éves korükig látogatják az intézetet.
A személyzet és kötelessége. Óvóuő vezeti az óvoda
belső ügyeit ; kötelessége tkvászszal, nyáron és -ősz
kezdetén reggeli 7 órától délig, délután 2 órától esté
6-ig, 7-ig, késő őszszel és télén pedig 8 órától 12-ig,
délután 2-től 3-ig az intézetben jelen lenni, ott 'félügyelni s a kicsinyek körébén foglalkozni. A korán
reggel mezei munkára menő szülők nyárban már '6
Órakor felvihetik gyermekeikét az ovodá'ba, a déli
órákat is ott 'tölthetik, iia eledelükről gondoskodnak.
A déli és esti távozáskor a gyermekek csa'k azon
esetben 'bocsáttatnak 'el magukban, ¡ha 'a szülők vágy
gyámok a vezetőt (óvónőt) érre, néZve Írásban fölhatalmazzák, 'mely föihatálfnazást'az öVóhő Sájá(t'igazolását a megőrizni köteles.
•
Az intézeti gazda kmenhely fölszereléséről 'leltárt
vekét két, példányban, melynek egyikét magftriál
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tartja, másikát az óvónő által őrizteti, az épületnél
szükséges javításokról, azok jókarban tartásáról idejében gondoskodik.
Egészségügyi szabályok. Részletesen sorolja elő
e fejezet, öt. szakaszban, mindazon tennivalókat,
mikre az óvónő az egészségi érdekek szempontjából
ügyelni, azokat végrehajtani tartozik. „E részben
mutatkozó hiányokra, mulasztásokra a szülőket figyelmeztetni jogosítva, sőt kötelezve is vau" az óvónő.
„Az egészségi állapotra az intézet orvosa ügyel fel,
a ki e célból hetenként egyszer, ragály idején pedig mindennap meglátogatja az intézetet."
A foglalkozás rendjében említtetnek : begyülekezés, társalgás, társasjáték, étkezés, verselés, éneklés,
szabadjáték, szemléltetés, testgyakorlás és hazabocsátás.
Szünidő csak a vasárnapokra meg ünnepekre és
szombat délutánjára esik; a teli zordabb hónapok
folyamán megszakítással két-két heti szünidő adható.
Az anyaintézet és ennek ugy anyagi, mint.
szellemi érdekeit gondozó „Erzsébet kisdedovó-egylet" a szükséges fedezetet társadalmi uton nyci te
időről-időre. Hozzájárultak egyesek adományai is ;
a) alapilványok, b) ovásdij, c) a közoktatási kormány ajánlatai, í ) színielőadások, hangversenyek,
sorsolással egybekötött táuczmulatságok jövedelmi
forrást nyitottak számára. Mindenik ponthoz függesztek egy pár számbeli adatot.
Haas Mihály, Nánásy Lajos, Papi Balogh Péter
Szöllősy Antal 100-100, (utóbbi az erdélyi-uton létesített óvoda részére) Pellionisz J 300 frt alapítványt tettek. a vallás és közoktatásügy; m. kir. miniszter 1872.
évben 1500 frtot, a következő éveken négy, hat, nyolczszáz forintot juttatott az egyletnek „segély" cimén.
1855. november 19 én tartott tánczvigalom 307
frt 09 kr tiszta bevételt eredményezett az egylet
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részére; ezeu évben, tehát az újra alakulás idején,
a mikor legnagyobb szükség volt a gyámolitásra:
műkedvelők által tartott színielőadás 78 frt 46 krral,
Székely Imre zeneművész hangversenye 44 írttal segélyezte pénztárát. Az 1856. nov. 19-ibi bál 355 frt
50 kr, az 1865. febr. 2-iki, sorsolással egybekötött
tánczvigalom pedig 729 forint 58 krral gyarapította
bevételét.
.
Az óvóda-egylet a 60-as évek végén telekhez
jutván, 1869-beu mintaberendezéssel ellátott házat
épített intézete számára. Az egyle* ügyeit vezető
tisztség az 1855-iki szervezet szerint áll: egy elnökből, egy gondnokból (ki helyettes elnök), egy pénztárnokból, gazdából, jegyzőből. Választmánya 22 tagot számlál. A kir. tanfelügyelő, mindenik felekezet
lelkésze, az iskolák igazgatói, a város polgármestere
időről-időre hivatalból tagjai a választmánynak.
AZ Erzsébet kisdsdovó intézet L89!|2 évi folyamáról lássunk egy kis statisztikát.
a) Létszám. Járt az intézetbe 60 fiu, 67 leány
( 127), 1892. jan. 1-től jun. végéig 53 fin, 58 leány
( I I I ) . Ezek közül óvásdijat fizetett 97 (második félévben 84), alapítványi helyre járt 27 (II. félévben
24), dij nélkül 3. Az óvásdij liavonkint 70 kr, alapítási dij évi 6 fit.
.
b) Anyagi állapot. Az 1891. évben volt. a bevétel 1470 frt 44 kr, kiadás 86 k r ; maradvány 567
frt 58 kr, mely összegből az erdélyi-uti ovóda 551 frt
64 kr hiánya fedeztetett.
*

A nagyközönség rövid időközökben nyert értesülést az egylet és intézet működéséről, sikereiről,
gyarapodásáról. Nem pusztán jegyzőkönyvei halmozódtak fel évről évre, mint holt és eldugott tőke,
a levéltári polczokon, de tájékozva lett a közönség
nyomtatásban megjelent értesítések által, mikben az
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elnökség híveit száméit he az intézetnek ugy szellemi, mint anyagi részét tevő állapotairól. Az első
ilynemii az 1858. évi márczius 7-én tartott közgyűlésből adatott ki az egylet három évi működéséről.
Ezt köivették 1.861., 1862., 1865., 1885., 1889. években kiadottak.
A m.-szigeti Erzsébet kisdedovó-egyesület és
intézet története (1844—1888.)*) cimü füzet számadatai szerint volt az egyletnek az 1834—1884. évig
Ierjedő •'dőközben 43,020 írt 80 kr bevétele és 217
fi t 27 kr pénztári állomány betudásával ugyanannyi
kiadása.
A bevétel volt:
a) Alapítási díj czimeu
11.826 fi t 96 kr
b) Ovásdii
„
3.290 „' 70 „
c) Hangverseny, bál és szinielőadásokból . . .
14.217 „ — „
d) A kultuszminiszter segélyezése 11.356 „ 14 0
e) Vegyesekből .
4.330 „ - „
> Kiadatott:
a) A telek és épületvásárlásra
.
765 frt 93 kr
b) Házépítésre 1869-ben . . . .
3.223 „ 68 „
c) Vasrácsozatra. 1872-ben . . . . .
1 . 0 1 4 „ 04 „
d) Nyári játszósz in épités 1874-b.
699 „ 88 „
e) Ovószemélyzet és dologi kiadás 35.290 „ — „
f) Fölszerelés, átalakítás ·
• ·
1.470 „ — „
g) Az épület jókarban tartása, bádoggal fedése
2.340 B — „
A szigeti kisdedóvó intézet szükséges voltát az
1858-iki jelentés ekképen indokolja:
1. A városi gyermekek folyvást élvezhessék az
iskolai pál a bevezétéseül szolgáló játszva tanítást,
minden erkölcsi és anyagi veszélytől való megóvás
áldását.
*) Megjelent A z országos kisdednevelési budapesti kiállítás alkalmából 1889.
'
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2. Eltávoztassanak azon minden oldalról naponta hallható szerencsétlenségek, melyeknek a felügyelet nélküli kisdedek oly nagy mértékben vannak
kitéve. .
3. Hogy a kisdedóvás jótékonyságait a kisdedóvó intézetekben olyannyira szegény vidék is megismervén, a példa követőkre találjon.
4. A gyermeki nevelésben szükaéges fokozatosság meglegyen.
A m.-szigeti óvó-egylet, leszámítva az ötvenes
évek elején beállott szünetelést, pár év múlva ötven
éves jubileumát ülhetné meg.
Az óvoda létesítésére vonatkozólag a következőket olvassuk a BMáramaros"-ban*: 1854-ben a Felségnek Erzsébet bajor herczegnővel április 24-én
történt egybekelése napján M.-Szigeten hálaadó isteni
tisztéletek tartattak. „A felség április 8-ik napján
kibocsátott kéziratában azt az óhajtását fejezte ki,
hogy a tervezett kivilágítás s más költséges ünneplés
mellőzésével, az erre szánt összeg inkább jótékony
célra fordittassék. — Ennek alapján M a r t i n a
aláírásra szólitván fel Sziget város polgárait, ennek
következtében egy hangverseny jövedelmével egylittt
166 forint gyűlt be" A humáuus főnök éitekezletet
hívott egybe s ott Várady Gábor indítványára az
összeg a kisdedóvoda javára fordíttatott. E csekély
összeg képezte a mustármagot, melyből a mai intézet
kifejlődött. Az első beirott gyermek Várady Gabriella
(Hieronymi belügyminiszter neje) Várady Gábor
leánya volt és Máramaros mai közéletének több kiváló jelese Szöllősy Antal, Szabó Aurél, Szabó
Sándor stb.
Ez az 50 év Várady Gábor nevével áll szoros
kapcsolatban, ki uj életre szólitója s mindvégig éltető
* Hulló levelek. Irta Várady Gábor. I3ÍI3. j ú l i u s 26.

—" 60 elemé volt a látszólag keskeny mederben folydogáló
egyleti életnek. A z egylet tisztikárának és óvóinak
névsorát megkísérlem egybeállítani.
. .Elnökök.
Nánásy Lajos (1845), Várady Gábor
(1854 óta.)
'. ' ..
Gondnokok,
(igazgató,/ gazda) Groschmid I m r e
(1845), Nánásy Lajos (1854), Girsik A d o l f , / M ó r i c z
Károly, Nagy Sándor, Mandics József, Nagy György.
Jegyzők: Várady Ádám itj., Csiszár Lajos (1845),
Dobay János, Kardos Károly, Várady Lajos, K u t k a
:
Kálmán, Vékony Antal.
• -• , ~ ·
Pénztárnokök.
Berghofer
János - (1845), G a á l
S á n d o r i 1854). Gdrsik Adolf, Móricz K á r o l y (1862),
Marosán Albert (1864), Hitter Győző (1892).
Övók. Bodnár János (1845), Sztankovics J á n o s
(1855), Homolay János,
Kobáiiy Mihály,
Stélly
Gézo, Gégény Emma-Zachariás Simonné (1882. jan.
1. éta). Áz erdélyi-uti gyermekmenlíelyben özvegy
Homollay Jánosné szül. Hatvani Tilda.
•

*

. '

.... B) Elemi, oktatás.. Az 1868. évi X X X V I I I ; törv.cikk, mely az 1848-iki rövid életű kormáuynak közoktatási programmját tükrözi vissza, országos szempontból tekinti a nevelésügyet. Ezen alaptörvény intézkedésein, épült fel ¡az ujabb kor nemzeti iskolája.*)
Tantervek, szabályrendeletek, utasítások, melyek
általános oktatásügyünket befolyásoló intézkedésekkel
*) H o g y voltak hazánkban nemes férfiak, kik a nemzeti
..nevelés előmozdítása érdekében előszeretettel fáradoztak, s
ennek sikereért: legfényesebb
: megmozgattak minden lehetőt
példa reá gróf 'Bathyány
Lajos, az első magyar miniszterelnök,
ki 1839-ben főrendi ellenzéket szervezett a nemzeti nevelésnek
megteremtésére, meggyökereztetésére és védelmére. A hazáért oly
dicsőn élt nemes g r ó f példája híveket toborzott az ügynek. A

- e l látják 1 el, kormányozzák és igazgatják, mind ezen
törvényczikk egyik-másik szakaszával állanak jogi és
oki; kapcsolatban.
. :
.. Máramaros vármegye népoktatásügyét az 1868-i
törvényczikk veszteglő állapotban találta. A haiidalhelyeken a magas kincstár kegyéből a rom. kath.-, az
öt .koronavárosban pedig az eo. ref. hitfelekezefc iskolaügyéi részesültek különösebb istápolásban és felügyeletben. A fejlődés kevés nyomait lehet tapasztalni a gör. kath. (oláh és ófosz) iskolaügynél. Jóllehet itt sem a rosz indulat vagy akarat stagnáltatta
a jó ügynek virágzásra jutását, hanem az a kényszerhelyzet, mibe ^ rendezetlen községalakulás, szegénység, nyomor és egyéb kedvezőtlen körülmény sodorta
a : hitközségeket.
Emiitett törvénycikk itt találta
ugyan az izraelita
zugiskoláztatá3t, de ezt nem tekinthetjük fokmérőnek oktatási érdekeink taglalásánál, mely zugiutézméuy nélkülöz mindent, miből az
általános népnevelés előnyéré, annak fejledeztetésére,
emelésére von hatnánk meggyőző következtetést.
. Az elemi oktatásnál a X X X V I I I . t.-o. 48-ik
szakasza két tanfolyamot, mindennapit
és ismétlőt kübarátok, tisztelők, elvrokonok sorából többen állottak a gróf
mellé, hogy az ügynek szolgálatára lehessenek.
Valóban, ha a szép tettek sorozatai nem tanúskodnának
is a mellett, hogy kije volt gróf Batthyány Lajos Magyarországnak az az egyetlen működési terv, melyet a hazai tanügy-politika érdekében készített, képes volna a nemes gróf emlékezetét
örökre fenntartani s a nemzet szivében emlékének, kegyeletes érzelmet biztosítani. Érdekesek e pontok, eképpen hangzanak :
.
a) A mágnási rend túlsúlya nem lehet törekvésünk végcélja.
_
b) Á személyes kiváltságok lassanként törlendők, a politikai jogok bizonyos census arányában gyakorlandók. .
e) A birtok és vagyon szigorú tiszteletének fentartásával a polgári társaság jövedelmeinek legcélszerűbb felosztása
a, törvényhozás feladata.
.
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lönböztet meg, 6 — 12—15 életévig tankötelezettséget
mondván ki. Ugyancsak ezen törvényeik szellemében
szerkesztette és adta ki a magyar közoktatási kormány 1877-ben a tantervet, melyben kötelezett tantárgyakul soroltatnak elő :
1. Hit- és
erkölcstan.
2. Magyar nyelv, a) beszéd-és értelemgyakorlatok,
b) irás és olvasás,
c) magyar nyelvtan.
3. Mennyiségtan,
a) számtan,
b) mértan.
4.. Történelmi

tárgyak,

.
5. Természettudományi

6.

a) földrajz,
b) történelem,
c) polgári jogok és kötelességek ismerete.
tárgyak, a) természetrajz,
b) természettan,
c) gazdasági és
kertészeti gyakorlatok.

Testgyakorlás.

7. Miivészi

tárgyak,

a) éneklés,
b) rajzolás.

.. E tárgyak mellett a teljes tanfolyama
elemi is
köla mindenesetre nyújt annyi képzettséget a haza
leendő polgárának, hogy vele becsületes, értelmes és
d) Tagadván azon balitéletet, hogy nem minden embernek
való a tudomány, a világot (,miveltségetj még a cigány kunyhójába
is be akarjuk
vinni.
e) A kereskedés emelése..
f ) A hitelt nyiigző körülmények hárítása.

g) Erős nemzeti szellem; mí célból minden rend és vallá s
igazságos arányban képviseltessék az ország és megyei gyű"
léseken.
. .
.
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érdemes tagjává lehet a társadalomnak, soraiból pedig értelmes községi elöljárók válhatnak ki.
Az elemi iskolák számára 1877-ben kiadott miniszteri tanterv magas színvonalon áll, sajnálni lehet,
hogy az eszközök (miket az iskolákban birunk) nincsenek hozzá fejlődve.
Vannak nemzed nyelvű elemi iskolák 4 osztálylyal
6
idegen

-

-

»

1?

„

nemzeti ny. osztatlan

.

;

•11
,1

1)

idegen
··

11 .

„
r

»

osztott
t

„

>1

»
„

1)

„

„

n

TI

6
4

®
4

„

11
„

Ti

Hogy az osztatlan iskola a maga „hallgatólagos" meg „magán foglalkoztató" oktatási rendszeri·
mellett mit bir produkálni, a tanulók lelki üdvére
átadni: könnyű elgondolni.
E külön jellegű iskolák, miket még a felekezeti,
községi és nemzetiségi érdekek sem hagynak érintetlenül, más és más óratervet és órarendet követelnek.
É körülmény ismét a tantervből, tananyagból ejt áldozatul egy szellemi 'birtokrészt,; l«gjobb_esetben_ el·'
h) A vesztegetés, mint a hazafiság rákfenéje üldöztessék,
leszoríttassák minden helyről.
i) A hazaszeretet fölgerjesztésére a nőnem
hathatósan
cselekedhetik. E téren az ö szereplésük óhajtandó.
j) Minden, remélhető jobblctnek föltétéle a gyermekek jobb
nevelése; azon kell tehát lennünk, hogy ezek ugy neveltessenek,
mely szerint politikai föladatuknak megfelelni, képes férfiakká váljanak.
E pontok alapján szervezkedett volt a főrendi ellenzék,
melynek zászlóvivője gr. B. L. volt. A történelem tanúsága
szerint ezen szövetkezet körében támadt hanghullámok hatoltak
el minden helyre és r á z t á k fel a k ö z ö n y t ; mi ismét előidézője
lett sok hasznos irányú fölbuzdulásnak. Eötvös József b. közoktatási programmjáha sok volt a fönnebbi pontozatokból
bevéve.
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zálogosítják a középiskolák nlsó osztályainak, mik: aztán ezen zálogba vett szellemi birtokrész müveléséhez,
más eszközökkel nyalnak. Nem is tehetnek egyébként,
hiszén más életcélnak néz eléje s nem annak, a mely
cél szolgálatában, a népiskola áll.
.
Csak vázlatban említem föl, hogy a miniszteri
tanterv szerint minő szellemi közkincs felett őrködik a
teljes tanfolyamu elemi iskola.
Hit- és erkölcstan. Az ó- és uj-szövetségi (bibliai)
tárgyak. Hittételek. Káté. Vallásos formák. Egyháztörténet. Istenbe vetett erős hit és bizodalom fölkeltése, ápolása és állandóvá tétele.
Magyar

nyelv,

a) Beszéd-

és

értelemauako.rlaL

Szemlelet. Figyelés. Környezetriskblai élet. Tárgyleírás az állat, növény és ásványországból szóban és
írásban. A családi, társadalmi és polgári életnek ismertetése. Hely-, föld-', természetrajz, természettan
alapfogalmai mindig szemléleti alapon. A gyermek
gondolkodásra, feltalálásra szoktattatik és gondolatainak helyes, szabatos kifejezésére. Ezen tananyag a m.
tny. isk. 1.—2. oszt.; idegen nyelvű isk. 1 — 4. oszt.
terjed. — b) írás és olvasás. Valamennyi-kis és nagy
betű ismertetése. A szép- és helyesírás és olvasásnak
lehető elsajátítása. - e) Magyar nyelv. Mondattan.
Hangtan. Beszédrészi megkülönböztetések. Elemzés.
Fogalmazás az első osztálytól kezdve mind szélesebb
alapon; közéleti legszükségesebb iratok szerkesztése.
Mennyiségtan, a) Számtan. A négy alapmivelet.
Fejbeli és jegyszámvetés a legnagyobb számkörökig.
Római számjegyek ismertetése. Közönséges és tizedes
törtekkel való mivelésmódok. Mértékismeivt. Gyakorlati számfejtések. A tizes rendszer. Társaság, vegyítés és kamatszámítások. Takarékpénztárak. Az élet-,
tüz- és jégkár biztosító intézetek. Számviteli minták
készítése (I. oszt.-tól). — b) Mértan (geometria). A
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mértani legegyszerűbb alakoknak rajzolása. A vonalok, szögek főbb tulajdonságai. A síkok sajátságai.
Terüjet-számitás. Kör,'henger, gömbalaku testek felülete. Terek és testek fölmérése. A legegyszerűbb
épülettervek készítése az épületanyagok ismertetésével (V. oszt.-tól).
Történelmi

tárgyak,

a) Földrajz.

Helyi tájékozás.

Látókör, látóhatár. Lakóhely. Szülőföld. A függélyes
és vízszintes tagozódás. Környék leirás. Járás. Vármegye. Ország. A földrészek és világtengerek. A leíró földrajz, a következő kulcs szerint: 1. határ, 2.
felület, 3. vizek, 4. termények, S. lakosok (ezek nemzetisége, vallása, foglalkozása). A természettani földrajzból : a földről általában, a tengerekről, a szárazföld vizeiről, az emberről; napról, holdról, csillagokról, a föld forgásáról és keringéséről, az évszakokról
és földövekről, ezek sajátos befolyásáról az állatnövény- és ásványországra (III. oszt.-tól). — b) Történelem. Életrajzi képekben. Az ó-köri népekről áltálánosan. Magyarország összefüggő történelme, jelentősebb világtörténelmi pontokkal összefüggőleg és kapcsolatban (V. oszt.-tól). — c) A polgári

jogok

és köte-

lességek. A haza alkotmánya. AJaptörvények. Főbb
polgári jogok és kötelességek. Államélet. Kormányforma. Hatóságok. Örökösödés. Közéletre vonatkozó
törvények ismertetése (V. oszt. tói, illetőleg VL oszt.)
Természettani

tárgyak,

a) Természetrajz.

A

ter-

mészet mindhárom országa. Az állatok és a növények
élete, fejlődésöknek föltételei s általában a termények
haszna. — b) Természettan. A vonzás tüneményeiből:
a testek esése, az emeltyű, csiga, lejtő, csavar, szökőkút, légsuiymérő, tűzi fecskendőt' A rezgések tüneményeiből : a hang, világosság, melegség,..hőmérő. A
természeti tünemények : szél, gőz, harmat, dér, köd,
felhő," eső, jégeső.. A delej, iránytű, villamosság, és
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távírda. A vegyülések tüneményeiből: a 'gázakfőbb
fajai (éleny, köneny, széneny, légeny), áz égésről,
vizrői, ammóniákról, erjedésről. A tanítás minden
ponton, a házi, egészségi, gazdasági, kézműipari, gyári
és gépészeti célt szolgálja, valamint a nép közt
uralgó babona kiirtására irányul (V. oszt.-tól.) Gazdasági

és kertészeti

gyakorlatok.

A helyi kö-

rülményekre való tekintettel, hol a földmtvelési, hol
az ipari és kereskedelmi érdekekre fordittatik nagyobb
gond.' A földmiveiés, a gazdasági növények termesztése és állattartás, gyümölcstenyésztés, kertészkedés
(szőlőmivelés, borkezelés, selyemtenyésztés), méhészet,
háztartás.
.
.
Testgyakorlatok.
Rend- és szabadgyakorlatok.
Torna és társas játékok. A katonai rend- és 'sorgyakorlatok.
' Művészi tárgyak, a) Éneklés. Zenei hangok. Üteny,
Alakító jegyek. Hanglétrák. Gyakorlatok különböző
alaphangból. Khorulok és népdalok. — b) Rajz. Egyenes vonalak, szögek, tárgyak körvonalai. A szemmérték gyakorlása ; a tárgyaknak természet után való
rajzoltatása. Vázlatrajz. A népélet körében szokásos
épülettervek készítése.
Ez képezi a miniszteri tanterv szerint a teljes
tanfolyama népiskola tanszabványát. Még a laikus
is beláthatja, hogy az a tanuló, ki a népiskola osztályait végig j á r j a : gyűjthet magának annyi kincset,
melylyel a polgári életben ügyese· forgolódhat!k.

Az elemi iskolák tananyagát meghatározó magas miniszteri tanterv az 1877—78-ik tanévtől lett
érvényes. Ezen kormányi tanszabványozást hat évvel
előzte meg a máramaros-ugocsai egyházmegye „Népiskolai tanterv"-e, melyet Batizi ¿ndrá? esperes, Bikky
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Ferencz, Kovács János és Gergely Károly tagokból
álló bizottság állított egybe az 1868. X X X V I I I . t.-·.
értelmében Az autonomikus tanterv mögötte áll a
miniszterinek. A szándék nemessége s az a törekvés,
melylyel az iskolák színvonalát emelni siettek: min
dénesetre dicséretet érdemel. Az egyházmegyei közgyűlés a tanügyi bizottság munkálatát csupán egy
pár pontjában változtátta meg*, s igy tette azt kötelezővé már az 1871 — 1872-ik tanévtől. Az egyházmegyei tanterv érvényben volt az egyházkerületi
tanterv kiadatásáig, mely utóbbi a miniszterit követte
rövid időköz alatt. Az.egyházkerület a saját tantervé-,
ben tekintettel volt az osztott, csoportosított

és

osztatlan

iskolákra és ezeknek számára külön részletezte a tananyagot. Tehát az az óhaj, mely ma a közoktatásügyi kormánytól külön tantervet kér az osztott és
osztatlan iskolák számára : a tiszántúli nagytekintetii
egyházkerület által évekkel ezelőtt teljesítve lőn —
Nem szenved kétséget, hogy a miniszteri majd tul
fogja szárnyalni azt, tökéletesebb alkotás lesz annál
Mindenesetre nagy s/ükség van reá.
Máramaros vármegye elemi tanügyéről a következő összehasonlító táblázat nyújt áttekintő képet.
1. Iskola.
Volt elemi iskola

1874-ben, 189.1-ben, különbség.
172

235

Jelleg szerint: állami
—
községi
I
felekezeti 171

48
5

* Nagy-Szőllősön, 1871. évi
gyűlés 13. j z k v i szám alatt,

+ 63
+

+48
4

augusztus hó 33-án tartott
·
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2. Létszám.
1874 ben, 1891-hen
+
Volt tanköteles 6 - 1 2 éves 20.546 34.497 + 13.861
13-15
,
8.411
11.263 -+ .2.852

Iskolába j á r t
leány

Együtt 28.957

45.670

fiu

11.233
8.485

+
+

5.873
5 856

7 . 9 8 9 " 19.718
(31%).
(43%)

+

11.729

+

65.842

8.360
2.629

3. Költség Bevétel volt
1.070
az államtól
21.641
a községektől
4.454
egyházaktól
.
egyéb forrásból

•

'. •
i
66.912!"
51.258
17.341
10.422

27.165 145.933
Kiadás
személyi járandóságokra 30.298 103.612
dologiakra
1.550
12.466
136
1 861
tanszerekre
1.951
10.970
egyebekre
33.935 128.909

h 16.713

-f 29.617
-1L 12.887
10.422
+ 118.768

-1- 73.314

+ 10.916
+ 1.725
+ 9.019
+ 94,974

A7. 1874-iki (a vármegyei tanfelügyelőség szervezetének ötödik éve) állapotok t.iz év alatt ide fejlettek ki. Volt 1884-5-ben tanköteles 39,617 ; a vármegye lakosságának 174%-a. Ebből járt iskolába
16.319
38-7°!·).
.
** E száraadat az ismétlő iskolába j á r ó k (1068), a mag á n iskolások (37), a középiskolába járók (123) 1228 számával
9217-re emelkedik. í g y is Hunyad és Aranyosszék után a legkisebb O i „ - o t tüntet fel. Semmit nem szépítve a dolgon ·. az országban az utolsó helyen állottunk. A legsötétebb vármegye
voltunk.
.··.
*** A közoktatási, pénzügyi
széről együttesen.

és foldmivelési tárczák ré-
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Nem j á r t iskolába :

a) a róm. k.
b) a gör. k.

tanköteleseknek . . .
„

c) az ev. ref.
d) az izraelita

. .

„
„

260io-á.
63 „

33 „
. 78 „

Nemzetiség szerint:
a) a magyar tanköteleseknek

b) az oláh

„

c) az orosz
d) az izr.

„
„

22°!o-a.

. . . . . .

65 „
.63.·,,
78 „

Magyar volt a tannyelv 60 iskolánál, rutliénmagyar 39-néfi oláh magyar 6-nál,
német magyar
2-nel, német-magyar-tót . I Miéi, ruthén 89-nél, olá 42-nél.
; • · . . '
.
.
Az iskolák jövedelme 130.668 forintot tett ki.
Egy tanító fizetése átlag 277 forint volt. Az iskolába
j á r ó k 393.383 félnapot mulasztottak, erre vonatkozólag mondja a tanfelügyelői jelentés „tekintettel a
megye helyrajzi és vagyoni, továbbá klimatikus viszonyaira még eléggé tűrhető az állapot", noha a mu
lasztás emelkedést mutat.
Az iskolai mulasztások után 2298 frt 50 kr
bírságpénz folyt be (511 frttal több, mint az előző
évben). A bírságpénz 110 iskola mulasztói után jött.,
mig 85 iskolában nem történt bírságolás. A pénzből
iskolai könyvtárra adatott 72 frt 50 kr, szegény tanalók segélyezésére tanszerekben 564 frt, iskolai bútorokra, épületek renoválására 1289 frt, tőkésítve lett
373 frt!
,

4. Fölszereles.
Volt. nagy fekete tábla
Képgyűjtemény
Fali olvasó tábla
Számoló állvány

1874-ben 1891-ben
183
192
—
54
169 péld. 263
—
167

+
9
54
94
167
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Magvarorsz. fali térkép ;
Egyéb térkép
Földgömb
Tellurium
Planetarium
Természetrajzi ábra
Természettani ábra
Rajzminta-gyüjlemény
Iskolai könyvtár
Népkönyvtár

179
-=123
—
—
92
32
—
12
—

183
328
157
2
1.
lfio
109
50
188
6

4
328
34
2
1
68
77
50
176
0

Á vármegyében ugy a nevelésoktatásnak, mint
szervezetünknek
mindenben
megfelelő
elemi
iskola
egyetlenegy sincsen. Van egy osztott, de nincs teljes
tanfoiyamuvá kifejlesztve, van 22 teljes tanfolyamit,
de ennek az a véghetetlen nagy hibája, hogy osztatlan. Osztatlan iskola van mindenütt 2, 3, 4, 5
osztályra fejlesztve ; némely helyen csoportosított iskola van, mely mindenesetre javított kiadása az osztatlannak. H a t osztályra (teljes tanfolyammá) fejlesztett iskola van
Akna-Sugatagon
Akna-Szlatindn
Dombon
Felső- Szeli,sty én
Hosszumezőn
Huszton

róm. kath.
gör.

n
„

„

„

«·

fiu
0
vegyes
„

(2 tanítóval)
n
(osztatlan)
(2 tanítóval)

ev.
ref.
fiu
(osztatlan)
„
leány
„
.
„
„
vegyes
„
állami
leány
(2 tanítóval)
gör. kath. vegyes
(osztatlan)

Jóodon
Körösmezőn

állami

Mojszénban

II
róm. kath.

Nagy-Bocskón

(2 tanítóval)
n
(osztatlan)

-

Bónaszéken

7Í

„

„

1!
«
«
Szigeten (Asztalos S. nt) állami
„
ev. ref.

TécsSn

„

„

»

H

v

Visken

„

„

1
„
.

>1 »
róm. kat.

. (2 tanulóvaj)
(osztatlan)

fin
leány
fiu
leány

»

állami
»

Együtt

·

' n
(2 tanítóval)
w

fin
leány
fiu
leány
vegyes

fiu
leány
vegyes
'
·
»
'
róm. kath. fiu
leány
vegyes
„
gör. kath. vegyes
ev. 1 ef.
fiu
leány
.
n
vegyes
' ))

Van tehát

'

-

n
n
.
(osztaüan)
1
1
2
3
t
2

4
3
4
1

22.

Mindenesetre a vegyes iskolák jobbak, ha megosztás végett szervezik akként, mint a külön fiu- és
leányiskolák, ha azok mindenikébe hat osztályt tuszkolunk. Az első és második osztály mindig lehet vegyes, a külön választásra elég a I I I . osztálytól gondolnunk, sőt ott sem feltétlenül szükséges, ha ez a
körülmény az iskola helyesebb szervezetét bénitná
rn' g. Tehát azon községben, hol három tanító van
alkalmazva s ugyanannyi osztatlan és hiányosan
szervezett iskola, csak egy csipetnyi jó akarat kell
hozzá és bizton lehet a három meg nem felelőből egy
j ó t szervezni s (az I . osztályt, I I — I I I . és I V — V I .
osztályt) a három tanító közt megosztani. Ekkor teljesülne be a tanügyi téren az „egy akol és egy pá.s.z-
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tor" sokszor hangoztatott mondás. H á t nem az a-közoktatás végczélja, hogy embert becsülni, h a z á t szeretni, királyt tisztelni, törvénynek engedelmeskedni,
a jó rendhez simulni tauítsa minden kor felcseperedő
nemzedékét. Ezt, pedig egyedül a közoktatás tökéleletes szervezetű iskoláival lehet eszközölui, minden
egyéb eszköz csak szemnek tetsző csinálmány.
Ne kívánjunk egy embertől olyan munkát, m i
a j ó z a u felfogás által h a t embernek van kiosztva.
Vármegyénk ben hogy olyan csekély számban van a
teljes tanfolyama iskola, (miknek pedig kifejlesztését
a miuiszteri rendeletek méltán követelik meg) főleg
a munka megtorlódás eredménye. A miniszteri rendelet szigorúan meghagyja,' hogy a teljes tanfolyamu
iskolának szóló aiiyagot nem szabad a kevesebb osztálylyal bíró iskola keretébe beerőszakolni. Ilyen esetben mit tegyen az ismétlő tanfolyam, mit fejezzen be. esetleg hogyan építsen az tovább, hiszen
a tanulónak a négy (három, két, öt) osztályban nyert
anyagi és .alaki képzettsége fogyatékos ahhoz képest,
mit az ismétlő tanfolyam szempontjából föl kellene
mutatnia. H a az első tanfolyam nem teljes,., miként
lebet erre a töredékre ráépíteni a betetőző, tanfolyamot. Hogy iskoláink 'fejletlenek : azok szervezetében
rejlik a hiba. I n k á b b legyen1 a községben qgy iskola a
három helyett, egy iskola hat osztálylyal, mint három
.tizennyolccal. Előbbihez joggal·fűzhetünk reményeket,
utóbbira csak szánakozólag tekinthetünk, mert' mig
amannak munkája éltető, emezé zaklató.
.
Mig az elérni, iskolának megfelelő szervezetet
nem adunk, a magas miniszteri tanterv elérhetetlen
7
ideál fog maradni. :
Polgári iskolákat, sürgetnek! H a áll valahol; i t t
bizonyára áll az a közmondás : a cél szentesíti az
eszközöket. A dolog természetéből folyik, hogy.egy
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ipari, földmivelési és kereskedési kisebb város érdékeire sokkal nagyobb áldás egy osztáíyrendszerre kifejlesztett népiskola, elemi iskola, fölibe helyezett szaktanfolyammal, mint a proletárok számát növelő, urhatnámságra vágyat keltő, a legtöbb helyen téves alapon
álló polgári iskola. Mert nézzük, honnan veszi létszámát a polgári iskola ? A z elemi 4-ik osztályból (tehát
10-r-t6 éves kor*). Szakreudszerrel öntenek aztán
bele minden bölcsességet. Az elemi iskola munkáját
megnyirbálják, ennek a_kifejlesztése útjába akadályokat gördítenek: mondom elég oktatási intelligencziával férkőznek a 10 éves gyermek lelkéhez és ezt kiábrándítják a legtermészetesebb fejlődésből, mert.
„ur"-nak nevelik. I n k á b b , százszor inkább egy kifej-

lesztett elemi iskola és fölibe földmivelési,

ipari, kereske-

delmi tanfolyam
(az ismétlő helyett) és ezen esetben,
— igaz, hogy iiem urakat, — de becsületes polgárokat nevelhet az iskola a hazának.
Az ismétlő tanköteles kort magába ölelő tanitó-

jntézetek még az álsófoku kereskedelmi és

ipariskolák.

Törvényben körvonalazott tancéllal, szervezettél és
beosztással bír mindenik. Szigeten az alsó fokú ipar
iskola a nyolczvanas évek elején, a kereskedelmi annak végén szerveztetett. Ipariskola létesíttetett még
Huszton. Ugyanitt állított fel a magas kormány 1883.
év őszén asztalos ipar-t.anmühelylyel kapcsolatban állami felső népiskolát, mely iskolafaj semmiképen nem
bír gyökeret verni (akár mint a polgári fiúiskolák) a
magyar közélet és társadalom talajában. Idegenből
* Fönálló törvényeink amúgy is a 6—12—15 éves korban levőket az elemi iskola gondjai alá parancsolják, kivéve
azokat, kiket a polgári iskola el nem édesget és ekkor az elemi
iskolát lesülyesztik menhelylyé, mert ennek össze kelt gyűjteni
azt az anyagot, ki 15 éves koron alul oktatásban nem részesül.
E z nem j ó l van így.
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kolportált növény — a magyarországi klíma
nem
kedvez fájának. A feutartásukra fordított temérdek
költséget a tulajdonképpeni nemzeti iskola
fejledeztetésére kellene fordítani, annak az iskolának a fejledeztetésére, melyről Szathniáry György közoktatási
miniszteri tanácsos még országgyűlési képviselő korá
bah mondta v o l t : „ A k i félvállról és kicsinylőleg beszél Magyarországon a népoktatásról, az emlegetheti
s óval vagy tollal akárhányszor a % egységes nemzeti
eszmét, de hogy ezen eszméről, annak tartalmáról,
annak megvalósítási módjárói behatóbban gondolkozott volna, azt én kétségbe vonom. Azoknak, k i k azt
hiszik, hogy elég súlyt fektetni a magasabb műveltségre, a többi pedig inkább csak mellékes,
azt ajánlom, hogy ha már figyelmen kívül h a g y j á k
a népéletet, ha figyelmen kívül hagyják a népoktatás
által éppen az ország fővárosában előidézett óriási
átalakulási ,processust : figyeljék meg legalább a természetet. E u magas bércek fenyvesei közt járva, igen
gyakran látom, hogy impozáns növésű, egyenes, ég
leié törő, hatalmas, fenséges fenyösudarakat tövestölgyökerestől tépett ki és tiport földre a vihar. M i n d i g
mélyen meghatott e látvány. De vájjon mi volt az
oka ennek ? Az, hogy ez a hatalmas fenyősudar csak
vékony rétegzetii talajba bocsátotta le gyökereit. T.
Uraim, a nemzeti műveltségnek, hogy egy uj ezredév
viharaival sikerrel dacolhasson, erős és mély gyöke
reket kell lebocsátauia a néprétegek SZÍVÓS talajába.
Es ezt a szolgálatot teszi meg a nemzetnek, az államnak a népiskola."
Bi/.ony-bizony egészséges nemzeti szellem nélkül "
vagy elsatnyulunk, vagy elvadulunk.
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a) Róni. kath. algymnasiam:

A

m.-szigeti r. kath. algymnásiumot I I I . Károly király
alapította 1730-ban, annak vezetését, tanerőkkel való
ellátását, felette gyakorlandó felügyeletet a piarista
(kegyestanitó)-rend kezébe adván.
A hazai kegyestanitórend előbb lengyel, majd
német, ma ónálló kormányzás alatt áll. Mintegy
huszonnégy intézetet tart fenn. A rend feje, kormányzója Lévay Imre, ki Kalmár Endre visszalépése után
lett a rend fejévé.
A piaristarend a legnemesebb, a ieghumanisztikusabb életcél szolgálatára alapíttatott a X V I . század
közepe táján olasz földön.' Calazanczi
Józsefet, a rend
alapitóját X I I . Kelemen pápa a szentek közé iktatta,
mert hosszú 92· évet tett élete pályája alatt a sze-'
gény, elhagyatott, el.ianyagolt, semmi vagy hiányos
felügyeletben részesült gyermekek nevelésére Jézusi
önmegtagadással gondolt. Fényes rangjáról lemondott.
Nevelővé lett. Dus vagyonából asylumokat tartott
fenn s azokba gyűjtőit· 3 nagyrészben azokat a gyermekeket, kik az élet örvényének szélén állottak. Megmentette őket s a társadalom hasznavehető polgáraivá
nevelte. Krisztust, vallásunk fejét, a tökéletes tanítót, senki sem közelitette meg szebben, mint Calazanczi Szent-József.
A kegyes tanitórendnek Szigeten fennálló intézete százhatvanhárom évet futott meg. Tanerőit a
rend szolgáltatta időről-időre; leginuább a művészeti
tárgyak előadására nyervén meg a rend kötelékén
kivül álló férfiakat. Az intézet jövedelmét a rendtől
és állimtól kapja. 1877- ben a közoktatási kormány
taneszközök beszerzésére és kezelési kiadások fedezésére ötszázhusz forintot adott, 10.155--1885. szám
alatt kelt kultuszminisztert rendelettel pedig évenként
400 forint adatik taneszközök beszerzésére. Van az
intézetnek természettani muzeuma, régiségtára, ter-
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mészetrajzi szertára, tanári s ifjúsági könyvtára,
tornászati eszkö/öklien gazdag felszerelése. Á tanártestület négy rendes, három helyettes, két bejáró óraadó tanárból s négy hitoktatóból áll.
A gymnásium első osztályába augusztus hó 31-ik
napján a kilenc életévet betöltött és 12 évnél nem
idősebb tanuló vétetik fel, mi születési, valamint a
kétszeri sikeres oltás is, bizonyitványnyal igazolandó.
A tanulóktól 24 forint tan- és 3 forint felvételi dij
szedetik.
Az 1892—93. tanévben az iskola létszáma 175
volt (19-el több mint az előző, s 46-tal több mint az
azt megelőző tanévben). A tanulók az osztályok szerint igy oszoltak m e g : I . 67, I I . 41, I I I . ¡6
IV.
3 t . Vizsgálatot tett 155 t a n u l ó ; anyanyel v szerint:
magyar 96, román 41, ruthén 1 8 ; vallás szerint :
rom katli. 81, ,gör. kath. 60, ág. ev. .2. ev. ref. 5,
izr. 7. Felsőbb osztályba léphet 122 (79 százalék),
javító vizsgára bocsáttatott 13 (8 százalék), s osztályismétlésre utasíttatott 20 tanuló (43 százalék). Áz
atyai szigor alkalmazása helyén való. Idejekorán
kell őrködni a felett., ki' alkalmas és ki nem a gymhásiumi pálya megfut,ására. Ma a szülők előtt annyinemii és jellegű életpálya van, hogy azok közül
(gyermekeik lelki hajlamait, erőit követve) válogathatnak és a népiskola nyújtotta képzettséggel bátran
pályázhatnak.
b) Ev. ref. fögymnásium
(lyceum). Ezen anyaiskoláról már hosszasabban emlékeztem meg, irt
röviden csak azon anyagi és szellemi
erőshódést
nyújtó eszközökről teszünk említést, mik ujabb időben nyertek beiktatást a főiskola tör'énei étié.
Az iskola kormányzatát teszik a) a
gondnokság·.
főgondnok (Tisza Kálmán), felügyelő gondnok (S/.óllősy
Antal),
fölügyelő
gondnok-helyettes (Héder János),
tiszteletbeli
felügyelő
gondnok
(Várady
Gábor).
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b) Kormányzó
tanács, mely tizennégy helybeli 8 három
vidéki tagból áll. c) tisztviselőikar,
pénztárnok (Krüzselyi Bálint), ügyvéd (Breznay Pál), jegyző (dr. P a p
Tibor), könyvtárnok (Szilágyi István), természetrajzi
gyűjtemények őre (Dobay Sándor), természettani
szertár őre (Kardos Károly).
Az I — I V . osztályú ev. ref. tanulók vallásos
¿érzületének istápolására az iskolában külön
istentisztelet
tartatik ¡1 rendes hittantanár által,. A más
felekezetűek saját papjain., mint hitoktatóik felügyelete mellett vesznek részt a vallásos szent cselekményekben.
.
A középtanodai fe'sőbb osztályok növendékei
számára „Magyar irodalmi önképző t á r s u l a t á l l fenn
1835 óta, mindig 1 r. tanár.vezetése alatt. A társulat
rendes ülésein prózai dolgozatokat olvasnak föl, gyakorolják • magokat a szónoki, szavalati előadásban ;
mindkét irányú produktumot megbírálják. A tanuló
iíjuság hasznos szórakozásaira dal- és zene-egylet
létesíttetett.
'
A szegényebb sorsú (első sorban pap, tanító)
gyermekek (husz létszámig) ingyen ellátásban részesülnek a lyceum tápintézetében. A jobb növendékeket tandíjmentességbe»,' jutalomban,
ösztöndíjban
részesiti az intézet.
Sajnálni -lehet,-hogy letépték az. anyaintézet
emlőjéről az elemi tanfolyamot, ennek négy osztálya
részére ma csak szállást, ad az .iskola. Van egy másik intézmény is, mitől tiz éve, hogy megfosztották
az intézetet, s ez a legátio ; jó volt az a legatióba
járás, mert ugy áz iskolája, mint a diák emberre
haszonnal járt. Az „ünnepi követ"-et az ugocsai és
mára marosi s részben szatmári ref. egyházközségek
örömmel v á r i á k , sok esetben még a hitélet élénkítésére is jótékony befolyássál volt, különösen oly egyházközségekben, hol a pap és hitközsége között a
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meghasonlás démona iilötte fúl szörnyeteg alakját. A
máskör üres templom a főünnepek alkalmakor zsúfolásig telt meg ájtatos hívekkel. K á r volt ezen erkölcsi
haszonnal járó szép intézménynek
időnap
előtt
sírt ásni.
A főiskola tanszergyüjteménye mindegyre növekedik :
' a) az állattani osztályban falikép 19, állatt 219:
b) a növénytani osztályban falitábla 2, szárított, növény 1500 db. c) az ásványtani osztályban 2937 db.,
minta 45. d) a természettani osztályba falikép 5,
észköz 217. e) a vegytani osztályban vegyszer 60,
eszköz 75. f) a régiségek osztályában éremgyüjteméuy
820 darab, egyéb régiségek 65 db. g) a könyvtárban
16.756 db. könyv, h) a rajztanitáshoz van 120 minta,
természeti tárgy 50, mellékeszközök 30, tornászathoz
szabadban 35, teremben 160, földrajzhoz térképek,,
földgömb stb. 50 db. Köuyvekre és tanszerekre fordíttatott az 1 8 9 2 - 9 3 . tanévben 296 forint.
A tanulók létszáma a jogi és középiskolai
szakban 354 volt az 1892—93. tanévben, mely számból 64 esett a jogakadémiára s 290 a középosztályokra. Osztályonként: T. 52, I I . 31, I I I . 38, I V . 2 5 ,
V. 44, VI. 39, V I I . 27, V I I I . 46. Vizsgálatott tett
272. A vizsgát tett tanulók vallás szerint : lóm. k a t h .
65, gör. kath. 46, kör. kel. 1, ág. ev. 4, ev. ref.
104, ízr. 6 2 ; anyanyelv szerint: magyar 237, román
25, rutlién 1 0 ; tunulásbeli
előmenetel szerint: jeles
26 (9 százalék), jó 54 (21 százalék), elégséges 121
(44 százalék) J a v í t ó vizsgára utasíttatott 59, (24 s ázalék), osztályismétlésre 12 (5 százalék). Az osztályismétlésre utasítottak közül 7 esik az I . osztályra, 1
a I I . osztál ra, 1 III-ikra, 2 az V-ikre, I a Vl-ikra.
Tandíj címen az I — I V . osztályban 22 forint, az
V — V I I I . osztályokban 26 torint fizettetik. Ezen kívül a muít tanévben még 1 frt 10 kr volt szedve.
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Az 1892 93. tanévben egész tandíj fizető 197 volt,
tandíjmentes 41, részben fizető 30.
A tanárkai- 28 egyénből állott, az akadémián négy rendes, két nyilvános rendkívüli, négy
magántanár, a középosztályokon tizenegy
rendess
bét mellék tanár működött.
;;
A mult tanévben már a teljesen
befejezett,
modern épületben szállásolt a negyedfél századot átélt
ősi tanintézet.
.

·

*

*
.

, D)
Szakoktatás.
(M- kir, állami tanítóképezde.)
Máramaros vármegyében a hatvanas évek elején mozgalom indult meg egy felekezeti tanitóképzőiutézet
felállítása ügyében. A vármegye közönségének soraiból egyesek anyagi támogatást nyújtottak. Ő Felsége
a király a Fő téren, k sétatér hosszában elterülő Szegedi-féle telket ajándékozta a tanintézet czéljaira. A z
intézet szervezésére és fenntartására a gör. kath. rornáu hitfelekezet vállalkozott. A telket épületeivel
együtt átvette, azonban megfelelő intézet szervezése helyett egyébképpen hasznosította.
A kormány 1869. évben állami jellegű ki'pezde
felállítása ügyében tett lépéseket, és kötött a román
felekezettel egyezséget. A képezdét 1870-ben felállította, a telket a román- népnevelési egyesület birtokában hagyta oly kikötéssel, hogy harminc« lcépezdei
növendék számára internátust tartson fenn díjszedés
nélkül s néhány növendéket pedig mérsékelt díjért
fogadjon be kosztra.
Az egyesület azonban e kötelességnek, miként
korábban a felekezet a szervezésnek nem tett eleget,.
A tápintézetre befolyt adományt, önjogilag gyümöl
csöztetle. Az épületért bérösszegeket, vett be. Az állam ott helyezte ei kezdetben képezdéjét, majd a
gyakorló iskolát, később újonnan S'ervezett, (s ma a
kamarai utón bérlett helyiségben elhelyezett) iskoláját
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tartotta ott huzamosabb időn á t

gekért.

.

magasabb bérössze-/.

•

Majd az udvar déli részén, a főtérre néző .homlokzattal az egyesület emeletes házat építtetett s .
benne 1887. őszén internátust helyezett, el. A közoktatási kormány, szakközege, a kir. tanfelügyelő utján
betekintésre jogokat formált hozzá. Az egyesületnek
alapszabályzata azonban kormúnyi megerősítés ben;
nem részésittetett· A"z alapszabály szövegezés yégle-,
ges megállapítására 1891, november 24 tői napokon
á t tartott-értekezlet ült egybe Lómjay János főispán
elnöklete alatt. Jelen voltak : dr. Wekerle Lá-zló;
kir. tanfelügyelő, dr. Morlin Emil, miniszteri tikár, a :
közoktatási kormány megbízottjai, Mihályi Péter or-.
szággyülési képviselő, a román népnevelési egyesület.,
elnöke, Búcl Titusz, román püspöki külhelynök, neve·,
zett egyesitlet képviseletében ; a főispán által behívott,
tagok voltak Mihállca László és Vincz Gyula, előbbi,
a szigeti, utóbbi az izavölgyi járás fősz Ig.ab.irája..
(Vincz Gyula azonban betegsége miatt nem vett.
részt a tanácskozásokban.) A tanácjkozmány eredménynyel végződött. A minden oldalról történő felszólalások a kölcsönösen elfogadott alapszabályszöveget,
hozták létre. A z annyi évek óta rendezetlenül állott,
ügy megoldást nyert s a felekezeti képezde . kérdése
végleg elejtetett.
.
Felemlítendő azonban, hogy a román preparandia a hatvanas években valóban fenállott.; néhány
román kántor a vármegyében az innen nyert bizonyítvány alapján tölti be állását. Az intézet tantervéről, tanitószemélyzetéről,
püspöki,
helytartósági
határozmányokról, rendeletekről, melyek az intézet
kül- és beligazgat ásat szabályozták v a l a : tudomással
nem bírunk. A felekezeti nevelés oktatásügy történeti
fejlődésének megállapításánál azokat ismerni felette
szükséges volna,
.
·
, .
.
v
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Tanítóképző intézeteink az 1868. X X X V I I L
t.-cz. megalkotása után szervezettek 1 határozottabb
jelleggel és színezettel. — Élőbb a népnevelésnek kelb'tt kidom : orodui a közoktatás tagozatában s ez vonta maga után amannak rendezését. E
munkában előkelő szerep jutott egyes egyházközségeknek is. í g y például a szigeti ev. ret. egyház 1843-ban
a zsinati tárgyak egy - és más pontjára véleményes
jelentést'adván, benne a „példányiskolák'' felállítását
( I I I . fejezet, 8. szakasz 13. pont) és az iskoláknak
hónaponként körlelkészek -által'teljesítendő vizsgálását. (u. o. 14 pont) sürgető pontozatokra ekképpen
adta szavazatát : — A nevelés tudományosra és népnépnevelésre osztatván fel, a főiskolákban a nevelési
ügynek az'egyházi kerületek általi kezelését az 1791.
X X V I . t c. értelmében mindaddig érintetlenül megőriztetni kívánjuk, mig a Magyarhonban levő minden
vallású tudományos nevelőintézetek :-az országgyűlés
intézkedése alá kerülendenek ; — az alsóbb iskolákra,
vagyis a nép'ievelésre nézve pedig kijelentjük, hogy
miután a népnevelésügye országos pártolásra
(! ?) talált, a népnevelés Ügyében készített kerületi, választmányi javaslatnak · törvénynyé alkotásától lehet a
honban az alsóbb iskolákra nézve sikeres intézkedést
várni.
Az itt-ott. feltünedező óhajnak a tanerők' képzésére is volt közvetett befolyása. E mellett tanúskodik az 1851. május 5-én Pesten összeült iskolai ta-·
nácskozmány alválasztmányának véleménye is, mely
a tanítóképzés fontosságáról meg levén győződve, kimondta; hogy „kerületünknek múlhatatlanul szüksége
van egy teljes fógymnasiumra és theologiai tanintézetre, melyhez iskolatanitókat képező paedagógiai intézet csatolandó". Tervezetében a középiskolai osztályokba 8, esetleg 9 oktató tanárt, a theologiára 4',
a paedagógiai szakra 2 tanárt állit. A theológiai
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szakhoz k í v á n t a kapcsolni a paedagogiait; indokolásában egy helyt így szól : „Ezen két kurzus szoros
kapcsolatba hozandó, minthogy minden lelkész nevelés
és oktatástanban jártas lenui tartozik, ő lévén az
iskola helybeli felügyelője; más részről az iskolatanitó sem nélkülözhet kellő mértékbeni theologíai
ismereteket, nemcsak tanítania kell vén hivatala szerint
a vallást, hanem szükség esetében szónokolnia is."
Nemcsak ezen tanácskozmányi végzés, hanem a
multszázadtól fogva időnként több jeles íérfiu k í v á n t a
oda fejleszteni a dolgot, hogy a tanítóképzés theológiai színvonalon álló paedagogiumon történjék. E n n e k
inkább és főképpen philosophusaink látták be, szükséges voltát. Hetényi János, tudóstársasági tagnak
ilyen szellemben irt értekezését pályakoszorura méltatta az akadémia.
'
Egyes főiskolákban a paedagogiát rendes tárgyként adták elő. í g y Szigeten (előadását kívánta Hari
Péter) Pásztor Dániel, Nagy-Körösön Szigeti
Warga
János. Ki tapasztalta azt, hogy a latin iskola alsó
osztályaiban és elemi iskolában alkalmazott ifjak egészen járatlanok az oktatás módszertanában s hogy
őket a rendszeres oktatásra képessé tegye 1833-tól
1853-ig, a nagy-körösi ev. ref. képezde felállításáig,
a bölcseleti tanfolyam 3 ik évén előadta a paedagogiát és vele összefüggő tárgyakat. Sárospatakon Tóth
Mihály már a mult század végén járt el akként. Felméri Lajos, egyetemi tanárnak a „Neveléstudomány
kézikönyve" címen irt nagy műve is arról tesz bizonyságot, hogy a neveléstudományt a magasabb
fokú intézetek körében is önálló tanszék illeti meg.
A felekezetnél a képezdék felállítása nem anynyira a neveléstani tárgyak és methodika kedveért,
mint inkább a kántori funkcióért történt, s éppen
ezen ok miatt az egész intézménynek sanktionálása
nem is egyezik meg korunk nagyzolni vágyó felfogá-
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savai. Azonban téves informatió szüli egyeseknél az
ítéletet, melylyel a képezdéket kicsinyes módon bírálják el.
'
Azt elvitatni semmi esetre nem lehet, hogy'helyesebb alapon állottak azok a bölcsészek és metliödisták, kik egy és ugyanazon anyaintézet emlőjén kívánták férfikorig növelni a gyermeket; mert nagyuu sokat nyom ám a mérleg serpenyőjében a teljes tanulói
pályán a különböző irány felé tartó társakkal való
érintkezés, közös társadalom, barátságszövés. Ezt a
melegen együttérzést, mi itt egymásért felfakad, csak
a sir bírja megsemmisíteni. Az élet nagy taufolyamu
iskolájában, társadalmában, felette nagy szükségét
érezzük annak. Képezdéiuk ezt egészen nélkülözik s
ennél fogva híjával vannak az életre képző nagy feladat egyik legsarkalatosabb paragrafusának. A képezde oáz a sivatagban, hova gyermekészszel, gondtalan érzelmekkel be lehet jutni, de ki nem.
Ha meggondoljuk azt, hogy tudomány, történelem csak egy féle lehet, hogy a természettudomány törvényei, müvei, alkotásai nem lehetnek különbözők,
az egyes iskolatajoklioz alkalmazottak:
akkor teljesen igazat kell adnunk azon irányt képviselőknek, kik
a tagókra bontást elitélik. Kell a tagozódás, szükség van erre; de nem ám idő nap elölt. Ki kell
forrni az elmének, szívnek, hogy érzelmek fakadhassanak belölök. A képezdész négy évig tartó tanfolyamán komoly, megfeszített munkában él. Tán éppen
ezzel győztek az ellentáborba tartozók s nem akarták a tanítói pályára készülőkel a tanulói munka
könnyebb, nyugodtabb, pihentetöbb és mégis felemelőbb oldalával megismertetni és hangzatosabb címével
elkapatni. Mert, hogy minden más szakon levő ifjúnak könnyebb a munkája, kitűnik B e ö t h y
Zsolt
beszédéből, melyet nem régiben, m ; ut a phüosophiai
kar dékánja székfoglalóul mondott el. — „Hosszú
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úgymond. — melyben

foglalkozni

a

fiatal

lélekkel

magyarul olvasni tanítottam,

bő
attól

egészen

mig a magyar szellemnek legfelsőbb megnyi-

latkozását

megértettem, és

biztató meggyőződés]e

átéreztem

jutottam,

vele,

arra a

hogy ifjúságunk,, a

szellemnek mind fogékonysága, mind képessége tekiír
tetébeu

nem áll

nem is hiszem,

hátrább a külföldinél. ^ Erre
hogy

ellen mondásra találnék.

tudományos irányú fejlődésnek

szükséges,

hetlen támasztékait, segítőit, feltételeit,

nézve
De a

nélkülöz-

az egy isko-

lán kivtil, alig találja meg maga körül kellő· mértékben ; meging, elhajlik s a nemzeti műveltség újra meg
újra szegényebb lesz egy, száz, ezer reménynyel. A z
egyetembe

léptétől

az

élet

szabadabb

szivja·: de ez a levegő a politikai
levegője,
tápláló

levegőjét

és társadalmi élet

mély nyugoton tele van egészséges, éltetői
elemmel,

nálunk

csak

kevéssé. alkalmas a

komolyabb tudomány, eszményibb, törekvések csirájának föl éltetésére.
haladásunk
mélyen

Ezt .az életet sok irányú,

ellenére még nem

és egészében

egyetemi hallgatóink

a kuHura

át

fényes
igazán,

levegője" — „a mi

pályájok legszebb, és legjellem-

zőbb nevét a „tanuló" nevet,
rosszul sikerült

hathattá

pótlékkal

aggódva

írják

körül

kerülik

és jól-

látogató je-

gyeiket."
E szavakban meg van mondva minden. Meg
van mondva az, hogy tanuló ifjuságunk bár tehetséges, de a kitartás, a kutatás, a mélyrehatás munKájában felületes; meg az is; hogy aggódva kerülik a
tanuló-nevet; már pedig a képezdésznek ugyancsak
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tanulónak kell- lenni. A protestánsoknál, hol csak egy
lépés hiányzott ahhoz, hogy a lheoló,)iák tőszomsédságában paedagogiúmok állíttassanak fel a főiskolákon, az áramlat szélvésze terelte az iigyet más irányba.
Valószínű,, hogy font a magasban „az elet szabadabb'
levegője" ártott volna is fájának ; de az sem lehetetlen, • hogy esetlpg közoktatásunknak alapjától a
tetőzetig egészségesebb szervezetet bizosit
vala.
Egyik ú g y m i n t másik variatio szolgálatára nyomós
indokok állanak készen Mai szervezetében nélkülözi,
a , k.épezdei intézmény az ideáüzmust, mi pedig éltető
elem a gyarió világban. Miklós Gergely, paedagogiumi
tanárnak igaza vau, mikor mondja: „Bizonyos foka
idealizmus nélkül a tani tői pálya amúgy is csak
martyromság. a tanítóra és áldástalan a népre nézve·1..
Eötvös Lóránd b. szavai is nagy igazságot rejtenek,
magukban mikor azt mondja: „Az élet gyakorlatában. ügyességre nem taníthat semmiféle iskola, unnak
iskolája csak maga az élet,"
ü g y van. Legjobb szakiskola az élet. Ézt a szakiskolát. semmiféle szaktanfolyammal
pótolni nem
lehet.
A szaktanfolyamok főképpen csak olyan intézeti ágnak tekinthetők, hol kezünkbe adják a ládcsot
melylyel bemenetelt, s: abad benyithatást nyertünk
életpályánk rögös földére; de, hogy itt miként válunk be munkás f é l n e k ? : ez a küzdelem hevében
tűnik' ki.
'
·
Hiszen számtalan

példából tapasztaljuk,

az á fél, ki eminens volt, addig

liogy

míg a kulcsért k ü z -

dött : gyáva harcoló félnek bizonyult az élet színpadán. A mi egyre megy ezzel: nem vált be liaszonve-
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hető tagnak az élet sziu'erén. — Miért ? Azért, mert
más az iskola és más az élet — szaktanfolyama.
.
A m -szigeti állami tanítóképző intézetet 1870.
október < lején nyitották meg. Saját helyisége van.
Az 1893—24. tauévre emeletes szárnyépülettel bővítették, minek következtében mintaszerű elhelyezést
nyer benne az intézet.
Az 1893—4. tanévben huszonnegyedik
évét
futja meg.
.
.. . •
Fennállása óta 23. tanár tanított az intézetben
Mint igazgatólanárok állottak a képezde élén : Madzsar Gusztáv (nyugal. tanár, takarékpénztári főkönyvezető Szatmáinu), Koós Ferencz, (kir. tanácsos, nyugalra. tanfelügyelő Brassóban), Szoodthy Lajos, Macskást/ Sándor, (kép. tan. Csáktornyáu'' Hetémji K á l m á n ,
1883 óta. T a n á r o k : Busitia Jánrs. (mint nyugalm,
halt meg), Zafiri László, (nyűg:· m.), Nagy Elek,
(ügyvéd Szat.máron), Pillér Györg
(tan. Szabadkán),
Morvay Ignácz, (gimn. rajztanár Szigeten), Semmler
János, (nyugd.), Zöld Ferencz, mh., Nagy Károly, mii.
Bertbold János, (torna), Bodrogi Gyula, Kovásy Zoltán, Izák János, fszigeti fels. leányisk. tan ), Zafiri
Lajos, (tan. Erősdön), Szőllősi István, (tan. Aradon),
Báthori József, Schmid Bertalan, Kruze Érnő, Irsa
Béla.
·
Eleinte a képezdei növendékeket, pénzbeli segélyben részesítette az állam, az 1875—6. évben 61
tanulónak 63OO fit ösztöudijat adott. Majd
köztartást
rendeztek be s fenállá*áuák 24-ik évére pedig internátussal
tökéletesbitik az intézetet,. Van téli tornacsarnoka, taneszközökben folyton növekedő gazdag
fölszerelése, tanári és ifjúsági könyvtára. Az ifjúság
kebelében „Gönczy-kör" áll fenn, melynek ének és
zenekari előadásokkal egybekötött heti ülésein a uövendékek önképzési munkálatot folytatnak.
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Az intézetben fennállása óta huszonöt izhen vétetett, föl képesítői vizsgálat ; tizenkilenc izben átlag
nyolcz, hat izben átlag hét. összesen százkilencven
négy ifjú te tt vizsgálatot. Az összes tanulói létszám
körülbelől huszonkét százalékának felel meg.
Képesítő vizsgálatot tett 1872. március havában
egy ifjú (Kádár Albert), — 1873. márcdusbaii egy,
ugyanazon évi szeptemberben hat, — 1874. szeptemberben 12, — 1875. októberben 17 (8-7 % ) , — 1870.
szeptemberben 12, — 1877. októberben 10, — 1878.
juliusban 9, ugyanazon évi szeptemberben 2, — 1879.
jul. 1—9-ig 12, - 1880. júliusban 8. — 1881. ¡uniti-Otau 11. — 1882. jun. 12, — 1883, jun. ¡4 (7.s°|o)
1884. jun. 10, — 1*85. jun. 6, — 18815. jan. 1,
ugyanazon évi jun. 4, — 1887. jun. 8, — 1888. jun.
G
1889. jun. 4. — 1890. jun. 11, — 1891. jna.
10, ugyanazon évi di-c. 1, — 1892. jun. G. ( = 194.)
A szigeti képezdébeu képesítetteknek 12.s százalék nyert alkalmazást. Máramiros vármegyében.
Legnagyobb százalékban töltik be a kántor-tanitói
á'lomácokat az ungvári gör. katli. ruthén-, a szatmári
róm. katli. és a szamos-ujvári
gör. ualli. oláli képezdékből kijött, 'ifjak. Az összes alkalmazottaknak (255)
9 9 " „ ( = 24) való a szigetiből. Ezt követi Kassa 28<o0
és Budapest 24<y0-al; miként e táblázatból kitűnik :
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Képesítést nyert
te
Budapesten
Debreczenb n
. Egerben
.
Győrött
.
. Igión
,
.
Kassán
Kolozsvárott
Máriapócson (? !) (1855)
Modorban
Naszódon (?)
.
Nagy-Kőrösön
.
Sárospatakon
·
Sopronban
Szamosujvárt
Szatmáron
Szepésváralján (?)
Székely-Kereszturon
Szigeten (1870 elölt C)
Ungvárott
·
Zilahon

Alkalmazást nyert
·' s
·'—>
> ·—
s 1—
sO
. [^to
S-. >
>
a> 0 0 :0
3
&c u C4 ao cN
:©
a
s
.
2
2
o
c0 H. H H
— 1

1—

.60

<x>
6

6 2.4.
3

2

1
1
7 2.8.
3
3

1
1
4
. 4

2

35 16-L
39 17.7

1
1

3. 3 3 3 5 1
20 2 16 3 1 12

1 -

24 9-9.
84 34.,
li

,33 28 24 33 28 18 20 26 19 229 90.
5 1 23
9.
2| 41 1|—! 4
3
1.
il

Képesített
Képes'itetleu
Lelkész
Együtt

||37Í30|28|34|28l22'|24 3l|21 25ö|

Nő
Férfi
B ó m . k. (kincst.)
Gör. k. (orosz)
Gör. k. (oláh)
Ev. ref.

.—

II 4
33
'

1 2 13| 1.
K,
27 32 115|2l|24
°'

32
223

II 4
1—1 6 1 1 31 2 81 2 36
22
20 l i 1 17 1 8 l l 6 6 101
— 20;— 24'—|
1 2 G 52
6
I - 21 3 j - ' 3 1 - 1 - 14

Állami
5110,8*1 l | i l | 2|—I 4. 71 481
Felső nép
magán 2, községi 1, gyári 1
* 6 vándor tanító
Sziget r. t. város kültolkein 1 vándor tanító
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A tánitói és· kántori.'.fizetések együvé sorozása
mellett házoms/áz forint minimumon alul dotált állomás: van a vármegyében .105* ( = 49.4 százalék), minimummal biró ,24 ( = 9;4.százalék); s felülálló 126
(.=41.2·.százalék).
"
Alig van hazánk földén vármegye, melyben .a
máraraarosi állapotokat szülő és.állapotokhoz hasonló
mostoha viszonyok uralkodtak volna csak .kevéssel ez
előtt is.
Az akadályok nagy része el lett hárítva.
A harctéri vonal tisztultabbálelt. Bár a közoktatási munka programm egy pontjában .sincs befejezve.
.
.„Olyan igen sok, mi e nemzetnek fáj, oly sok
ős fonlos, mit. e .hazában .javítani és, alkotni kellene,
hogy mindezen bajokon .azonnal ..teljes mértékben segíteni s mindazt, a mi haszifos,· sőt szükséges volna,
rövid időn létrehozni valószínűleg. meghaladja képességünket- és az ország kimerült erejét. Csak égető
hajunkat orvosolh is uk, .·,csak alapját vethessük meg
hizáuk sz;l>b jövőjének : az idő s a bilincseiből felszaliadult szellemi s (anyagi erő folytonos működése
létre hozandja majd a mi még hiányzik s a mi t most
elérni nemilehet.'·. — A mi helyi állapotainkra és
körülményeinkre igen ráillenek Deák Ferencznek, a
haza bölcsének idézett szavai, miket 1865-ben pesti
választóihoz intézett, beszédében mondott volt. — ,Ki
* Nevezetesen :
kev.
1. A huszti játásban
20
2. az izavőlyyi
„
8
3. az ökörmezői
„
16
4. a szigeti
„
18
!>. Sziget r. t.. városban
1
6. a taraczvizi járásb. 10
7. a técsői járásban
13
8/ á, tiszavölgyi ,,
10
9. a visóvölgyi
„
7

min. több. együtt.
1
16 = 37.
9
13 = 30.
1
11 = 28.
4
12 = 34.
—
27 = 28.
1
11 = 22. .
2
7 = 24.
1
20 = 31.
5
' 9 = . 21.
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ne óhajtaná iga/, szívvel „bilincseiből'' felszabadulni
a „szellemi és anyagi eiőt."
A cél nemessége és fontosságához képest tökéletesbiteni kell az eszközöket. Iskoláinknak tekintélyt,
fényt kell kölcsönözni, hogy lehessenek a nemzeti
kultúrának igehirdetőivé. S akkor a tökéletesbülés
szelleme fogja magához ölelni a jobb jövőt érdemlő
népet és nemzetet.
*
*

E.)

Nőnevelés.

M. kir.

*- :

állami

felsőbb

leányiskola.

A hatvanas évek elején Sziget város hölgyei „nöegylet"-et létesítettek. E nőegylet 1861. november 4-én
leányiskolát állított fel, mely intézet azonban nem birt
sokáig fennmaradni. A szállás nélkül maradt intézet
Várady Gábor házánál kapott menedéket a derek
Lövey Klára vezetése alatt.. E magán növeldét a szülők fölkarolták. Majd a „Máramaros megyei nőegylet"
1870-ben, előbb csak öt tanévre Erzsébet-növelde ciinen alap'tott ismét nőnevelő intezetet·. A nőegylet
élén Mán József főispán neje b. Sztojka Klára állott.
Az egyleti leányiskola fölött a kormányi felügyeletet a
kir. tanfelügyelő gyakorolta 8 a középiskolai tanárok
miut óraadók tanítottak benne. A növelde két osztályú előkészítő és három osztályú felső tanfolyamból
állott. — Alakítása évében tizenhat növendéke volt,
1878 — 6. évben már 74-re szaporodott, kik közt volt
rk. 20, gör. kath. 8, ev. ref. 16, izraelita 30.
Az alapító nőegylet a közoktatási kormánytól
kétezer forint segély-összeget kapott, melyet az intézet interuátusa fölszerelésére fordított.
Az egylet anyagi forrást nyert
a) adományokból,
b) felsőbb engedélylyel 1872-beu rendezett ezüst
nyereményü sorsjátékból,
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*) Lövey K l á r a úrhölgy nevénél nevezetes tényről kell meg
emlékezni. Lövey Klára, szigeti születésű, kire épp. oly büszkeséggel tekinthetünk, m i n t Prielle Kornéliára. Lövey nem a világot ábrázoló deszkákon szerzett érdemeket arra, hogy emlegetésünk tárgyát, képezze, hanem a nevelői téren ; ki i t t teljesített igaz honleányi buzgóságáért várfogságot is szenvedett.
Lövey Klára a b. Sztojka-családnál volt eleinte nevelő ; majd
Karacs Teréz ajánlatára a gróf Teleki család körébe j u t o t t .
Tagja lett az első nőnevelő intézet tanárkarának Budapesten, hol
egy Vasvári Pál, a tudós H a n á k János, Argai és T h á n K . viseltek
tanitótisztet ; ez az intézet Teleki Blanka grófnőnek köszönte
lételét; 1846. novemberében nyitották meg és fennállott a forradalom kitöréséig, amikor történelmi tanára a pesti ifjúság
élére állott s Petőfi és J ó k a i mellett Vasvári (Fejér) P á l ott
volt mindenütt, hol lelkesítő beszédeket kelle tartant ; majd
hatszáz főnyi sereg élén az erdélyi bércek közt szenvedett
martyr halált, azon zászló alatt, melyet Teleki Blanka g r ó f n ő
adott a hős kezébe. A hős Vasvári elesett. Teleki Blanka pedig
elfogatott (1851. máj. 13.) a Szamosparti Pálfalván (Szatmárm.)
Lövei K l á r á t 1851. tavaszán a b. Sztojka-család köréből vitték
fel a pesti „Uj-épület"-b.e. Hadi törvényszék elé á l l í t t a t t a k .
1853. jun. 30-án Teleki B. grófnő 10, Lövey Klára, a grófnőnek
hűséges munkatársa pedig 5 évi várfogságra itéitettek.
Mindez miért?
Azért, mert a hazafias nőnevelést, a ker. h i t , a felebaráti és hazaszeretet által diktált erényeket istápolták.
Nőnevelő intézet, Vasrári Pál, ifjúsági iratok fordítása, terjesztése, levelezés, menekülteknek befogadása, a bujdosóknak segélyezése. Ezek voltak a cs. k. pesti haditörvényszék vádiratának főbb
pontjai, a mikért Teleki grófnő fejére halál lett indítványozva,
a m i t a haditörvényszék kínos várfogságra enyhített. Tehát
m i n d a z a mi ma erény s az is volt világ fennállása óta, e két
nőnek bűnül volt betudva.
A hazai felső nőoktatásra szánt első nevelőintézet
szervező grófnője unokahuga volt
gróf Brunsvick
Teréznek,
ki az első kisdedóvó-intézetet (Angyal-kert) létesítette Budán. E pesti leányiskola első beiratkozott növendéke b. Puteani Rózsa, Deák Ferencz keresztleánya volt.
(Lr
P. Szathmáry Károly, gróf Teleki Blanka életrajza.) A két nő
Kufsteinban szenvedte át a fogság nagyobb részét. Lövey
1850. jul. 11-én szabadult ki, Teleki B. 1857. május 11-én
nyert amnesztiát a laibachi fellegvárban. A sok szenvedés mélyen aláásta á nemes grófnő egészségét. Kiszabadulása után
ismét magához hívta fogolytársát. Kevés időt töltött idehaza ;
fájó gondolatokat keltett a régi hely, hol minden fa, minden
7
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hajlék szomorú dolgokról regélt neki. Münchent, S c n t t g á r t o t ,
Drezdát, Briisselt, Parist látogatta gyakorta és Svájcot, mely
leginkább volt gyógyitóhatással roncsolt idegeire. A z a derék
nő, ki a kufsteini torony fogságban Kazinczy Ferenc, Wesselényi
Miklós, a nemzeti szellemi nagyságok e hallhatatlan emlékű
fél-fiainak példáiból nyert lelkesedését : Párisban h a l t meg a
hiiségés Lüvey K l á r a karjai közt, a De Gerandó-rokoncsalád
körében. E g y francia pap és a száműzetést Párisban t ö l t ő Irányi D á n i e l mondtak utólsó Isten hozzádot a sokat szenvedett
i g a z honleánynak.

c) nőegyleti tagok alapitványai s évdijaiból,
d) a növendékek ellátási s tandijaiból,
e) házbérből,
f) táncvigalmak, hangversenyek és színielőadások jövedelmeiből,
g) a telekvásárlásra nyert miniszteri kölcsöntőke 8000 forintjából. (L. Szilágyi István, Máramaros
vármegye leirása 272 1.)
(Az egyleti nőnöveldét előző iskola növendékeinek egy részét Várady Gábor ösr.szegyüjtötte s ő maga
is adott tanórákat a Lővei K. magániskolájában.) (L.
Szilágyi István, Máramarosi képes naptár).
Az egyletnek a nőnövelde föntartása évenként
6—7 ezer forintjába került.
Az egyleti Erzsóbet-nőnevelő intézetnek azonban nem volt biztosítva a jövője.
A magyar kormányhoz tett felterjesztésekre és
kérvényekre 1877. év folyamán az Erzsébet-nőnevelő
intézet elvesztette egyesületi jellegét, államivá lett
s a vallás- és közoktatási kormány saját tárcájából
tartja fenn. Az intézet, mint M. lcir. állami felsőbb
leányiskola 1877. évi szeptember 10-éu nyittatott meg
ünnepélyesen.*) Az intézet testülete öt tagból állott.
*) Az ünnepély programmja v o l t : Hynmus, előadta a képezdei .énekkar ; Előszó dr. Fejér Bertalan, kir. tanfelügyelőtől;
Évnyitó beszéd, tartotta Marikovszky Menyhért igazgató; Zárszó
a kir. tanfelügyelő által tartva ; Szózat., a képezdei é n e k k a r
által előadva.

— 14/ A vallás- és közoktatási miniszter ur 1877. május
22 én 11.813. szám alatt Marikovszky
Menyhért,
szigeti főgymnasiumi rendes tanárt igazgatóul, 1877.
jul. 13-áu 17.161. sz. a. Hörcher Etelt, Szilágyi Rózát
b. Barkóczy-DömöJc Antóniát, 1877. augusztus 21-én
17.488. sz. a. Gerevich Emilt rendes tanárokul nevezte ki. B. Barkóczy-Dömök Antónia volt az Erzsébet-nőnöveldének igazgatónője, ugyan öt bízta
meg a miniszter ur ő nagyméltósága az állami leáuyiskola iuternatusának igazgatásával is.
Az uj felsőbb leányiskola**) az 1877. évi február 22-én 8263. szám alatt kelt miniszteri rendelettel két osztályú előkészítő és négy osztályú felső tanfolyammá alakiitatott.
Az iskola előkészítő osztályába azon gyermekek vétettek föl, kik az elérni iskola 4 osztályát sikerrel végezték el, a felső tanfolyam első osztályába
pedig azok, kik az elemi hat osztályt fejezték be
sikerrel ; az előkészítőben havonként 2 forint, a felső
osztályokban 3 forint tanitásidij, felvételi dijul pedig
egyszer s mindenkorra 8 frt szedetett.
A nőnevelés enemü intézeteinek szervezetében
1880-ban változás történt. Az előkészítő tantolyamot
a magas közoktatási kormány beszüntette s helyébe
négy osztályú elemi iskolát állított, ezt két tanítónő
oktatása alá rendelvén s a felső tanfolyamot hat
osztályra fejlesztette. Az internatussal egybekötött iskolákban fizetendő dijak: tandíj 20 frt, az elemi osztályokban 10 frt, köztartási dij 280 frt.
Az 1892—3. tanévben a felső tanfolyam hat
osztályában volt a létszám 128, (esik átlag egy-egy
osztályra 21), az elemi tanfolyam négy osztályában
**) Milyenek vannak még a szigetin k í v ü l : Besztercebányán, Budapesten I V . és V I . ker., Kolozsváron, Lőcsén, Pozsonyban, Sopronban, Szegeden, Temesvárott, Trencsénben, Újvidéken.
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69 (esik átlag egy osztályra 17;) Van az intézetnék
„Trefort Ágoston segélyalap"-ja, 783 forint tőkével
rendelkezik ; kamataiból a szorgalmasabb növendékek jutalmaztatnak meg. A könyvtár és muzeumi
szertár gyarapítására évenként nagyobb összeget
fordítanak (1891—2-ben 330 frtot, 1892-3 -ban 260
-forint) ; a rajz, ének- és zeneoktatáshoz szükséges
szerelvények időről-időre a fejlődő methodika produktumaival, eszközeivel gyarapittatnak. Az iskola öszszes fölszerelése, tiz leltári rovat alatt 4458 darabot tesz, miből 3174-hez vétel s 1284-hez pedig ajándékozás utján jutott az intézet. A fölszerelés 10.857
forint értéket képvisel. Az iskolának saját helyisége
van, melynek, mint kincstári tulajdont képező impozáns épületnek, megszerzése körül Lónyay János -főispánnak kiváló érdemei vannak. A ház becsértéke
42.655 írt 65 krt tesz. (Lásd az iskola 1892—93-ik
évi értesítőjét). Az iskola tantestülete a hitoktatókkal
és az elemi osztályokban oktatókkal busz tagot számlál ; kik közül Marikovszky Menyh' rt igazgató 32,
b. Barkóc/.y Dömök Antónia 22, Barthos Erzsébet 17,
Szilágyi Róza 16, Hoszek Mária 18, Izák János, özv.
Ujházy Aladárné. Vranyczany Johanna 12, Boga
Imre 11 év óta foglalkoznak tanítással.

2. A Szigeten alakult Nőegylet példájára Huszton is alakult volt 1873-ban „Nőegylet", mely iskolát szervezett egy előkészítő és két osztályú felső
tanfolyammal birót. A közoktatásügyi kormány az
intézetet, mindjárt szervezése elején ezer forinttal segélyezte. Az egylet azonban nem sokáig mondhatta
magáénak az intézetet, mert az 1875 — 6. tanévet
már mint magán felső leányiskola futotta meg. a
nőegylet, csupán a felügyeletet tartotta fönn magának
és erkölcsi támogatásban részesítette.az iskolát. Erős
.és biztos alapokra azonban a huszti felső növelde
nem helyezkedett; élete pályájának csakhamar vé-
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gére jutott. Sajnálni lehet, hogy bővebb adatok
hiányában róla többet feljegyezni nem lehet.
íme itt is érezhető az iskolai irattárnak hiánya.
Az iskolai irattárak — mindenkör jelentőséggel
bírnak a kultura terén, mert ezekből lehet megrajzolni azokat a szellemi parcellákat, mikből hazánk
kulturképe színeződik ki a Királyhágón innen,és
Királyhágón tul.
3. Mária Valéria-intézet. Róm. kath. jelleggel
dr. Haas Mihály (Született 1810-ben, mh. 1866. márc.
27. Több rendbeli jótékony intézményt — kórház,,
óvoda, jótékony egylet - gyámolított bőkezüleg.)
szatmári püspök 1863 ban alapította. 1863. november
ll-én nyitották meg ünnepélyesen. „A pali szt. Viuczéről nevezett, irgalmas nővérek" tanítanak benne.
Az intézet nagyobb részben a tandijakból fedezi
kő/szükségleteit ; a szatmári püspök időről-időre segélyben részesíti. Az intézet igazgatója a szigeti főesperes plébános ; jelenleg Schönherr Ágoston apát. A
főfelügyeletet a szatmári püspök gyakorolja.
Az intézet növendékeit vallásra és nemzetiségre
való tekiniet nélkül veszi föl. Az Irgalmas nénék
oktatására bízott Mária Valéria-intézetben 1866. május 22. és 23-án a növendékek színielőadást tartottak.
Végén magyar, lengyel, spanyol próbatáncokban gyönyörködött a publikum.
1863 —69-ig 3 osztálylyal birt ; 1869 —71-ig 4
osztály volt benne; 1872-től 5, 1877-ben 6 osztályra fejlesztették, mig végre 1890-ben felső tanfolyamot is nyitottak 2 osztálylyal. Növendékeinek száma az 1891—2.
tanévben 163 volt ; a tantestület kilenc tagból áll.
Az iskolaszék megbízásából a/, igazgatóság minden
év végén értesítőt bocsát ki. Az iskolának a Széputcán valóban szép és kényelmes berendezésre alkalmas háza van.
Ugyanazon iskolaszék és apát-főesperes plébá-

— 102~~—
nos igazgatása alatt áll egy másik róm. kath. leányiskola, melyben négy osztályt kct irgalmas nővér oktat. Ezen leányiskolát 1792-ben szervezték egy osztálylyal s mint régi intézet egyéb tekintetben nem is
örvendhet fejlődésnek, minthogy 4 osztályra fejlesztették, illetőleg csoportosították 2 teremben. Ugy látszik
1871-ig világi t&uitónö vezetése alatt állott, mert
1871-ben az iskolaszék a m. kir. bányaliivatal utján
a szatmári püspökséget arra kérte, hogy a leányiskolában az oktatást a páli szt. Vincéről nevezeit
irgalmas nénékre bizza. A püspök helyt adott a kérelemnek s Stark Jánosné Kobler Jozefát nyugdíjazta.

II.

Egyesületi élet.
A Máramarosban
riiit, a mint

önmüvelési,

fennálló egyesületek, a szekulturális,

humanisztikai

és

szórakoztató célzattal szurveztettek, a következő három osztályba sorozhatok:
A.) Ifjúsági-,
B.) Szakbeli-,
C.) Társadalmi egyesületekbe.
A.) Ifjúsági egyesületek, melyek részint önmüvelési, részint segélyezési szándékból létesíttettek, a
kronologikus sorrendet lehetőleg megtartva, ezek :
1. Önképző-Társulat a lyceum kebelében. 1835. (?)
Ezen évszám nem éppen a legbizonyosabb időjelző. A
születési évet meghatározni nem lehet.
A szigeti lyceum tanuló ifjúsága által szervezett, önképző-társulatnak egy-pár munkás tagjától
1835-ben a pesti Rajzolatok verset hozott volt. Ennyi
a bizonyíték mire támaszkodni lehet; de a miből a
szigeti lyceum kebelében fennálló „Magyar irodalmi
Önképző-Társulat" keletkezési évét bizonyosra venni
épen nem lehet. Biztos és erős alapokra 1863. szeptember 15-én szervezkedett.
1:890-ben a soproni ev. lyceumi Magyar
Társaságnak
száz éves történetét irta meg egy 120 oldalra terjedő könyv-
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társulatok történetének megírására. Sziget, Eperjes, Debrecen,
(mely utóbbi helyen Szilágyi
István, a negyvenes évek elején
egy pár társával, bérelt helyiségben szervezett ily öiiiniivelési
társulatot) követhetnék a soproni tanuló ifjúságnak példáját és
monográfiába önthetnék társulataik múltját, fejlődését, jelenét.

A m.-szigeti lyceumi Önképző-Társulat a tanárikai' védnöksége alatt szervezkedik évről-évre. Tisztikara az ifjúság jobbjaiból válik ki. Tagjai lehetnek a
felsőbb osztálybeli tanulók. — Vékony Antal, tanár,
évek óta mint elnök áll a Társulat élén ; vezeti, irányítja az ifjúság azou tömegét, mely a kötelesség teljesítésén fölül (a könnyelműséget, léhaságot megvetve)
komoly munkában keres és talál haszonnal járó szórakozást, nemes foglalkozást.
.
Dolgozatok irása, birálatok, pályamunkák készítésé, szavalatok, verses szavalati darabok kijelölése, történelmi nevezetességgel bíró tényeknek megünneplése, (diszülésben a művelt
közönség színe-java előtt) — programmpontjait teszik a Társulat szervezeti szabályzatának. V a n a társulatnak könyvtára,
járatja a jobb lápokat; —· az önmivelésuek, hasznos szórakozásnak birja a legszükségesebb eszközeit.

2. 18S3. (?) Dalegylet a lyceumi ifjúság körében.
Keletkeztet ennek is homály tedi- Már a 30-as évek-,
ben lehet nyomait látni „Magyar diákok harmoniá"jának. Rendezettebb egyesületté 1853-ban alakult
Batizi János munkálása folytán". Pénzbeli alapja nincs.
Kiadásait a szereplésekből befolyó összeg fedezi.
A régi időben működő tagjainak száma a V I . V I I . V I I I .
osztálybeli növendékek sorából vétetett, de mióta a VI.· osztály "
tanórarendje ugy van összeállítva, hogy az ev. ref. vallású 'nö- '
vendékek bittan órája összeesik a dalegylet gyakorló óráival, ;
csak a V I I . , V I I I . növendékek alkotják. Az egyszer t a g g á lett .
ifjú, fontos okok nélkül az egyletből ki nem léphet. — 1871·, .
óta jótékonycélu hangversenyeken is szerepel olykor-olykor. Az·
ily alkalmakkor befolyó jövedelem egy része teszi pénzbeli va- ;
gyonát, mely azonban csak az évi kiadások fedezésére szolgál.
Az egylet élén Dobay Sándor, tanár, á l l ; karnagy T. Tóth János, lyceumi niüénektanár.

3. 18115. (?)

Zeneeyylet

a lyceumi ifjúság köré-
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egyik telén a lyceum kebelében a színművészet mellett a zene is nagy pártolásnak örvendett, a mikor a
zenekar vezetője Szathmáry Károly volt. A zenekar.
a saját tagjait a joghallgatók és felsőbb osztályú
tanulók sorából nyeri.
Célja: a zenei műérzék fejlesztése, kedély nemesités, az
önképzés, a társulási szellemnek ébresztése, ápolása, műdarabok
tanulása, melyekkel fellépés esetén jótékonycéln hangversenyeken és iskolai ünnepélyeken, a lyceum igazgatójának beleegyezésével. a zenekar szerepelhessen. Állandó alapja nincs. Éven- '
kénti kiadásait a pártoló tagoktól (havonkint 10 kr.) begyült
pénz és a-nyilvános szereplések alkalmával begyült jövedelmek
feleslege fedezi. A kar tagjai működök és pártolók. A zenekar
élén Melegh Gyula, tanár, mint elnök áll. 1873— 1875-ig Egiier
Sándor, 1875—1877-ig Miller Gyula, majd Melegh Gyula, utóbbi
időben. Csolosz J . volt a karmester.
E g y időben a dal-és zeneegylet egy tisztikar alatt á l l o t t .
1865-ben elnök volt Fej ér Bertalan, jegyző Kardos Károly,
karnagy Török Lajos, pénztárnok Eguer János, gazda Draskóczy Gábor.

. 4. 1865. Testgyakorló intézet a lyceum kebelében.
Tagja lehetett a felsőbb osztályokba járó teljesen ép
és egészséges szervezetű tanuló. Az intézet javára
1866. január lö-án táuczvigalom tartatott, melyen a
háziasszonyi tisztet Szaplonczay Józsefné és Pataky
Jánosné töltötték be. E vigalom után az intézet 132
forint jövedelemhez jutott. A lyceumi diákság körében a hatvanas évek első felében tűzoltó-egylet állott
fenn. A testgyakorló intézet szerelvényei használható
részével ebbe olvadt. — A tűzoltó diákság gyakorlataikat a Sörház és Magtár-épületeken végezték ; fél
S'-iget volt bámulója a merész produkczióknak. —
Ma a testgyakorlat kötelezett tantárgyként szeiepel
a többi studiumok között. Annyira kötelezett, hogy
a tanulót a tornászat alól csak szülei kérvényre ós
orvosi bizonyítványra menthetni fel.
5. 1874. Gönczy-kör a m. kir. állami tanitóképezdében. Koós Ferencz, igazgató korában szervezte.-
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Ma is fennáll. Célja: az önképzés, mi a nevelési dolgokba vágó értekezések írásában, szavalatban, tanítási gyakorlatok készítésében és előadásában, bírálatban találja fel kinyomatát. Üléseit lietenkint (szerda
d. u.) tartja az intézet megfelelőbb termében. Zenedarabok is bővítik olykor a programm pontjait. A
körnél a vezetői tisztet az utóbbi években Báthori
József, s. tanár tölti be, mint elnök. Van a körnek
könyvtára, kisded muzeuma; járatja a jobb lapokat.
Történetét megírta Peres Sándor, az intézetnek egykor jeles tehetségű növendéke.
6. 1875. Magyar

nyelvi

kör.

A lyceum I I I . I V .

osztályú növendékei az 1875—76. tanévben kisded
nyelvi kört alakítottak Drasköczy Gábor osztályfőnök
elnöklete alatt. A kis kör a szerdai délutánokat használta fel a kísérletező munkának ; titkára Bökéuyi
Dániel volt. Azok
a gyermek-tagok, kik egyakarattal kívánták e kör alakítását, ma már elismert
komoly munkásai az élet iskolájának. Dr. Horváth
Ödön, eperjesi jogakadémiai igazgatótanár a szavalatban, Peres Sándor, hódmezővásárhelyi óvónőképezdei
igazgató-tanár szintén, di·. Komáromi András, a fiatal
törtéuettudós, a fogalmazásban váltak ki. Kísérleti
állomás volt e kis kör, melynek munkásabb tagjai
voltak még a nevezetteken kiviil Komáromy Gyula,
Bogdány Ferencz, Hozás János, (ma szatmári g. k.
román hittanát), Varga Zsigmond.
7. 1877. Magyar nyelvi-kör a képezdében. Címéből eléggé kitetszik célja. A képezdei I. osztály kebelében állott fönn Hetényi Kálmán volt r. tanár elnöki vezetése mellett.
8. 1877. Mennyiségtani-kör. Ugyanott. Miudkettőnek kezdeményezése az ifjúságtól eredt s a tanári
kar örömmel adta volt beleegyezését. Mindkét kör
megszűnt létezni. A „Gönczy-kör" teljesen felöleli
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programmjába minden más irányú ifjúsági
tésnek célját., tárgyát, eszközéi.
9. 1879.

Trefort

Ágoston

segélyalap

tervezgea m.

kir.

állami felsőbb leányiskolában. Létesítette a tantestület az intézetben kiváló szorgalmat tanusitó, szegényebb sorsú tanulók segélyezésére. A magas közoktatási kormány 1879. évben 26.948. szám alatt látta
el a segélyalap szabályzatát helybenhagyó záradékkal. Az alapítás évében 102 frt 70 kr. gyűlt be.
Első növendék, ki a tőke kamatát kapta segélyül
Topcrczer Erzsébet volt. Az alap gyümölcsöző tőkéje
a mult (1892 - 3.) évben 783 forintra emelkedett.
10. 1884. Ifjúsági segélyegylet a képezdében. Hetényi Kálmán igazgató létesítette. Ma már közel ezer
forint alapja van. Ezen alaphoz lett csatolva néh.
Nánásy Lajos jótékonycélu adománya. A tanuló ifjúság kegyelettel őrzi a humanizmus szolgálatában állott
nemes férfiú emlékezetét.
11. „Joghallgatók Egyesülete" a lyceum kebelében.
Minden tauév elején újra alakul. Mai szervezetét
1892. évben nyerte a régi „Segély Egylet·1 és „Olvasókör" egyesítése folytán. Pénzalapja : 1. Jakab
Péter, ügyvéd kamarai elnök, korán elhalt fia emlékére 3 db „Kereskedelmi és hitelintézet"-i részvénytőkéje 450 frt értékben, 2. 1884-ben elhalt
joghallgató Medveczky Árpád emlékére gyűjtött
száz forint, 3. 1885-ben Szilágyi István lyceumi igazgató tiszteletére rendezett jubileum bevétele felesr
legéből „Szilágyi alap" száz forint. Jótékonyságot
gyakorol saját tagjaival szemben, mi kiterjed segélyezésre s a joghallgatósággal összeegyeztethető állás
megnyerésére. Választmányi, rendkívüli, rendes közgyűlést ós vitatkozó gyűlést tart. Az első vitatkozó
ülést 1883. október 2l-én tartották a lyceum nagytermében. „Az esküdtszékek kérdéséről" tartott előadást a szép reményekre jogosított, ifjú-kora delén
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tánce8tél.yt. Nyilvános ünnepélyben üli meg március
15-ét. Alapszabályán az 1893—4. tanévben kisebbnagyobb jelentőségű változást tett. Az utolsó tanévben pénztári bevétele volt 269 frt 89 kr. kiadása
267 frt 57 kr. Ugyanazon évben két pályatételt
tűzött ki, melynek ügyes megfejtőit száz koronával
honorálta.
B.) Szakbeli egyesületek. Az ötvenes években kiadott helytartósági rendeletek néptanítói tuiácskozmányok tartását mondták ki kötelezőleg. Ennek folytán a felekezetek papjai, tanítói esperesi-körök szerint szervezkedtek néptaniiói tanácskozmánynyá.
1. 1858. jul. 22-én tartották első üiésöket a „Máramarosi tájék"-ba tartozott ref. egyházak papjai, tanítói, Huszton, Bi.kky Ferencz, pap, elnöklete alatt. Mintegy 30 évi pályafutás után szüut meg létezni kárára
a nemes ügynek. A Rusz- és Taracz-vizén, meg a técsői
járásban fekvő gk. espereskelületekben ma is megszokták tartani a tanácskozmányokat,.
2. 1874.

A Máramarosi

néptanítók

egylete

1874.

julius 27-én alakíttatott meg Koós Ferenc, nyűg.
kir. tanfelügyelő, volt képezdei igazgató buzgólkodása
folytán. Alapszabályzatát
1874. augusztus 18-án
21.933. szám alatt látta el a magas kormány helybenhagyó záradékkal. Az alapszabályzat 28 §-ból
áll. Koós Ferencz alaposan ismerte a vármegyében a
népnevelési egyesület létesítése körül kifejtett korábbi mozgalmakat, de a mik nem mentek teljesülésbe
éppen az 1868. X X X V I I I . t.-cz. életbe léptetése
miatt, mely törvénycikk, országos szempontból tekintvén a nevelésügyet, uj iránynak, uj szervezeti
intézkedéseknek jelölte meg eszközeit. ·.
Nevezett egylet a néptanítói állás fölkarolását
tette első sorban feladatává. Eszközökül emliti fel &
szabályzat:

— 109~~—
ÍÍ
a) szaklapokat és munkákat vesz s rzokat az
egyleti tagoknak meghatározott időra kiadja ;
b) a néptanítókra hat, bogy ők az iskolai ifjúság helyes vezetése mellett a nép érzelmeit nemesítsék, értelmét fejlesszék, a fejlettebb gazdászat nemeire
oktassák és minden jóra buzdítsák;
c) a szolgálatra képtelenné vált egyleti tagok,
azok özvegyei és kiskorú árváinak részére lehetőleg
nyugdijalapot teremt. (Az 1875. évi nyugdíjtörvény
az ezen irányú gyűjtést szükségtelenné tette);
d) az iskolaköteles, valamint az iskolába járó és
nem járó tankötelesek létszámát az egész megye területén kinyomozza, nyilvántartja, az iskolábajárás akadályozó okait kikutatja, azoknak, valamint, a X X X V I I I .
t.-c. követelményeinek meg nem felelő iskolák hiányainak megszüntetésére minden hatalmába eső esz közzel törekszik ;
e) az egylet tagjait arra birja, hogy községenkint felnőttek társulatát, úgynevezett önképzőköröket
alakítsanak, a végből, hogy e körökben vasárnapokon
és téli estéken felolvasások s más hasznos tanítások
tartassanak. (Diakonistikus módon és elv szerint?!)
Az önkép'ő-népkörök alakítására és céljainak elérésére az egylet anyagi és szellemi támogatást, szóval
segédkezet nyújt;
.
. f) a népnevelésre vonatkozó nézeteit, egy, lehetőleg önálló szakközlönyben teszi közzé.
Az Egyletnek tagja lehetett minden fedhetlen
jellemű férfi és nő.
Örökítő tag tehetett az, ki az egylet céljaiuak
előmozdítására pénzben, vagy ingatlanban alapítványt tett. (Ily alapítvány-tevőről említés sehol sincs
téve.) Az ilyen tagok emlékét az egylet kegyelettel

örzendi.

Alapító tag tehetett az, ki legalább 25 forint
alapítványi tőkét fizet le egyszerre vagy részletenként, vagy hat százalékos kamat mellett biztosit.
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évenkint egy forint befizetésére kötelezte magát.
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Koós Ferencz, tanítóegyesület! elnök, hogy annak minél
több, számosabb tagot verbuváljon, megkereste a felekezeti
tanhatóságokat. A megkeresésnek volt is némi foganata. Doktor János, a máramaros-ugocsai egyházmegye esperese, 1875.
deczember 1-én körlevélben hivta föl a lelkészek és tanítók
figyelmét a belépésre. Nevezett esperes körlevelében előadta,
hogy előbb az egyházmegyei közgyűlés elé akarta vinni az
ügyet, de azt bevárni nehéz dolog s mint — meggyőződése
szerint életre való mozgalmat — elnöki uton hozza ajánlatbá.
Kérte a lelkészeket, vegyék vizsgálat alá „vájjon a Máram.megyei néptanítók egylete nyujrhat-e segédeszközöket arra,
hogy a népnevelés fontos érdeke, a mai kor kivánalma szerint
lehetőlég előmozdittassék ? S vájjon lehet-e e tekintetben kedvező eredményre számítani az által, ha Máramaros lelkészei, s
különösebben pedig tanítói ezen egylet tagjaivá leeudenek ?"
Áttekintés céljából mellékelte az egylet szabályzatának egy
példányát s az esperes a „kétségbe vonhatatlan
kedvezd bírálati
eredmény esetében" nem tartotta felekezete érdekébe ütközőnek,
sőt a népnevelés előhal adása szempontjából igen szükségesnek
vélte, hogy (habár a lelkész urak az egylet tagjaivá lenni hajlandók nem lennének is, de) á tanítói kar annak tagjává legyen. Doktor esperes minden tartózkodás nélkül kijelentette,
hogy akár felekezeti, akár állami közegek intézménye legyen
az, m i a népnevelés ügyének lendületet ad : — mindenkor a
legszívesebb támogatásban részesíteni kész a m a g a részéről.

Az Egylet, a szolgabilói járások szerint kikerekített körökre oszlott. Ügyeit a választmány és a
közgyűlés vezette. A közgyűlés programmia :
a) a választmány által, az egylet szellemi és
anyagi állapotáról előterjesztett jelentésekre, javaslatokra vonatkozólag intézkedik ;
b) a választmány által megvizsgált számadásokat jóváhagyja;
c.) a netalán méltatlanná vált tagokat titkos
szavazattal az egylet kebeléből kizárja ;
d.) a szükséghez képpest az illető hatóságokhoz,
az országgyűléshez folyamodást, memorandumot terjeszt ;
e.) titkos szavazattöbbséggel választja az elnö-
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köt, alelnököket, szerkesztőt, jegyzőt, pénztárnokot,
ügyvédet, választmányi tagokat (utóbbiakat egy évre)
kik újra megválaszthatok.
f.) az iskolát meglátogatják, ott mintaleckéket,
nevelési értekezéseket s vitatkozásokat tartanak.
(Minden tisztviselő eljárásáért a választmánynak, ez
pedig a közgyűlésnek volt felelős.)
Ezen a'apszabály/.at szellemében szervezkedett
a máramarosi néptanitóegylet.
1880. év június hó 1-én Stelly Géza egyleti elnök, Bodrogi (Túlesik) Gyula, egyleti titkár, felhívást bocsátottak ki, melyben a társulás eszméjének s az egyletnek híveket toborzani
törekedtek. — A szigeti és tiszavölgyi kör lett
megalakítva. 1876. október 12-én Szigeten tartott
közgyűlése alkalmából a vármegyeháza nagytermében tanszertárlat-ot
rendezett. 368 egyén látogatta
meg. Könyvtárt létesített, s az Eötvös-alapra gyűjtést eszközölt.
3. 1885. Máramarosi

általános

tanítóegyesület.

A

néptanitóegylet tizenegy évi pályafutás után szűnt
meg létezni. Az általános egyesület pedig (1885. ápr.
10-én 11.082 sz. a.) megerősítést nyert alapszabályzata szerint 1885. május 26-án tartotta első rendes közgyűlését.
Tisztikarát igy alakította meg : elnök lett Hetényi Kálmán, alelnökük Sauerman Mihály, Bóra
György, főjegyző Pataki Ferencz, jegyzők Steiger
Erzsébet. Kiss Demeter, péuz- és könyvtárnok Bökényi Dániel. Választmányi tagok lettek : Bartha
János, Barthos Erzsébet, Berthold János, Bodrogi
Gyula, Nagy Károly, Stelly Géza. — Az egylet az
1868. X X X V I I I . t. c. 147. §-a és az 1872. szeptember 2-án kiadott miuisteri szabályrendelet intencióinak mindenben megfelelőleg
szervezkedett.
Nyolc fejezet alatt 24 §-t foglal magába.

;· Céljai:
az iskolai nevelés-oktatásnak elméleti
és gyakorlati téren való művelése; a paedagogiai
irodalom pál tolása és fejlesztése ; humanisztikus alapok teremtése, segélyezése, gyarapítása ; az iskolaügy
és tanítóság érdekeinek megvédése és józan fejlesztése.
.
•
Tagjai : a) rendesek, b) pártolók, c) alapítók,
d) tiszteletbeliek. — A rendes tagok kötelezettek
(községi és állami iskoláknál alkalmazottak) és önként jelentkezők (a felek, iskolák tanitókarából).

A rendes tagok tagdija 2 frt 50 kr., mely díjban kapják az egylet hivatalos közlönyét, mi a tanév
10 hónapja alatt 10 számban 15 — 16 ivet meghaladó
terjedelemben jelenik meg.
.
Páltoló tagok, kik évi 1 forint-tagságidij fizetésére kötelezik magukat.
Tiszteletbeli tagokat a hazai nevelés-oktatás
körül érdemeket szerzett egyének soraiból választ a
közgyűlés.
;
Alapítón, kik az egyletet legalább tiz forint
pénzbeli alapítványban részesitik.
.
Kiemelkedőbb mozzanatok miudenilt egyesület
életéből.

a) Az eo. ref. felekezetinél.
[áram. tájéki ref. e.)
1. Géresy László, viski lelkésznek „Magyar-,
Erdély és Németországban a refonnátió története"
c. munkája kézikönyvül elfogadtatott (1859.17. sz. a.)
Ugyanezen ülésen Török Lajos az éneklés hatásáról,
Lajos Endre a kottatau, Biró Béniámin pedig az ol,vasas mikénti tanításáról olvasták fel dolgozataikat.
2. Batizi. János „Értekezés a közvizsgák tartásáról" ciraü munkája jegyzőkönyvbe vétetni határo/.tatott (1860. 4. sz.).
3. Batizi János bemutatja „Az arany ábc. életképekkel világosítva" cimü munkájának előszavát és
darabjai közül.egy párt. Az ülés örömmel vett-tudo-
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mást a fáradhalatlan munkásságót kifejtő Batizi sikeres működésérői. (1861.)
·
'
4. Történelmi kézikönyv Írásával é3 szerkés'z-/
tésével Géresy Lászlót bizza meg a tauácskozmány.:
(1862. 4. sz.) Számtani eredménytár (példatár) ké->
s .itésóvel Batizi János, Biró B. és Varga Lajosi
oktatók bízattak meg. (1862. 9. sz.) .
. '
.
5. Az értekezleti gyűlésekre· menők fuvarköltv
: égét az egyházak tartoznak viselni. (1859. és 1864
4. SZ.)
.
.
.;·;í
6.: Bit ó B. „Gyakorlati számtana". bemutattátott·
s szerzőt az értekezlet melegen üdvözli. (1864. 5. sz,)/
7. Batizi András, esperes, indítványozza,: hogy
minden tanító készítsen dolgozatot iskolájáról, oktab
tási, egy és más esetnél követett eljárásáról. · (1865J
9. sz.) Elfogadtatott. — Szilágyi István, lyceumL
igazgató, Dobos János „Gyermekek imái." cimü köny?:
vének használatba vételét indítványozza s az okta->
tói kar figyelmét felhívja arra, hegy a gyermek már;
eleve szoktattassék az imádkozás hangjához. (1865.
9. sz.) Elfogadtatott. — Horkai Antal oly adatok:
gyűjtésére hívja föl a tagok figyelmét, a mikből
Máramaros vármegyének históriai és statisztikai:
rajza, lesz egybeállítható. (1865. 11. sz.) - : .
.8: Géresy László történelmi könyve elkészült',
s kiadatott a tájéki felügyelőknek véleményadás végett (1866 ) ·
• · ' . . .
i
9. Szarka József, szigeti pap, bemutatja „Gon-:
firmatiói Káté" cimü munkáját; megbirálásával esperes, a maga mellé hívandó két tag, bízatott meg.
(.1867. 14. sz.) Géresy történelmi munkája ós gazdászati cikke, Biró számtana, köröztetni határoztattak.
(1867. 10. 11. 12.)
...
'
10. Horkai Antal Batizi János felelt, emlékbeszedet tart, a jegyzőkönyv egész terjedelmében
hozza. (1868. 4. sz.)
.
. · . .. ..
8
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11. Géresy László indítványozza, hogy b. Eötvös József, vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz
hálairat intéztessék az 1868. évi X X X V I I I . t.-c. megalkotásáért és a nevelésügy körül kifejtett működéseért. A tanácskozmány indítványozót bízta meg az
irat megszerkesztésével. (1869. 10. sz.)
12. Biró B. felett tartandó emlékbeszéd írásával Horkai Antalt bizták meg. (1872. 6. sz.)
13. Tóth Károly szigeti ( m a debreczeni) leány tanító, a betüismertetésnek általa feltalált m ó d j á r ó l
és könnyen felfogható, összehasonlító módjáról értekezik.*) (1873. 6. sz.)
14. Biky Ferenc az elnöki tisztségről lemondott, mit 1859 óta nagy buzgósággal töltött be.
(1874. 5. 12.) — Ugyanezen ülésen a
közvizsgálatok
helyett gyakorlati
oktatások tartását mondta ki a tanácskozmány. (6. sz.) E határozatot erősiti meg
egy később hozott határozati pont. A főbuktató érv
az volt, hogy a közvizsgálat sok időt vesz el az értekezlettől 8 kevés idő marad az eszmecserére.
(1875. 4. sz.) — A tantárgyak terjedelmére és okta
tási anyag kijelölésére az egyházmegyei tantervet
fogadták el irányadóul (1875. 16. sz.) — Koós Ferencz szigeti képezdei'igazgató indítványozza az iskolai takarékpénztárak
létesítését; csak elvileg fogadtatott el. (1875. 18. sz.)
15. Héder János, törvényszéki biró, indítványozza, hogy a kertészeli és gyümölcatenyésztési
oktatásra nagyobb gond fordittassék az iskolákban.
Az ügy felkarolása ajánltatik. (1876. 10. sz.)
16. Szilágyi István indítványozza, hogy a j ö v ő
értekezletre ugy az elméleti, mint a gyakorlati elö*) A terjedelmes dolgozat „Betűk ismertetése érzékeltetve az irva-olvasás tanításához" cim alatt a debreczeni
„Prot. népiskolai L a p " 1884. évi 3—7. számaiban jelent meg.
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adások, vitatételek, tanítási leckék : az egészséges
eszmecsere céljából jó eleve megállapittassanak. Elfogadtatott. (1877. 10. sz.) Koós Ferencz, kir. tanfelügyelővé neveztetett ki, a megyéből eltávozott ;
a tanítói értekezletek iránt tanúsított szíves érdeklődéseért köszönetet mond a tanácskozmány, s emlékét jegyzőkönyvben örökiti meg. (1877. 11. sz.)
17. E tanácskozmányi határozatok nyomán sok
szép intézkedés történt. Az egyházmegye elfogadta
azokat, részint tudomás, részint hozzá alkalmazkodás végett, saját határozati pontjaiként közölte.
Elég világos példát szolgáltat erre az 186 6 évben
kibocsátott CXIV. esperesi körlevél, melyben köröztetett, hogy az egyházmegye a havi tudósítások és
naplók benyújtását megszüntette. (1866. dec. hóban
Huszton tartott egyhm. gy. 34. sz.); a tanitói értekezleteken ugy a lelkész, mint a íanitó egyaránt
tartozik megjelenni, ki ok nélkül marad el : első
izben egyházmegyei jegyzőkönyvi megrovásban, második izbeu 2 frt büntetésben marasztaltatok. el, mely
pénz a gyámpénztár bevételét képezendi (u. o. 38 sz.) ;
az értekezlet kettős elnökség alatt folytassa munkáját,
egyik elnök a tájéki felügyelő, egyszersmind egy-,
házi részről is, s a másik világi részről, egy egyhm.
tanácsbiró (u. o. 41. sz.); az értekezlet! fuvarköltséget az egyházak viseljék (u. o. 44. sz.)
Miként az egyházmegye bizalommal volt működése iránt, egyesek támogatásukat nem vonták meg
tőle. Jutaimi dijakat adtak: Lator Gábor 20 frt (1860),
Nánásy Lajos 1 drb arany (1867. jul 10.), Várady Gábor 1 drb arany (1876. jul.12.), Kulin Imre 10 frt (1883.
jul. 12), Tóth Ferenc lelkész (évről-évre 5 frt). Pályadijat nyert tagok voltak : Cseresnyés Gyula (1872.
jul. 11.), Tóth János több izben, Kovács József,
Bökényi Dániel (1883. jul. 12.) Utóbbi által megfejtett pályatétel yolt: „Miképpen gyakorol az ok8*
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tatás befolyást az erkölcsi életre?". Megjelent a
debreczeni „Pi'ot. Népisk. L a p " 1884. 6. számában.
Könyvekkel gyarapították könyvtárát dr. Györgv
J ' z s e f főorvos, Schmidt Károly huszti gyógyszerész,
Török Lajos „Hegedű Iskola" szerzeményét ajándékozta a könyvtárnak. A kegyelet iránt is mindig lerótta adóját. Horkai A. 1868. jul. 9-én Batizi Jánosnak,
majd Biró Benjaminnak, Kovács József pedig 1876.
jul. 12-én Varga Lajosnak újította föl emlékét.
- ·

b) A megyeinél.
E szép, csendes, de eredményes és magasztos
munkakörrel sokban egyezik a raáramarosi tanitóegylet tevékenysége. Lelkes tábor állott ennek is evezőrudjánál. ü k i volt ott Batizi András és János, az
volt itt Koós Feiencz és a mellé seregeit munkaedzett kis csapat.
A miniszterileg jóváhagyott alapszabályzat vázlatát előbb adtam, egypár sikeres munkáról kell még
megemlékezni.
Tanszerkiállitást
rendezett M.-Szigeten a vármegyeháza nagyte mében 1875. október 10—14.
napjain, a zsidó zugiskolák
tárgyában óvórendszabályok életbeléptetését sürgette. Az első egyleti
(1874|5) évről Évkönyv-et adott ki. (Szerkesztette Koós
Ferencz, egyleti elnök, M.-Sziget. L876. Nyomatott
a részvenytársasjg nyomdájában.) — Szaklap megindítását. mondta ki. (1877. nov. 26. 4. sz.) Szerkesztőt ül Nagy Károly és Szemák Endre, lupvezérlil
Szováthy Lajos választattak. Kiadta Máramaros
megye
-ovid földrajz-ál
(Szerk. Bihary Kálmán, Nagy Károly,
Szemák Endre. 1877. nov. 26. I I . sz.) Dr. Fejér
Bertalan 10 frt adománya e pályatétel jutalmazására tüzetett ki „Miképpeu kell a gyermekei tisztaságra, rendre és pontosságra szoktatni." — EI9Ő
pályadíj volt. (1877. jan. 15. 7. sz.) Biró (Berghoffer)
Vilmos az egylet ügyvédéül választatott. (1877. j a n .
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15. 9. sz.) — Megalakittattak" a Kaszó- és Tiszavölgyi körök; előbbi Schmid Bertalan fáradozása
folytán. — Felkarolta az <5»ocJa-ügyet. Az egylet köbeiéből kiküldött ötös bizottság 1878. ápr. 17-én
Kovács Béla lyc. tanár elnöklete alatt tartotta ülését.
Dobay Sándor előadó ós jegyző, Busitia János, Sichertnann Mór, Stelly Géza voltak a tagok. E bizottság
munkálatát az egyesület-magáévá tette. Az indokolás
egy helyen igy szól:
.
„ H a hazánk megyéit sorra vizsgáljuk, sehol sem találunk
szegényebi) népet, mint megyénkben. A nép nagy része álig
te»g egyik napról a másikra. A család fönntartása tehát nálunk
sokkal több küzdést igényel, hogysem azt a családapa egyedül
megbírná; az anyának is cselekvőleg részt kell venni a 'mindennapi kenyér megkeresésében. í g y ha az anyának el kell a
tűzhelyt hagynia, osztoznia kell férjével a mnnkában,. természetes, hogy a kisdedet nem gondozhitja ugy,. m i n t h a otthon
ülne, e hivatásának élne. — Sehol sem szükségesebb a falvakon
menhelyekről gondoskodni, mint megyénkben, különösen a nyári
időszak és munkaidő tartamára. A menhely vezetőnő mindenesetre tudatosan nevelné a gyermeket, ő tudja, hogy á gyermeknek friss levegőre, rendre, j á t é k r a és tisztaságra van szüksége. — A bizottság az országos központi kisdedóvó egylet
által kiadott röpirat nyomán a következő 4 pontot i k t a t j a
jegyzőkönyvébe (3. sz. a,).
· ;
1. A kisdedek számára gondviselő, óvóintézeteket, menedékhelyeket kell felállítani.
•
2. Nem szükséges ehez drága építkezés, költséges beruházás. hanem egy szép, árnyas helyén szabad tér, a melyen a
kisdedek gondos felügyelet alatt tölthessék idejöket és egy épület, mely őket a rosz időben megvédje ; ilyen helyet ajánljon
fel minden község.
_
.
3. Hogy a feliigyelést értelmesen végezhesse a megbízott
nő, szükséges, miszerint az illető községek szemeljenek ki egy
irni, olvasni tudó, j ó kedélyű és erkölcsű n ő t ; azt közköltségen
küldjék be Szigetre, hogy itt 2 — 3 hét a l a t t a rendes óvodában
megtanulhassa a bánásmódot.
4. A község gondoskodjék a vezetőnő anyagi ellátásáról.
(1878. május 15.)"

Hogy e pontok még ma sem mentek teljesülésbe pár százaléknyi részben sem: oka a nép műveltségének alacsony foka ós a községi elöljárók fá-
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su.lt közönye. Itt törik meg még a legszentebb kormányintézkedés is, mely hasztalan kiállt fel a biblia
szavaival : „Bocsássátok én hozzám a kisdedeket,
mert övék a mennyeknek országa." A községek
gondoskodnak arról, hogy e Józusi mondás kétezer
év alatt se nyerjen teljesülést.

Szigeten az iskolák hiányát ez egyesület fedezte
fel. 1876-ban megkereste a városi képviselőtestületet
az iránt, hogy mivel a meglevő felekezeti iskolák a
nagyszámú tankötelesek befogadására nem elegendők :
községi iskola felállításáról gondoskodjék. Hosszas
vajúdás után 1879. őszén nyitották meg az egy
tanítóval biró községi iskolát. Sziget városának
legislégmostohább intézményét. Le is rázta nyakáról
mint nyűgöt.. Megalkudott az állammal ós a községiből a második évre állami iskola lett. S azóta is a
tanügy iránt legkisebb jóindulatot sem tanúsít. Jó lenne
valóban megtudni azt, hogy Sziget városa miben
lát emelkedést biztosító tényezőket, abban-e ha. eloltja a kulturának világosságot nyújtó mécseit, avagy
olajat öntve a mécsbe, még erősebb fénysugár kinövésére nyújt segédkezet·.
Palotaszerü laktanyákat építeni, korcsmahelyiségeket renoválni tud és az államnak
előnyös
feltételek, biztós-garantiák mellett tisztességes iskolalielyiséget . emelni nem. Csudálatos ez ? Cseppet
sem. Máramaros vármegye székvárosának kár volna
arra törekedni, hogy meghazudtolja a statisztikát,
hisz ez esetben a meghasonlás démona szórná a
nyilakat a székhely és vidéke közé. Ezt pedig kerülni
kell és óvni e nyilaktól mi nemes városunkat.
Iskolai
és népkönyvtárak
felállítása ügyében
Stelli Géza, egyleti elnök, 1880. október 29-én „Felhivás"-t bocsátott ki, melyben a ponyvairodalomból
vett idézetekkel igyekezett a közönség
figyelmét.a
métejező irányra felbiyni s egyszersmind kérte a tár-
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sadalmat, hogy az óvszerek létrehozásánál a tanítóegylet választmányának segédkezet nyújtani szíveskedjék.
' ;
„Valóban nem csodálkozhatunk —
szól a
„Felhívás"
egyik pontjában Stelly Géza, - ha a civilizatió, m i t népiskoláink terjesztenek, semmi nyomot nem hagynak m a g u k
után·;
ha a nép az iskolát elhagyva, a tudatlanság, a szellemi sötétségbe sülyed ; természetes j ó z a n esze elhomályosul;
erkölcse
megromlik. Hány tolvaj és betörő gyilkos ülte évekig a sötét
börtönt, kiket a ponyva hősei lelkesítettek a gonosz tettre.
Javas asszonyok kezén hány emberélet és mennyi vagyon
pusztn'it e l !
.

D r . Fejér Bertalan, kir. tanfelügyelőnek, a népkönyvtárak felállításában kifejtett buzgalmához, teljés
készséggel csatlakozott az egylet tettvágyó választ-'
mánya, elnökével élén, ki a szervezéshez szükséges
utasításokat
és alapszabályókat szívesen közölte
az ügy társakkal.
E mozgalmat azonban (könnyen érthető ok
miatt) nem követte számottevő siker. Létesült ugyan
egy pár könyvtár a vidéken, de micsoda egy csepp,
viz a tengerhez, mi a Hegyi csermely az Amazonhoz képest!
. ,
•
Mikor ily mozgalmakról van szó, a legtöbbször
elfeledik előtérbe helyezni azt a tételt: vájjon menynyire és mily mértékben biztosítható itt vagy ott a
létesítendő intézmény fenmaradása, van-e létjoga ?
. . . készen áll-e a keret, a melybe a kép beleilleszthető ? . . . Ott, hol az iskola a virágzás fokára nincs felemelve: meddő kísérletnek bizonyul
mind«n e nemű fáradtság, kárba veszett költekezésnek,
y
munkának minden kultűrai mozgalom.
Hasonlítaná az ily cselekvés ahhoz, ha valaki
azt akarná kierőszakolni, hogy az ő kedveért a völgy
ölén, a tölgy, a bokor alján rejtőző ibolya, a PopIván, a Cibles, a Gutin, a Pietrosz' rideg, kőszirtes
csúcsán éppen oly kedves sn illatozzék, mint alant.
Hideg a magasban a légkör, megfagyasztaná ott illa·
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tőzó kélyhecskéit a szabadon csapongó légáram ;
.pedig ? bércfokát előbb aranyozza be a felkelő nap
sugára : miért mégis, hogy ott zordonabb, kietlenebb
a .táj. Bizony-bizony ne mondjátok, hogy felülről terjed a világosság. Valamint a természeti törvényben
nincs ugrás, nincsen az az emberi nemre nézve is.
.Elvész az én népem, mivel tudomány nélkül való,"
szól a kijelentés igéje. Ezt a tudományt, mire az
emberi nemnek szüksége van, uem a bölcsesség vanitó
fénye mellett mérik; sem a tudománynak a közönséges elme és szi.v v i l á g i b i be nem jutható anyagával
nyomorítják, hanem sokkal fenségesebbel, t. i. azzal ·.
mi a munka, fai a haza,-.fai a .hazaszeretet, mi a becsületesség, mi az emberszeretet, mi a·. „Szeresd, felebarátodat., mint magadat", mi az „isten előtt nincs
személyválogatás", miben áll a léleknek gyönyörűsége,
és, egyedüli vigasztalása }
...
, . . Kell ezeknél magasztosabb tudomány ? Nem
kell .;na, nem kell holnap, nem soha, nem kell sem
Isten,,sem emberek előtt. H a akarjuk a célt. akarnunk kell e cél szentesítéséhez szükséges eszközöknek lehetőleg tökéletes voltát. Nyakatekert, intézménynél j o b b . a semmi. — Előbb legyen berek —
majd t s z á l l ' a r r a bennünket dalban gyönyörködtető
madársereg. Amikor aztán nem lesz itlhonunkra alkalmazható a költő mondása : „Más berekben máskép
szól az ének, ott nem értik a. ti nyelvetek."
'
:
Az 1868. ; évi X X X V I I I . t. c. 4, 11, 13, 52,
85, 86, 91, 142. szakaszainak módosjtását szükségesnek mondta ki. A tanitó fizetését a helyi körülményekhez képest 4—600. forintbaj óhajtja megállapítani, melyhez ötödévenkint 5 V pótlék állandó in és.
termeszeiben" lakás járuljon.
,--;..
/
j A felnőttek oktatása,
mely az ország szék- és
fővárosában oly virágzóénak örvend, városunkra
é.s vármegyénkre nézve is kívánatosnak monda-

—

121

—

tott ki. Steliy Géza és Dobay S ándor erre vonat
kozólag terjedelmes javaslatot dolgoztak ki. Az
1—8. §. általános elveket, a 9—15. §. szervezeti
pontpkat,· a 16 —17; §. az, oktatás vezetését foglalta
magában. A javaslat a 15—20 évesekre kötelezóleg
ki vánta felállíttat ni a tanfolyamat, a magasabb korúak
önként jelentkezhettek. A tanfolyam ingyenes. Mive>
lödési egylet tartja nyilván a felnőttek tanfolyamára
kötelezetteket ; ez egyletnek tagja volt volna minden
községi elöljáró ; fóruma a közigazgatási bizottság.
A tanfolyam C3ak a téli időszakra állíttatnék fel s az
oktatási kló esti 6 órátok 8-ig tartatnék a következő
beosztással : hétfőn' és csütörtökön kezdők, kedden
és pénteken haladók, szerdán.és szombaton a nők.
ismeretkörük mérve szerint. Tanhelyiségül az iskola'
szolgáljon, a tanitó tiszteletdija sziz- forint legyen ;
ki a;legszükségesebb' (irás, olvasás és számvetési);
¡»mereteken kivlil az erkölcstan, népszerű nevelés :
és egészségtan, jogi ismeretek, hazai történelem és
gazdaság köréből yelk tél elekről, tart előadásokat,
hol pedig dalegylet vezetésére a tanitó képességgel
bír. vagy hivatásvágyat érez, dalkörök alakitandók,
. Ideális dolgok voltak bi/. ezek, de vigasztalódhatunk, hogy csak nálunk ; mert az ország.több helyén ez intézmény nagy népszerűségnekörvend 8
elnyomni nem engednék nagy kincsért: Hiába, attól
függ minden: mit becsülünk-többre az emberben,· magát az embert-e, vagy pedig az állatot ? ! , "
Mihálka László, kir. taii. alispán 1883. október
10. Zafiri László elnök (elődei voltak': Koós.; Szóváfhy,
Stelli) kezeihez 2 drb 10 frankos aranyat! küldött a
következő:rövid levél kíséretében. „Folyó év augusztus hóban tett ígéretemhez képest van szerencsém
3 drb :l0; frankos aranypénzt megőrzés, . végett oly
kéréssel megküldeni, hogy azokat az általunk megbé-J
szélt] pályakérdés („Miféle eszközükkel rendelkezik-. á
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tanító, melyekkel az iskola falain kiviil hathat a növendékek szellemi és erkölcsi életére ?") legjobb megfejtőjének a vezetése alatt álló tanitói egyesület legközelebbi évi rendes közgyűlésen kézbesíteni szíveskedjék".
E levél a nera.es lélek őszinte jóakaratához és
gondolkozásmódjához tanuságul szolgál.
Valóban szépen hangzó kibékítő záradék.
*.
••

c) A máramaros vármegyei
sdet

általános

tanüóegy«·

életéből 'említésre méltó dolgok.
Újra szervezkedés.
1884. októb-r 20 lkán tartott
rendkívüli közgyűlésében kimondta az uj alapokra
nyugvó szervezkedést, az 1885. májas 26-án tartott
alakúié közgyűlésen kezdte meg a kormányi megerősítést nyert alapszabály szellemében működésétÁrva
és szwetetliázi
alap. Az országos árvaházi·
aláplioz csatolandó máramarosi árva-alap létesítése
az 18 9 1. okt. 20-diki gyűlésen szóba került s az
ideiglenes tisztikar, Hetényi K á l m á n elnök vezetése
mellett ily irányban mozgalmat indított mag. Támogatta ez ügyet Lóhyay János főispán, a vármegyei
közigazgatási bizottság, Zagróczky Gyula, kir. tanfelügyelő. A mulasztási bírságpénzek részben ez
alaphoz csatoltattak. Növelte ez alapot az egyleti
tagok önkéntes megadóztatása utján begyült 60 kros
d i j ; (1886. közgy. t l . sz.) továbbá a minden évben,
farsangkor tartott társasestély tiszta jövedelme. A z
első társasestély 1887. február 21 én volt tartva s
. tiszta jövedelme 80 frttal, az 1892. február 27-iki
103 frt 80 krral, az 1893. február 1-i 194 frt 85
krral, az 1894. február 1-i 165 forinttal növelte az
» L p o t . A három ezer forintot tevő árva-alap 1887.
december 27-re már egybe lett gyűjtve s Gönczy
P á l államtitkár nevére alapító levélileg, az országos
árvaházi egyesülethez beküldetett s ott tőkéjéből (a
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Tr efort-árvaházban) egy máramarosi tanitócsalád árvája nyer gondos nevelést, oktatást 1889. őszén Papp
Viktort (gk. oláh Dombóról), 1892. őszén Faulhaber
Imrét (rk. kincst. tanitó gyermeké Rónaszékről)
küldie fel az orsz. árvaházba, a megyei alap terhére.
— Az árvaházi alapnak a szigeti takarékpénztárnál
elhelyezett tőkéje 2075 frt 20 kr. összeget, tesz ki,
s dr. Wekerla László, kir. tanfelügyelő indítványa
folytán megyei „szeretetház" létesítésére lesz fordítandó s e célra kamatozik is.
Tagsági dij. Az 1885. május 26 án tartott alakuló közgyűlés a tagsági dijra vonatkozólag kimondta,
hogy addig, mig az alapszabály tárgyalásánál felhozott egye:ü!eti közlöny nem létesíttetik: a tagsági
dij 1 forint, marad (1885. kzgy. 5. sz.). A rendes
tagsági illeték ma azonban 2 frt 50 kr.,'alapdíj. 60
kr.. együtt 3 frt 10 krt tesz; mely dijaknak minden
év december 31-ig· történő lefizetésére minden tag
kötelezve van. (1886. kzgy. 12. sz , 1888 X|8, 3. sz.)
' Egyleti közlöny. Az 1885-iki közgyűlés a lap megindítását egészben a választmányra bizta. A helyi,
megyei tanügyi érdekeket felkaroló orgánum támogatására a szakegyesület a vármegyei kő/ igazgatási bizottságot is felkérte: E kérvényre adott válasz volt ;
765. jkv. sz. 1885. A máramaros megyei általános tanítóegyesület, hogy a megye tanítóinak átalánós és különös nevelésoktatástani ismereteit fejleszsze és a megyei speciális tanügyi viszonyok elöbbrevitelét s biztosítását előmozdítsa, a
magyar nyelvi póttanfolyamok alatt közlötteket kiegészítse;
továbbá, hogy a megyében a kertészet, fanemesités, méhészet
és háziipar iránt érdeklődést keltsen s ezek sikerrel és haszonnal üzéséhez utmutatást adjon, folyó évi szeptember
hóban
t a n ü g y i lapot akar megindítani, mit a közigazgatási bizottságnak és a kir. tanfeltigyelőségnek a t a n í t ó k a t és iskolákat
s iskolai ügyeket illetőleg a . körrendeletek és intézkedések
közzététele végett tisztelettel f e l a j á n l : de e célt az egyesület
csak kellő támogatás mellett s ugy érheti el, ha a lap mindén
községbe és iskolába e l j u t ; azért azt kéri a tanitó egyesület:
fogadja el á közigazgatási bizottság a megindítandó lapot, az
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iskolai ügyre nézve hivatalos közlönyéül s rendelje el hogy az
iskolai bírság pénzekből a lap minden iskola rés<ére' megrendeltessék. — Határozat. A közigazgatási bizottság belátván a z t ,
hogy a tauitóegylet által tervezett irányban szerkesztendő
Jap ugy a megyei tanügyre, mint közgazdasági szempontból a
megye lakosságára ¡3 jótékony hatást fog gyakorolni,
ugyanazért • határozatilag kimondja, hogy az iskolai ügyekre nézve a
megindított lapot hivatalos közlönyéül tekinti s azért elrendeli, hogy minden község köteles a lapot egy-egy példányban
megrendelni a kebelében levő minden iskolának az állami iskolák kivételével; kir. tanfelügyelőt pedig megbízza, hogy a
rendelet végrehajtását illetőleg részletes javaslatát legközelebb
mutassa be.. Kelt Máramaros megye közigazgatási
bizottságának Szigeten, L8S5. augusztus hó 8-án tartott üléséből. E l n ö k
1
Lónyay s. b. főispán.·

Hogy mennyiben felelt meg a múltban e bizottsági iiitenfiónak az egyesületi szakközlöny, s mily
s'zellemi értéktőkéhek képviselője a „Máramarosi
Tanügy" kitűnik a következő s z á m i d u b ő i . Az eddig
nugjelent nyolc évfolyamban van :
a) alkalmi és iráuycikk 94 ;
1>) értekezés a nevelés és oktatás köréből 101 ;
'
c) tanügytörténeti közlemény, alapszabályzat,
kir. tanfelügyelői jelentés 45 ;
d) egészségügyi 11 ;
p) élet- és jellemrajz 27 ;
f) gyakorlati lecke 9 ; 1
g)'vegyes tárgyú (levél) l l ;
h) közgazdasági (állattenyésztés) méhészet, kertészet, gyüuaölcsészet) 35 ;
i) könyvismertető bírálat, (nem számítva i<lé a
röviden fölemlitetteket) 23 ·,
j) az „Egyesületi élet" rovata jegyzői jelentésekét,· a közpöuti választmány,
köri és
közgyűlésekről
szóló beszámolásokat,, Eötvös-alap,
árvaház,
MáriaBörotthea egyesület életéből vett tudósító közleményekét.foglal magába ;
k) „Lapszemle" rovata (43 számban) 154 lapszámból tartalmaz kivonatolt cikkeket, több helyen-
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e rovat vezetője egyéni meggyőződésének adott kifejezést. — A „Máramarosi Taniigy" az 1893 — 1894.
tanévvel I X . évfolyamába lépett. A nyolc évfolyam,
80 szám, s 126 ivnyi terjedelemben a fennebb vézlatozott tartalommal bir. Az első szám 1885. szeptember 25-én jelent meg. 1885. szeptembertől 1888.
októberig Bodrogi Gyula, 1888. októbertől D89. juniusig Szöllősy István és Bökényi Dániel szeikeáz'ették, 1889. szeptember óta Bökényi Dániel szei>
keszti azt.
Az első tanügyi orgánum volt megyénkben a „Máramaros." Benne 1875. okt. havában a megyei kir.
tanfelügyőség közleményei számára külön rovatot nyitott a szerkesztő. 1878. március 1-én a tani tói egylet
„Nevelés" cimü szakközlönyt indított meg, ezt fogadta
el a kir. tanfelügyelő hivatalos lapjául; de 1879.
január 1-én már utolsó száma jelent meg. Majd 188Q.
május l-én ismét, megindították a „Nevelés" lapot,
a 8-ik számmal befejezte pályafutását. A Nevelés-néi.
Nagy Károly, Stelly Géza, Dobay Sándor, Bodrogi
Gyula voltak a szerkesztők. 1883. novemb-r 7-éii
pedig Kovásy Zoltán „Máramarosi Tanügyi Értesítő",
címen indított meg lapot, a „Máramiros" társlapjakéut. Az első szám (és utolsó is) nevezett lap 1883.
évi 48-ik számával jelent meg.
Pályamunkák.
Az egylet a munkakedv élénkítése, sőt fokozása szempontjából pályatételeket, tűzött
ki időről-időre, e uton akarván tagjai között, egészséges versenyt is ápolni.
.
'
Pályanyertesek 1884. jul. 31. Nagy Károly.
Dicséretet kapott Sefcsik István és egy másik munka
szerzője, mire vonatkozólag a jegyzőkönyvi,potit igy
szól : „Az 1. számmal ellátott pályamű szerzőjéül
nem jelentkezett'senki, arra nézve kimondja a közgyűlés, hogy két heti időt enged a jelentkezésre, mikor is a választmány jogosítva leend a; jeligés levél
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felbontására; szerző nevét pedig hirlapilag fogja a
közönség tudomására hozni." (1884. jul. 31. 3. szám.)
Szerzője Bökényi D . volt.
1886. á p r . 27-én Bodrogi Gyula, (Az iskola,
mint a család és társadalom összekötője. Megj. M .
T. 1886. 1. és 2. sz.), Kovásy Zoltán (A háziiparnak
mely ágai üzhetők sikerrel Máramaros megye különböző vidékein. Megj M. T. 1886. 1. és 2. szám.) és
P a t a k i Ferenc.
1888. okt. 8-án Peres Sándor, kit „Magyarország népoktatási ügyének fejlődése 1867. óta, tekintettel Gönczy Pál működésére" cimü munkájáért
200 frankkal jutalmazott az egylet és a könyvet a
maga költségén Hornyánszky Viktor fő- és székvárosi
könyvkereskedőnél kinyomat'a.
1889. okt. l4-én Bökényi Dániel következő
tanügyi monográfiájával nyerte el az egylet 50 franknyi d i j á t : „ A magyar abc- és olvasókönyvek történeti fejlődése a legrégibb időtől napjainkig." Nyomtatásban is megjelent 1891-ben, szerző költségén.
1890. okt. 13. Antal János vitt el 2 drb 10
frankos jutalmat „dr. Emericzy Géza élet- és jellemrajza" o. munkájával. Megjelent a „Máramarosi
Tauügy" 1891. évi 7, 8, 9. számaiban.
Az egylet 1890. évi októberi közgyűlésében
(jkv. 18. sz.) kimondta/ hogy a pályadijakul szánt
összeget a jövőben mindig az egylet
közlönyében
megjelent hat legjobb dolgozat szerzőjének honorál á s á r a fordítja. E z t már három izben gyakorolta PZ
egylet ; az első ilynemű jutalmazást 1891. október
5-iki közgyűléséből tevé.
1892. október 10 én tartott közgyűlés ismét
pályamnnkát jutalmazott, mivel e célra ajánlott fel
az egylet tiszteletbeli tagja, Szilágyi István, ötven
frankót.' A munka, m lyért a jutalom kiadatni liatároztatott „Máramaros vármegye tanügyének múltja
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és jelene" címet visel s szerzője Bökényi
Dániel.
A jegyzőkönyvben egy pont, melyben a .jutalom oda
Ítélése mondatik ki, igy szól : „gyengéi mellett is oljan
kiváló jó tulajdonságokkal bövölködik, hogy az 80
frank jutalomdíjban való részesítést mindenesetre megérdemli". (1882. okt. 10. 10. szám.)
Értekezéseket
tartottak :
1884. máj. 31-én Zafiri László, a fertőtlenítésről
és a fertőtlenítő szerekről, górcsői és vegyészeti mutatványokkal kisérve.
1885. május 26-án Nagy Károly, a beszéd- ós
értelem-gyakorlatok tanításáról, és Bodrogi Gyula
„ A népiskolai számitástan módszere" címen.
1886. ápr. 27-én a minisztérium által
teküldöjt.
tételek fölött történt megállapodás. E tételek voltak :
(s melyek a magas közoktatási kormány által összehívandó országos képviseleti tanitógyülés tárgysorozatába voltak felvéve és előkészítés, megfelelő tanulmányozás céljából küldettek volt le a hivatalos
tanítóegyesületeknek.)
a) A népiskolai
közegészségügy.
Kidolgozta és
előadta Bodrogi Gyula. Elfogadtatott.
b) Az olvasókönyvek
használást módja. Kidolgozta
és előadta Nagy Károly. Ujraszövegezés végett a
a választmányhoz utasíttatott.
c) Az ismétlőoktatás
és minő legyen az ismétlőoktatás
könyve falun és minő a városban.
Kidolgozta
és előadta Bökényi Dániel. Elfogadta!ott.
'
d) A felnőttek oktatása a magyar beszéd
elsajátítása érdekében. Kidolgozta és előadta Scbmid Bertalan.
Ujraszövegezés, illetőleg k vonatozás vált szükségessé,
mivel szerzőt bízta meg a közgyűlés.
e) A kézügyességi
oktatás eélja, anyaga
és módszere, tekintettel hazánk
közgazdasági
viszonyaira.
Kidolgozta és előadta Nagy Lajos. Némi módosítás és
stiláris javítások megtétele után elfogadtatott.
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' ' f)' A természetrajzi
oktatás anyaga s módszert
a
népiskolában
a mezei gazdaság,
háziipar és
kézügyességgyakorlásával.
Kidolgozta . és előadta Bodrogi Gyula
Elfogadtatott. — E dolgozatok megjelentek a „ M á r a
imu'osi T a n ü g y " 1886. 9. és 10. s/.ámaiban.
'
'

1887. jul. 5-én tartott közgyűlésen ' Sclimid
Bertalan A toszul nevelt gyermekről olvaso|t felértekezést ; 1888 okt. 8 án Bökényi' Dániel A .,'tisz-.
teletérzét ueveléstani fontossága és iskolai ápolása'
címen (Megj. M. T. 1889. 8. sz.) . '
1889. okt. 14-én ' Tőtli Imre, Legyünk
mindnyájan méhészek,.(Megj. M T. 1890. 5, 6. sz.) 1890.
okt. 13. Giósz Emília Tapasztalataimból (Megj. M
T . 1890. 4. sz.) 1881. okt. 5. Bökényi D á n u l ' A z .
olvasás hasznáról. (Megj a Már.unaros 1891. egyik.
oKtóberi számáb .n és á M. T. 1891. 3. sz.) 1892.
pkt."lO. Dobay Sándor A hazugságra s/oktatásról.
(Megj. a M. T.)
.
.
....
|
Egyéb folyó és kebü ügyekről, köri működésről
hozott elyi jelentőségű
határozatokat az egyleti
irattár őrzi; nevezetesebb mozgatom· még az, melyet
az egylet ;az északkeleti tankerüleiek közö:.t létesítendő szövetség ügyében követett el. Az első lépés-ez
irányban 1890. okt. 13-án (18. szám) "tétetett,. a
mikor az indítványt az egylet magáévá tette és a
.. kivitel módozataival a választmányt bízta meg s ez,
ismét szűkebb körii 1 izott.ágra ruházta. Az alakuló
/közgyűlést már meg is tartották , Bereg, Máramaros,
Ugocsa tantestületei 1893. jul. 3-án, Nagy-Szőllősön:

•

. 4. Az országos középiskolái
tanáregyesület
szigeti
köre. — Alakulás.' A szigeti tanári-kör megalakitá-a
üg) ében M irikovszky Menyhért,, állami felsőbb leányiskolái ..igazgató, indította meg a mozgalmat.· A z

anyaegylet*) titkárával folytatott gyakori levelezése
és ilgybuzgósága segítette a dolgot sikerhez. 1834.
február 27-én azon örvendetes liirrel lepte, meg a titkári hivatalt, hogy az országos szabály tervezetet a lauáregylet,
szigeti
tagjai
megbeszélés
tárgyává
tették s a szigetikör megalakulása előtt semmi akadály nincs. Az alakuló ülést 1884. deczembcr 8-án
csakugyan megtartották, melyen Marikovszky Menyhért, igazgató-elnökké s Sáfrány Péter, lyceumi tanár,
jegyzővé választattak. A kör ügyreudjének megállapítására hat tagból álló bizottságot küldtek ki; a 11
pontba szerkesztett ügyrendét, az 1885. január 26-án
tartott köriülés fogadta el, csekély módosítást, tevén
rajta. Az alakuló ülésen jelen voltak: Marikovszky
Menyhért, ideiglenes eluök, Sáfrány Péter, ideiglenes
jegyző, Draskóczy Gábor, Gerevich Emil, Géresy Imre,
Izák

János, Janky

Károly,

Kardos

Károly,

Kovács

Béla, Morvay Ignácz, Szent-Imrey Tamás, Szilágyi
István, Tompa Árpád.
A kör elnöke belépésre kéri föl a szigeti képezde,
továbbá a uagyszöllősi polgáii iskola tanártestületeit.
Utóbbi Helyről tagadó válasz érkezett, mivel az
„ugocsamegyei népoktatásügy fejlesztése" a tantestületnek „minden anyagi és szellemi erőit igénybe
vesszi", {Láng Mihály igazgató, 1885. április 23-iki
265. számú értesítése.) A szigeti képezde igazgatója
(1885. február 4. 11. sz.) az egylet alapszabályzatát
kérte át megismerés céljából. A beolvadás azonban
enuek részéről sem történhetett meg, a mennyiben
közoktatási törvényeink az általános tanitó-egyesület
*) Az országos középiskolai tanáregyesület.
Első szabályz a t á t 1875. deczember l-én látta el a közoktatásügyi kormány
helybenhagyó z á r a d é k k a l ; I X fejezet s 46 szakaszból, az ügyrend pedig 56 szakaszból állott. Az Egylet
megváltoztatott
alapszabályzatát ( V I I I szakaszban 66 pontj 1884. október hóban hagyta helyben Trefort miniszter.

— 130 —
kötelezett tagjaiul tekinti őket. — E körülmény, bár
vélui lehete, még sem hatotta kör életére zsibbasztólag,
tömörültek a kibontott zászló alá a lyceum, róm.jkath.
gymnasium és felsőbb leányiskola tantestületei.
A kör 1890. október 20-iki ülésén tárgyalás
alá vették dr. Jancsó Benedek indítványát, hogy t. i.
a tanári körökbe, az irodalommal foglalkozó és a közművelődési viszonyokkal ismerős egyének, tagokul
befogadtassanak. Vékony Antal előadására a kör
november 17-iki ülésén éppen nem látták be okvetlen szükségét annak, hogy laikus elem foglaljon
helyet a szakegyletben, azonban Dobay Sándor közvetett indítványa folytán az utat még sem zárja el
a kör, elhatározták, hogy felhívásban tájékoztassák a
mivelt érdeklődő közönség a kör célja, eszközei és
tervei felől s aki belépni óhajt,: be fogják sorozni.
A felhívás megszerkesztésével Dobay Sándort bízták
meg. A terv nincs megoldva. Valószínűleg nem is
lesz lehetséges, a mennyiben a kör az anyaegylet
alapszabályzata értelmében járhat el. A körök működési tervét az általános szabályzatok mérik ki. A
kör, szakegyleti kör, csak oly tagokat vehet fel, kik
egyszersmind az anyegyletnek is tagjaivá lehetnek.
Erre pedig, hogy laikus ember legyen tag, a szabályzatban engedmény nem foglaltatik; ami lényeges
tévedés, még az elemi iskola köre is ki van zárva
belőle. A közművelődési egyletek képezik ma a,zon
tért, melyen a nagy társadalom alkotó elemei közös
találkát adhatnak egymásnak és ott szivök, leikök
őszinte melegével vitathatják meg az ügyet, melytől
— gondolják — a társadalom java, fölvirágoztatása,
terveinek elébbre vitele függ. Itt támadhat a szinvegyület, melyből a negatív és positiv kép rajzolódik le. Más szóval : ez azon főrenditábla, ahol a
szűkebb körű tanácskozmányok, talán nagyon is sablonos eljárásán fölül lehet, (sót kell) emelkedni, a hol
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a körülmények, érvek, indokok, elmélet, gyakorlat tömeges egybeliordásával lehet tenni és cselekedni.
A szigeti tanárkör tevékenysége kiterjed a vitakérdések,
értekezések, indítványok,
felolvasások
és jótékonyság terére. Mindenik' irányban a maga elé tűzött
célt több, kevesebb sikerrel közelitette, oldotta meg
(és múukálja következetes kitartással,) a szerint,
amint rendelkezésére állottak és állanak a kedvező
;
fejleményt biztosító eszközök.
Serény munkálkodásról tesz tanúságot az alábbi
följegyzés, minek egybeállítását eredeti iiatok, levelek, jegyzőkönyvek, közlemények alapján «'szközlém.
a) Vitakérdések.
A központból leküldött közoktatási, nevelési tételeknek megvitatása, eszmecsere,
elvi jeleniőségü határozatok hozatala, — teszik a
vitakérdések lényegét és körét. Vitakérdésekkel a
körnek csaknem miudenj ülésén találkozunk. Az elvi
jelentőségű határozatokat az elnökség a központi
választmány tudomására hozza.
b) Felolvasások,
értekezések. 1885. február 10-én
az ülés főtárgyát a nyugdíj kérdés képezte. Az ügy
tanulmányozásával Sáfrány Péter, rendes tagot bízták
meg, kinek előterjesztésére az 1886.. deczember).6-iki
körlilés nem kívánta, hogy- az országos nyugdíjtörvény a felekezeti középiskolák tanáraira is kiterjesztessék. A jegyzőkönyvi pont egy helyen ezt a hízelgő
passust őrzi „a tanár valamint a fizetés, ugy a nyugdíj dolgában sem fogadhat el oly lealázó (!) föltételt,
minő volna a néptanítók nyugdijalapjában való részesülés." — Sáfrány indokolásában ily abszurdum
sehol nem olvasható; sajnálni lehet, hogy egy tanügyi
kör jegyzője (Kováts Antal) ily husánggal
megy
neki egy szentesített intézménynek, melynek más hibája, minthogy tanítók nyugdíjügyét karolta fel, —
nincsen is, meg az, hogy nem hozták meg ez előtt
vagy ötven esztendővel.

9*
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A kör a nyugdíj kérdés ügyében megkereste a
a központi választmányt, hogy ez. az országgyűlésnél
járjon közbe, mely szerint a törvényhozó testület
méltányos kulcs szerint gondoskodjék a felekizeti
középiskolák tanárainak nyugdijairól.
Az indítványból, a szükkörü vitatkozásból országos mozgalom lett, mi elől a magas közoktatási
kormány nem állott félre. Csáky Albin gróf, közoktatási miniszter, az óhajnak eleget is tett, e tárgyú
törvényjavaslatát, 1894. január 27-én az. országgyűlés
elé be is terjesztette.
.
.
1885. május 4-én Kardos Károly „Befejező tanítási órám a természetrajzból a V I I I osztályban"
ciuien tartott érdekes felolvasást, miért jegyzőkönyvi
köszönetet, kapott. (25 sz.) Ugyan ezen évi május
29-én tartott iilé<én,Szilágyi István IVCPUIU igazgatót,
„örökös tiszteletbeli elnök"-éve választotta a kör.'
(32. sz.)
1886. április 28-án Kardos Károly, országos
stgily-alap
létesítése tárgyában tartott felolvasást,
öt bízván meg a kör a Kovács Béla által tettenemü
indítvány előadásával. Ugyanazon évi december 6-án
Géresy Imre az írásbeli feladatokról tartott értekezést;
egyöntetű megállapodásra azonban nem jutottak.
1887. január 10-én Moryay Ignácz, rendes tag
előadására a kör, a. rajzoktatást* a középiskola felsőbb osztályaira nézve is kötelező tantárgyul kívánja felvétetni. A március 7-iki ülésen az osztályozásról, ápril 4-én Draskóczy Gábor, rendes tag e kérdésről tartott felolvasást : „Mi módon szerezhető meg
az iskolai uevelésne,k a család érdeklődése ?" Pontozatai : 1. népszerű felolvasások tartandók neveléstani
*) A k ö z o k t a t á s i tanács, az egységes középiskola szükségességét v i t a t v a , szintén kötelezett t á r g y n a k veszi a rajzot,
a középiskolai t a n f o l y a m egész körére,
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eredmény nyel; 2. iskolai ünnepek, mulatságok felhasználása az. iskola iránt való érdeklődés fokozására ;
3. társalgó körök létesítendők a nevelési kérdések
megbeszélése végett; 4. kiskönyvek kiadása, terjesztése ; 5. tanárok látogatása a családban; 6. a nőnevelés előmozdítása a család mivelődésének emelése
céljából. — A december 14-iki ülésen Sáfrány Péter
a gymnasiumi előkészítő osztályokról értekezett ; nemzetiségektől tarkáit vidékek középiskolái mellé szükségesnek tartotta az előkészítő osztály felállítását.
1890. november 3-án Dobay Sándor, rendes
tag, „A tanári könyvtárakról" tartott felolvasást;
nézeteit a kör magáévá tette s ezek : a) A tanári
könyvtárak olvasóhelyiséggel kapcsoltassanak egyke,
b) könyvel- re és folyóiratokra évenkint legalább négy,
ötszáz forint fordíttassák ; c) a könyvek s más szükséges munkák megrendelése a tanárgyülésből történjék ; d) három külön könyvtár kell : l. nyelvészeti,
2. philosophiai, paedagogiai, históriai, 3. reáltudományokkat, tartalmazó müvek elhelyezésére ; e) az évi
értesítőkben mindig ki legyen téve, hogy mely müvekkel és milyen becsértékben gyarapodott a könyvtár ; f) az állam szigorúan őrködjék közegei által,
hogy a felekezeti iskolák szintén létesítsenek szakkönyvtárakat. A december 8-iki ülésen Kardos
Károly „Az egészségtan tanításáról értekezett ; értekező nézetével a kör egyetértvén, az egészségtant a
gymn. VII. osztályába kötelezett tárgyként kívánja
b··vétetni, be:i 2 órával. Ugyanakkor Géresy Imre a
világtörténelmet, az érettségi vizsgálat tárgyai közé
szükségi snek tartja fölvenni.
1891. márczius lO-én Szilágyi István, az egylet központi választmányát az iránt kivánja megkerestetni, hogy ez a tankönyv iró tanárokat figyelmezt >se arra. melys'érint a mi vármegyénk neve. nem
Mámiaios; hanem vMáramaros." A deo mber 8-iki

— 134 —
illésen Kardos Károly a programmértekezésekről
tartott
felolvasást, véleménye szerint a pi ogrammértekezések
(iskolai értesítőkben) tárgyaiknál fogva életrajziak,
történelmiek, természettudományiak lehetnek.
1892. október 17-én DraBkóczy Gábor az országos tornaverseny kérdéséhéz szólott. A z intézményt
helyesli, két évben kiván egyet rendeztetni a vidéki
jelentékenyebb városokban olykor; a szegény tanulók költségeit a kormány fedezze; egy-egy gymnasium tanuló-ifjuságának legfeljebb 10 százaléka vehetne
részt benne.
1893. január 9-iki ülésen a kör tagjai a rangfokozat ellen érveltek. Február 13-án Kovács Béla
elhalt tagnak emlékét örökítették
meg. Március
12-én Draskóczy Gábor a tankönyv-irodalomról tartott felolvasást, javaslati pontjai: o) a közoktatási
tanács csak állami szempontból mondjon bírálatot a
beérkezett k ö n y v r ő l ; b) • a tankönyv névtelenül s
mindig kinyomatás előtt bocsátandó bírálat a l á ; c) a
biráló-bizottBág 3 tagu, 1 központi s 2 vidéki t a n á r ;
d) szükséges egy központi hivatalos orgánum, melyben a tankönyvekről irt bírálatok egész terjedelmükben közzé teendők ; de közzé teendők a tárgyilagos
ellenbirálatok is. E z orgánumot a közoktatási kormány tartsa fenn ; e) a biráló-bizottság többsége által
elfogadott tankönyv azonnal használatba vehető. —
Április 10-én Szent-Imrey Tamás „Tudatos és nem
tudatos nevelés" cimen tartott felolvasást. Május
18-án Kardos Károly 40 éves tanári jubileumán való
részvétel módozatainak megbeszélése került szóba.
Vékony Antalt, a kör jegyzőjét bizták meg üdvözlőbeszéd tartásával. Kardos Károly jubileumát 1893.
junius 25-én, a ref. főgymnásium zár-ünnepélye alkalmával tartották meg élénk lelkesedés mellett. November 6-án Draskóczy Gábor a tanár-egylet reformjáról tartott előadást, a szigeti kört „Máramarosi
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kör-"re óhajtja kereszteltetni. Ugy nezen ülésen Vékony Antal „Az írásbeli dolgozatokról különös tekintettel az első osztály latin nyelvi dolgozataira" címen
tartott metliodikai értekezést.
Az országos középiskolai tanáregyesület 1889 jul.
8. Szigetin tartotta évi rendes közgyűlését; a városi
képviselőtestület 1888. márczius 26-iki üléséből hivta
meg. A helyi bizottság . ólén Marikovszky Menybért
állott. A közgyűlés kirándulásokkal volt egybekötve.
Tisza forrás, szlatinai, rónaszéki sóakna, néli. Rudolf
trónörökös erdészvölgyi
kastélya, gyertyánligeti
fürdő, Groedl fürészgyár, nagy-bocskói szóda-., és
vegygyár stb. tanárvendégeink kirándulóhelyei voltak. Július 6-áu este a vendégek tiszteletére a nyári
színkörben a műkedvelő-társulat szini előadással egybekötött táncvigalmat rendezett, mely a műkedvelőtársulat tiz éves fennállásával esett összo. A bevétel
feleslege a vármegyei közkórház javára fordíttatott.
c) Felolvasó-estélyek. A kör a felolvasási estélyek
rendezésével vonta magára különösebben a nagy
mivelt közönség figyelmét. Az első indítványt e tekintetben Marikovszky Menyhért a körnek 1886. j a l i .
11-iki ülésén tette. 1887. november ll-én már aziránt
tett pótló-inditványt, hogy ez estélyeken való szereplésnek nyerjenek meg kiváló tehetségű egyéneket,
zenében, szavalatban, énekben, a művészet egyéb
nemeiben szép előadást tanúsító nők és férfiak sorából. E lépés szerencsés vállalatnak bizonyult. A felolvasó-estélyekre özönlött a közönség. A művészi
részhez sokszor zenekar és énekkari előadás is járult.
Ez nemkülönben vonzó hatással volt a publikumra.
Helyiségül .kezdetben a vármegyeház nagyterme, majd
a kereskedelmi egylet helyisége szolgált, most a kaszinóban tartja felolvasásait. A kör az első felöl vasast 1887.
február 13-án rendezte a vármegyeház nagytermében,
Molnár Rezső dr. „A s/inek, hangok és kedély bár-
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moniájáról", Décsey Janka „A nő a háztartásban"
cimen tartottak felolvasást. Azóta minden év téli
szakában rendeznek kettőt, hármat, ötven krajczár
csekély belépti dij mellett. Több izben tartottak élvezetet nyújtó felolvasást Marikovszky Menyhért, SzentImrey Tamás, Vékony Antal, további: Boga Imre,
Szépfaludi .örlősy Ferenc/., Dobay Sándor, Kardos
Károly, Meleg Gyula, Géresy Imre stb.
A felolvasások rendezése alkalmából begyült,
összeget a kör rendesen jótékonycélra adományozza ;
juttatott:
.
'
1891., 1893.
a)
h)
e)
d)
«)
f)
fj)
h)
0
j)

Az országos tanári segélyegyletnek
. .
A tiszántúli ev. ref. tanári .segélyegyletnek.
A szigeti filléregyletnek
„
„
dalkörnek
„
„
zeneegyletnek
„
„
szeg. tanulókat segítő egyletnek
„
„
iparisk. tanulók jutalmazására .
,
,,
keresk. tanulók jutalmazására . .
„
árvaház-alapnak
„
,,
közkórháznak

15
15
15
10
10
8
5
5

— 15 frtot
— 15
— ·.
,,
— 10 „
— 15 „
—,10
„
— 10 „
— 10 „
— 20 ,,
.. — 20 „

A kör 10C irtot tőkésít „egy később meghatározandó és. körülírandó tanügyi alapítvány céljaira."
Az országos tanáregyletnek 1887—88-ban 32
tiszteletbeli. 7 alapító, 1121 rendes tagja volt, köre
pedig 20 ; nevezetesen : a beszterczebányai, brassói,
budapesti, csurgói, eperjesi, fiumei, kaposvári, kecskémén, lőcsei, m.-szigeti, nagy-bányai, nagy-kállói,
pozsonyi, selmeczbányai, sümegi, szabadkai, trsztenai,
újvidéki, ungvári, zombori.
*

*

*

Az ifjúsági és szakegyesületek után lássuk a
társadalom által létesített és dédelgetett egyesületeket a kronologikus sorrend leheiő megtartásával.
1S36. Jótékony egylet. Alakult 1836-ban, id.
Váradg Ádám vármegyei főjegyző elnöki vezetése
melletr. Humanisztikus célnak állott szolgálatába).
AZ emberbaráti magasztos feladatot több századtize·
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den át. emelte. Volt kór és dolgozóháza.* Helyiségeit
1866-ban sebesültek ápolására jelölték ki, azon esetben, ha monarchiánkat nagyobb veszély érné, 200
sebesült, nyert volna benne könyörületes ápolást és
gyógykezelést.
A jótékony egylet, hogy sikeresebben munkálhassa a célt., saját kelteiében" műkedvelő társaságot,
alakított,. 1859 ig 44 szereplő tagja volt, 27 férfi,
1*7 hölgy ; az egyletnek e fiókosztálya fáradozott a
pénzszerzés munkájában, összekötvén az élvezetest a
hasznosság elvével. 1859 ben a tűzvész által sújtott
ref. főiskola és egyház javára hatszor játszott a társaság. „Koldus-bál" cimen pedig sorsolással egybekötött táncvigalmakat.
rendezett,
mely célra a
tárgyakat, Sziget város nemeslelkü hölgyei készítették.
Az Egylet elnöksége (Groschmid Imre elnök,
Breznay Pál jegyző) 1865. deczember 17-én kérő felhívást bocsátott ki, melyben 30 éves múltra történik
hivatkozás. A felhívás a'· egylet hivatásául : szűkölködők fölsegélését, «zülőtlen ávvák gyámolitását, sorolja föl. A könyörületet,· jótékonyságot ezen irányban vallás és nemzetiségre való tekintet nélkül gyu-.
korolta; sok nyomort enyhített,,'sok könyet szárított
fel. Volt az egyletnek 1865 ben 2587 frt 72 kr. bevétele, 2583 frt 85 kr. kiadása s 3 frt 87 kr. pénztári
fölöslege.
A „Márámaros" (1865) az egylet dologházáész
méjében látta azon hatalmas eszközt, mely e. város
nyomorultjain részleg segíteni fog. . A pauperismus
— úgymond — szomorító képei nent tűnnek el addig
* Fényes Elek, Magyarország geograpkiai szótára (1851)
oimü munkájában e.jótékony egyletet nevezi a „házanként!
koldulást megszüntető e;ryesület"-nek, mely 1846-ban 1800
forint tőkével birt s' később Geitner Alberttől nagy kiterjedésű
telket vett.'
'
.
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közülünk, mig ez eszme honosodást nem talál megyénkben. Lenne bár, hogy tehetősbb városaink, de
vidéki községeink is fordítanák figyelmüket a sociíilis élet e bajára. Egyesült erővel mindent ki
lehet vinni, mig a sporadicus
adakozások, az
a falat kenyér, az a fillér, mit a házaló koldusok
bajai enyhítésére kiadtunk, csak palliativ mód az
orvoslásra, melyet minden héten ismételuünk kell —
látható jelei nélkül a gyökeres segítségnek, javításnak." — Ez egylet, ugy hiszem, később az „ ö r e g
ápolda-íntézet"-be olvadt.

1841. Kaszinó. A szigeti kaszinó 1841. január
4-én alakult. Több rendbeli alapszabályzata van, az
elsőt az alakulás évében hozták, Szigeten „a kir.
ÖBkus" betűivel nyomatták. — Tagja lehetett a kaszinónak polgári állásra, vallásra és nemzetiségre való
tekintet nélkül minden müveit férfi. A tagokat egy
évre szóló kötelezettség fűzte az egylethez. A tagoK
alapítók és részvényesek voltak. Alapító volt az, ki
a kaszinó létesítésére hat forintot fizetett elő c ezen
felül a részvényesektől szedett harminc krajcár
havi dijat fizette. A vidéken lakó tagok ennek felét
fizették.
A kaszinó ügyeit a nagy gyűlés és az alapító
tagok közül „kirendelt* tizenhárom tagból álló választmány vezette. A nagygyűlést csupán az alapító
tagságot fizető tagok képezték. Hatásköre volt : alapító tagok fölvétele, elnök, jegyző s pénztárnok választása, a választmány „kirendelése", az alapszabályoknak koronkénti változtatása, jelentések, felszólalások, javaslatok, indítványok felett való tanácskozás s határozathozatal; folyóiratok, hirlapok, könyvek
vétele, a kaszinót érintő szerződések megerősítése.
Az igazgatósági választmáuy közvetlenül őrködött
az egylet ügyei felett. Az igazgató tagoa közül egy
állandóau „háznagy"-! tisztségét töltött be, a többi
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tizenkettő pedig havonkint segédkezett a belső rendtartásban, kik „Ügyelő t.ig''-ok voltak. Az illető soros
igazgatótag elnöklete alatt pedig minden hónapban
gyűlés tartatott, melyen az alapító tagok is jelen
lehettek. — Hangversenyek, művészi előadások, társasjátékok (a szerencsejátékok kizárásával) céljaira
a kaszinó helyiségei mindig meg voltak nyerhetők.
A kaszinó első elnöke Szikonya Mátyás nyugalmazott őrnagy volt; emlékbeszédet sartott felette
Pásztor Dániel 1845. május 6 án. Első jegyzője Szöllősy Balázs, pán/tárnoka Hausegger Dienes. Tiszteletbeli tagok; Kállay István (Kállay Béni közös
pénzügyminiszter atyja) Mán László, Pogány Károly.
Igazgatósági tag volt tizenhárom, alapító 38, részvényes 27A kaszinónak kezdetben 84 tagja volt, ma túlhaladja a 200-at. Tisztviselő tagjainak száma is
szaporodott. Legújabb alapszabályzatát a belügyminiszter 1892. szeptember 27-én 74.355 sz. a. hagyta
jóvá. Husz fejezet alatt 63 szakaszt foglal magában.
Fennállása ötvenedik évébeu költözött saját díszes
helyiségébe. Könyvtára túlhaladja a három ezer kö·
tetet. Jelenlegi tiszikara: Lónyay János főispán,
elnök, Urányi Imre orsz. képviselő, Soltz Gyula miniszteri tanácsos, erdőigazgató, alelnökök ·, igazgató :
Szőllősy Antal kir. tanácsos, takarékpénztári igazgató, Ágoston Sándor háznagy, Veréczy Gyula pénztárnok, ifj. dr. Badzey László jegyző, ügyvéd dr. Korányi Gyula, könyvtárnokok Dobay Sándor, Bökényi
Dániel. — Az egyesület tagjai a legújabb szabályzat
4. §-a szerint csak rendesek lehetnek, ezek helybeliek
és vidékiek. A vidékiek a helybeliek által fizetett
tagsági díjnak (ma havonkint 1 frtés könyvtárhasználati dij 20 kr.) felét fizetik.
1842 Pomona egylet. 1842. szeptember 13 áu
létesült, Ugyhisz-m egy és ugyanaz a Kertész egylet-
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tel, melynek elnöke b. Sztojka Imre volt. Ez egyletben, a lelkes és buzgó elnöknek, a tekintetes
karok és rendek táblája oly kimagasló jellemű alakjának elhalta után pangás állott be „várván ezen oly
üdvöt egylet egy ujjá t.etvmtöre". — A cim eléggé
jelző az egylet célját. Paradicsomot akart varázsolni
végvidékünk havasainak aljára és ormaira. A ténykedés nyomai sok helyen föHelhetők.
1845. Kisdedóvó egylet. Kúdeduevelés cime
alatt f'-iinebb részletesen szólottam ezen egyletről ;
ismétlésekbe e helyen nem bocsátkozhatom.
184 5. Olvasó társaság. A tn-szigeti kincstári
hivatalnokok közt alakult „magyar olvasda" viselhette e cimet is. 1865-ben szép könyvtára volt a
társaságnak. Képviselve volt benne Jókai, Jósika, b.
Eötvös, P. S/.atmáry K., Vas G.. Dumas, s minden
nevesebb hazai és külföldi iró. A táisaság könyvtárával együtt beolvadt a kaszinóba.
1860. Gazdasági egylet. Alakult Szap!»ncz.iy
József elnöklete alatt. Az ez irányú mozgalom másik
tevékeny harezosa néh. Héder János volt.
1866. Népnevelési egylet. Az 1848-iki rövid életű kormány
által benyújtott népnevelési törvény. 1867-ben még át se ment
b. Eötvös revisióján, már a miniszter az uj hajnal hasadtával
megkereste a vármegyék főispánjait, népnevelési egyletek szervezése iránt.
1867. julius 3-án Máramaros vármegye főispánja b.
Eötvös Jó/.sef, közoktatásügyi minisztertől, a következő tartalma levelet*) kapta, (mellékelten a szóban levő egylet alakítása tárgyában szerkesztett nyomtatott tervezetet is megküldvén.)
„Nagyobb fontosságú tárgy közügyeink között t á n
egy
sincs — ugy ir — melyre nézve a reformok szüksége oly általánosan elismertetnék, mint a közoktatás. Századunkban
a
nyerserő gépek által pótoltatik, az emberi munkának
becse
minden téren a munkás értelmességétől és ügyességétől
függ.
A jogegyenlőség elve mindaddig puszta szó, sőt veszély marad,
a m i g a nemzetnek azon osztályai, melyek politikai j o g o k k a l
ruháztatnak let, az azoknak gyakorlására megkívántató müveit*) Vármegyei levéltár, 1867—490. sz.

-
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seggel nem bírnak". — A műveltség
előmozdítás céljából eszközök létrehozása válik szükségessé.
,
Természetesnek találta Eötvös a türelmetlenséget, melylyel
a népnevelés iigye nálunk minden alkalommal szóba jön. "
. A kormány azonban e téren mindent nem tehet. Kimondja, hogy nézete szerint alkotmányos
kormányformával
biró országban a nevelésnek szabadsága épp oly lényeges, mint
a sajtószabadság.. E /zai.ad/ág nélkül a polgárok szellemi fejlődése erőszakosan egy bizonyos irányba szoríttatnék.
„Ha van feladat, melynek megoldóiéra az állam minden
hatalma elégtelen — ez. a népnevelés. — „Az. egyes ember, de
még inkább egy nemzet nem életleien anyag, melyet a leghatalmasabb miivész. is tetszése szerint faraghatna, képzeletében
előtte lebeeű ideáljának megfelelővé. Az emberi szellem ugy
egyéni Jétíbin, mint. társadalmi közösségben oly önálló hatalom,
mely egyedül önmnnkásságával fejtheti ki erőit és képességeit."
— Azért, a „nevelésügy az egész • nemzet köz.iis érdeke, közös
ügye, mely iránt minden egyes polgár jogosítva, sőt kötelezve
van, érdeklődni 1 '.
•
•
,
Eötvös a leveléhez csatolt tervét nem kívánta kötelező
erővel ellátni, hanem olyannak tekintette azt, meljet a helyi
érdekekhez, állapotok, viszonyokhoz, képpest módosítani
lehet.
• Az Eötvös tervezete, bárom fejezetben 16 szakaszt foglalt magába. Szólott az egylet céljáról, szervezetéről s teendőiről. Célja volt a nevelést fejleszteni, működését az óvodákra,
elemi és polgári iskolákra kiterjeszteni. Tagja lehetett mindenki, férfi és nő egyaránt, ki az egyletet uiüKödésében gyámolítani óhajtotta. A tagok pártolók és rendesek; előbbiek:
évdija i irt, utóbbiaké 50 kr., ha tanférfiak lépnek be tagnak
tagságidij fizetésére nem kötelezhetők, mivel ők személyes
közreműködésükkel mozdítják elő az egylet célját.
Az egylet
évnegyedenkint közgyűlést tart. A megyét járásokra osztja s
olt „járásbeli bizottság"-ot alakit, 3, 4 község pedig kerületet
tesz; e kerületbe eső iskolákat hónaponkint egyszer, egy-egy
tagja által meglátogattatja. A egylet közgyűlése és elnöksége
a kultuszminisztériummal levelezésben állhat. „Minden vármegye
népnevelési egylete évenkint bizonyos számit képviselőket választ
egy egyetemes nagy-gyűlésre." (7. §.) A z egyetemes gyűlésnek
állandó elnöksége legyen, melylyel a vármegyei egyletek mindenkor érintkezhetnek. Statiszka egybeállítása, az iskolák
minősége, az anyagi és szellemi erőkm k leltárba vétele, kerületi központok helyein könyvtárak/felállítása, a hiányok fölkeresése, a bajok orvosoltatása, szükség esetén a -közoktatási
kormánytól segélykérés, — ezen "egyletek munkaprograminjába
tartoztak.

—
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E tervezet foganatosítása mellett a megyei tanfelügye·
löségekre aliglia lett volna szükség. A respublikái szervezkedés
m:narchikus izü gjümtilssöt érlelt.

Máramaros vármegye közönsége e magas miniszteri leiratra adott válaszában (1867. szeptember
9-én) felemlíti, hogy ilyen egylet megyénk jobbjainak
buzgósága folytán, létesülő félben van, alapszabályait
kidolgozta s ezt 1866. évi november 27-éu tartott
gyűléséből a m. kir. helytartótanácshoz jóváhagyás
végett fölterjeszte'ite. Énnek a megerősítését kérik
a minisztertől. A megye ily irányú mozgalma felől
b. Eötvös József, Budán, 186/. november 2-án kelt
levelében nagy megelégedésének adott
kifejezést.
Örömmel értesült, hogy Máramaiosban az ö indítványát megelőzőleg népnevelési egylet megalakításán
fáradoztak.
Eötvös a helytartósághoz küldött máramarosi
alapszabályzatot szorgos utánjárás és tudakozódás
dacára sem találta meg; egy páklányt kért azért a
mága, egyet a belügyminisztériumhoz
küldetni.
E
levelének zársorai ezek :

„Fogadja a tekintetes vármegye közönsége szives
üdvözletemet közoktatásunk iránt tanúsított azon erélyes buzgalmáért, hogy első kezdeményezte a népnevelési egylet alakítását, fogadja őszinte szerencsekivánatomat a szerencsés kivitelhez, szivemből óhajtem,
hogy minél előbb a Máramaros-ban már megalakult
és működését megkezdett népnevelési egyletről értesülhessek. 8
•
Eötvöst vármegyénk közönsége 1867. november
16-áu tartott egyetemes üléséből üdvözlő irattal tisztelte meg, a köznevelés terén tett nemes iránya
működéséért. Osztatlan rokonszenvvel fogadta vármegyénk közönsége a miniszternek a nevelés előmozdítása céljából tett kezdeményezését, tudván azt,
hogy egyedül a kultúra lépcsőfokára feljutott nép
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lehet jog és törvénytisztelő, lehet részesévé több jellemző körülménynek, mit az annak híjával levők
nem örökölhetnek.
Kolozs vármegye 1868. márczins 27-iki üléséből a hazai törvényhatóságokhoz a kormány jelzett
irányú munkásságát pál toló határozatot küldött, kifejezte, vajha ezen iutézmény életbeléptetésével a
közművelődésnek mindenki által óhajtott lendüld
adatnék. Term szetesen a mi vármegyénk törvényhatósága a kolozsiak e határozatát csak tudomásul
vette. A', eszme innen indult hóditói szerepre.
Mihálka László a vármegye értelmiségi osztályát a jelzett egylet alakítása tárgyában 1866. aug.
1-én kelt körlevelével ugyanazon évi szeptember
25 ik napjának délelőtti 9 órájára hivta egybe. Szigetre. Az értekezlet sokat igéröleg ment végbe. A
legtávolabb eső vidékekről »8 többen jelentek meg.
A kerületi jegyzők jelentékeny számban voltak képviselve. Elnökölt Mihálka László, a jegyzőkönyv vezetésével Selevér Leó bízatott, meg. A bemutatott
alapszabály-tervezet egyhangúlag fogadtató.t el. Kimondták, hogy a tervezet és az eredeti fölhívás közöltetni fog 1—1 példányban az ungvári (gk. orosz).
,szatmári

(rk.), szamosujvári*

(gk. oláh), tiszántúli

(deb-

* Mihálka László "hazafiúi fáradozásaért, a szamosujvári
püspöktől dorgatóriumot kapott. Tán azért, mert Mihálka a
felekezeti színezetet kizárta az egylet köréből s mint a közügyre
való tekintetből áldásos hatásúnak, a községi iskola kérdését
tartotta első sorban megoldandónak. A szigeti sajtó egyetlen
organuma, a „Máramaros", mellette és az ügy mellett á l l o t t ;
kitartott a lelkesedésben, folyton zászlóvivő volt. —
1866.
szeptember 12-én (30. szám) Mihálka fölhívását közölve igy
szól: „Szeretjük magunkat olyan nemzetnek nézni, hol a közvélemény erős és fegyelmezett, a mit, ha nagy politikai kérdésekről van szó, be is bizonyítottunk nem egyszer. Kisértsük
meg e szerencsés körülményt a socialis téren is felhasználni:
és az eredmény még nagyobb lesz, mint a politikáin.". — „Próbáljunk egyszer mivelt nemzet l e n n i ; a k a r j u k a műveltséget
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reczeni ev. ref.) püspökséggel, részint azért, hogy az
alapszabályoknak (november elején törtéuenilő) rendszeres egybeállításáig az észrevételek minden vonalon megtét.essenek, részint pedig azért, hogy az illető
egyhá'i férfiak ezen közérdekű ügy felkarolására
buzdittassanak.
Mihalka László, a vármegye közönségéhez intézett fölhívásában elmondá, hogy az ügy, melynek fölkarolására a vármeg\ e összes értelmiségét fölhívja, a
közvélemény által nem soroltatott az égető napi kérdések közé pedig „az ügy szent, felkarolása áldásos és kivitele halaszt hatatlan".— 0 az uttörés nehézségeitói
és az annyi jót csirájában elölő rész vétlenségtől nem rettent vissza. Vármegyénk népiskoláinak sorsán egylet
felál ilásával vélt segíteni. Belátta azt, hogy a mi vidékünk népe napról napra szegényedik, erkölcsileg siilyed.
Av-'gy lehet-e erkölcsös az a nép, m-ly nem ismer rendszerol etet, szorgalmat, igyekezetet, a inlajdon szentségét. Pedig jóformán tőlünk füg', hogy szorgalmunkat kettőztessük, hogy a természettől nyert tehetségeket, kifejtsük, hogy a butaság és elöitéhtek helyett
mindenütt felvilágosultsággal találkozzunk. — A
történelem lapjaira hivatkozik, mutat oly nemzetre
mely a legdúsabb természet ölében a butaság, szolgaság kettős járma alatt, nyög s olyanra, mely a legmostohább természeti viszonyok közt, szorgalmas,
a nagy tömegre is kiterjeszteni; de akarjuk ezt teljes erőnkből, legyünk meggyőződve, hogy ez hazánk életfoltétele .· és
minden anyagi erőszak nélkül lesznek iskoláink, lesz felvilágosult népünk.·'
Az 1866. évi szeptemberi értekezletet olvasói tudomására
hozván a többi közt említi : „Jogosítva vagyunk e napot megyénk történetében egyik legnevezetesebbül s m i n t olyant jelölni meg, mely a nevelésügy uj aerájának küszöbét képezi.
V a j h a mindenki megértené a kor s z a v á t ; vajha minden me;lékérdek fölött minél előbb diadalmaskodhatnék
az ügynek
szentsége."
·

-
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okszerű munkája árán a jólét, szabadság legirigylendőbb példáiként tündököl. Svájcz jólétét, virágzását kizárólag népe értelmességének, szorgalmának
köszönheti. Felemlegeti a bajokat. A népnevelés érdekében semmit sem teszünk. Sok község isliola nélkül van. Máshol ha van is, nincsen tanítvány. Felette
hiányosak oktatási állapotaink. „A hatóság részéről,
mindezek megszüntetésére és javítására vagy semmi
vagy legalább is nagyon kevés történik és naprólnapra vész a drága idő ; — miután minden megállapodás nem egyéb, mint hanyatlás, minden nap
egy lépést teszünk visszafelé".
Mihálka László, serdülő férfikorától kezdve
mint megyei tisztviselő, vármegyénk sok vidékén
működött. Legkeserűbb órákat okozott neki, mikor
arról győződött meg, hogy a nép érdekeinek előmozdítását célzó legőszintébb törekvése is ellentállásra
talál, uoha megvolt győződV: hogy nem rosz akarat,
hanem tudatlanság és együgyüség szüleménye.
A Mihálka L. törekvése folytán létesülő népnevelési
egylet alapszabály tervezet a helytartóságnál vesztegelt
s e miatt nem lett belőle organizált egylet. Husz szakae/ból állott, egyik szakaszban a következő kérdésekre Kívántatott határozott felelet : mekkora az iskolaház és milyen állapotú ? ki a tanító s hol nyel te kiképeztetését? mennyi afizetéses más járadéka ? a községben hány (¡iskolaképe gyermek van és hány jár ebből
jelenleg iskolába ? a tanulók fizetnek-e tandijat és
mennyit egyenkint ? a tanulók közül hányan tudnak
olvasni, írni és számolni ? mi taníttatik ezeken kivül
még az iskolában ? az iskolai és átaljában a nevelésügy körül minő hiányok észlelhetők ? minő jövedelmi
források szolgálnak és nyittatnak a nevelés előmozdítására ?
Az egyletnek tagja lehetett bárki. Tagsági dij
fizetésre nem volt kötelezve senki, az önkéntes ajánlató
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tokát szívese· fogadják. — Az egylet ügyeit vezetné
a közgyűlés (évenkiut kétszer Szigeten), központi
választmány, kerületi gyűlés és kerületi választmány.
A kerületi választmánynak az illető községbeli lelkészek és tanítók hivataluknál fogva tagjai lettek
volna.
Máramaros vármegyének ezen alapszabály tervezetét a miniszter meghagyásából Lipovniczky István
miniszteri tanácsos hagyta jóvá 1867. deczember 24-én
15.836 szám alatt. A jóváhagyott, alapszabályzathoz Mihálka László pótjegyzeteket függesztett és
módosításokat tett,'; egyik, másik szakaszán az ekként
módosult tervezetet ujolag folterjesztették 1868.
augusztus 31-éu. Ennek megerősítéséi, b. Eötvös József maga eszközlé Budán, 1868. október 24-én,
17.819 szám alatt, rávezetvén a következő pontot :
„Jelen egyleti szabályokat, pótjegyzeteket és módosításokat jóváhagyom".
Az idő sürgőssége hozta magával, hogy e megerősítést nem a belügyminiszter tette. A kisérö iratban történt, hivatkozás arra, hogy „a magyar kir.
belügyminiszter úrral egyetértőleg".
186i. Román népnevelési egylet. Tulajdonképpen
felekezeti uépezde felállítása céljából szervezték 33
évvel ezelőtt. A társadalom minden rétege, felekeze·i
és nemzetiségi különbség nélkül hozta ajánlata.'t a
nemes oltárra. Király ő Felsége a Sziget főterén
levő nagy értéket képviselő Szegedi-féle telket adományozta az egyletnek, oly kikötéssel, hogy az egyedül a képezde javára lesz értékesítendő. Azonban
telt, múlt az idő. A kedvezőtlen politikai légáramlatot jobb idők tauujelei váltottáa fel. A román népnevelési egylet képezde felállítása iránt folytatott
tervezgetéseivel lekésett a haladó idő szekeréről.
(Kezdetiegei szervezetű preparándiája nem volt alkalmasnak, megfelelőnek tekinthető.) A konnánynyal

—
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1869. október 13-án egyezségre lépett, melyen a képezde állítás jogát az államnak átengedi, a Szegediféle telket pedig internátus és kouviktus befogadására
fogja értékesíteni. Az internátus fennáll. Felügyelője
Bélya Gergely, kinek odaadó gondoskodása alatt az
intézetnek pedagógiai értéke is nagyban növekedett.
A fejleményekről „Szakoktatás" cime ¿alatt
már
az I-ső részben szólottam. Felemlítem még, liogy
a „Román népnevelési egylet" alapszabályzata 1868.
augusztus 4-en nyert kormányi megerősítést.. Elnöke
Mihályi Péter, nrsz. gyűl. képviselő, alelnöke Bud
Titusz, román püspöki külhelynök, jegyzője dr. Mihályi János, megyei tisztiügyész.
1861. Máramarosi honvédegyesület. Első ülését
1861. március 8-án Szigeten tartotta. Életjelt azonban 1867. óta ad magáról. A névtelen hősöknek ritkuló gárdája minden 6 V lű ti rcius IS-ét. megünnepeli ;
e. szereplésével nemzeti érzületet kelt és ápol a fiatalabb nemzedék, tanuló és polgári elem körében. -Asztalos Sándor és Móricz Samu, 1848—49-iki hősök
emlékét örökítő emlékoszlop költségeit összegyűjtötte.
Az első pénzalapot e célra 1867. május hóban vette
az egyesület, a midőn Egressy János honvédszázados
hamvai fölé állított síremlék leleplezési ünnepélye
ment végbe Bereznán. Az aradi takarékpénztár 100
forintot juttatott az alaphoz, a többi összeget Máramaros vármegye lelkes közönsége adta összo.* A
mauthauseni fekete gránitból készített emlékoszlop,
vétel, szállítás és felállítás költsége 1700 forintot tett
ki. Az emlékoszlop a megyeháza és ev. ref. templom
között állíttatott föl ; 1887. szeptember 8-án ment,
végbe a leleplezési ünnepély, s azóta évenkint március 15-én ezen emlékoszlopnál folj7 le a leghTek* Várad y Gábornak a honvéd-egyesület kebeléből kiküldőt
bizottság elnökének jelentése 1887. aug. 7. (Márftmaros 1887.
33. s/ám.)

10*
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emelöbb ünnepély a jogakadémia ifjúságának közreműködése s a polgári elemnek élénk részvéte mellett.
Az Egyesület elnöke Várady Gábor, . (előtte Móricz
Károly), alelnöke Veréczy Lajos, pénztárnoka Korányi Frigyes, jegyzői voltak kezdetben P. S/.atbm áry
Károly, Dobay János, Szilágyi János.
.
.
1867. Takarékpénztár. E nagy sikerrel működő
pénzintézet felállítása iránt. 1864-bm kezdték az ulat
egyengetni·, a mikor Nánásy Lajo-. Várady Gábor s
mások nyújtottak be fólyamodvánj t. a m. kir. helytartót anácshoz annak engedélyezése tárgyában. Alapszabálya 1867. ápril 24-én 928. szám alatt nyert
kormányi jóváhagyást h a pénzintézetet· hatvanezer frt
alaptőkével, ugyanazon évi november 1-én nyitották
meg. 1873-ban módosított alapszabályzata értelmében
százhúszezer forintra emeltetett a részvénytöke. Á
társulat ügyeit több (24) tagból álló választmány
intézi ; az ügyvitel élén igazgatóság áll.; az ellenőrködő tisztét pedig háromtagú felügyelő bizottság tölti
be. A szervezet értelmében főfeladata az intézetnek,
hog-y az egyesek megtakarított pénzvagyonát betétkép kamatoztassa ; továbbá, előlegez az intézet államkötvényekre, értékpapírokra, — leszámit.ol idegen
és saját,váltókat, — kölcsönöz ingatlan birtokra és
vásárol kamatozó államkötvények'·), zálogleveleket.
A· huszonhatodik (189 i.) évi mérleg harmincegy
milliónvi pénzforgalmat, mutat. A tiszta nyeremény
hatvanhétezer forint, miből 35 forint osztalék jut
részvényenként. Az intézet élén Szőllősy Antal kir.
tanácsos, igazgató áll.
1869. Faüzléti részvénytársaság. Éng. 1870-ben.
1870. Népbank. „ l87Ó-ben belügyminiszteri engedélylyel tiz évi időtartarara segély-egylet-ké.rit
alakult. . Cé'ja volt tiz krtól forintokig terjedhető heti
belételek által a népnél á takarékosság fejledezt'etésrq az anyagi állapotok javitása, a népnek arz uzsora
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ellen való megvédése. Az alakulás esztendőjében 358
tag után 853 törzsbetétje vólt,. Fennállása ötödik
évében a segély-egylet
pénzbeli vagyona huszonhat
ez<r forint volt. Majd erősebb pénzintézetté fejlődőit
ScKlachta Lajos vezetése alatt; 1888. márczius 11-én
pedig negyven esztendei időtartamra ujabb részvényekre! helyezkedett, : 1300 drb"ötven forintos részvényt bocsátván ki. A népbank tizennegyedik (1893)
üzletéve 25 ezer forint tiszta nyereménynyel zárult,
miből részvényenként 12 forint osztalék jut. A pénzintézet, élén Huber Rudolf népbankigazgató áll.
18-72. Nyomdai részvénytársaság. 1872. augusztus 4-én 120 részvénynyel alakult. ;
18/2. Kereskedelmi és hitelintézet. 1872. október
19.én alakult; engedélyt nyert, ugyanazon évi november 12-én. A nagyobb iparnak és kereskedelemnek tett és tesz nagy szolgálatot. Százötvenezer frt
alaptőkével (háromezer drb részvény.) szállott a verseny piáczára s miként a 22 esztendei pályafutás
igazolja : teljes erővel és sikerrel szóigálja a maga
elé tűzött czélt s oldja feladatát. Vezérigazgató
Jakab Péter.
1873 Máramarosi fürész, liszt, malom és faüz
let. (Haasz / eng. 18-73. augusztus 19-éri.j
1873. Önkéntes tüzoltóegylet. 1873. május 25-én
alakult. Nagy Élek, képezdei segédtanár indította
meg a mozgalmat az egylet létesítése tárgyában. Sok
akadáiyt kellett elhárítani, tö.bb ré.-zvétlenséggel. közönynyel kellett szembenéznie az egyletnek, mig a
mai megnyugtató á1 lapuira fülkjizdiiette magát.. A
maga kebelébe oly egyéneket vesz be; kik a kö.te
lességérze.t és polgári erény birtokában vannak.
A pontatlan, magáról megfeledkezett tagot kizárja
köréből. Az egylet 1883-ban jutott zászlóhoz, mely év
augusztus 12:én tartotta zászlószentelési ünnepélyét.
Á
z'ászlóanyni
tisztet ' SzőllősyM" Antaliié
unió
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vállalta el. Az érdekes lobogó tüzvörös, sima selyemből való, egyik oldalán szt Flórian olajfestésü képe
látható, aranyhímzéssel e szavak veszik körül „Istennek dicsőség, egymásnak segítségA
másik oldalon
tüzoltójelvények s babérkoszorú, az egylet címével .·
„ Máramaros szigeti önkéntes tűzoltó-egylet. 1883. „A
zászlóról nehéz, fehér selyemszalag leng alá, mindkét
szárnyát dus arany rojt ok díszítik. A szalagon levő
felirat: „Bátorság vezessen,.. siker kövessen. — SzőllősyAntalnéa szigeti tüzoltóegyletnek." — A lobogó
díszítését, kibimezését a szigeti Páli szt. Vinczéről
nevezett apáczák teljesítették. — Az egylet,' parancsnoksága 1892. julius 25-től augusztus 6-ig (két hétre)
ierjedő időre l.üzoltótanfolyansot rendezett, melyen
tiz egyén vett részt; a tanfolyamhoz vármegyei biztosul Csík Imre kir. erdőfelügyelőt küldte ki a vármegyei törvényhatóság.
Az egylet-parancsnokság
1874. márczius 16-án tartotta az első és 1892. julius
25-én a kétezredik őrséget. Vagyona 1892-ben:
a) a nagyszertár és őrtanya képvisel 3142 frt 68 krt
b) a külső szertár
„
600 frt — —
c) a kézi
„
„
1200 frt
d) a mászóház*)
„
1000 frt — —
e) az istálló
„
900 frt
összesen 6.842 frt 68 kr.
Az egylet tisztikara 1893-ban : Szőllösy Antal
elnök. 1874-től 1880'ig Prngberger József,. 1882-től
1890-ig Bikkal Nándor. (Felemlítem, hogy mindhárom
vlnöknek olajfestésü arczképe a parancsnoksági irodában vannak elhelyezve.) Mandics József, Nagy
György alelnökök, Szerémy György pénztárnok,
Kádár Jgnácz számvevő, dr. Heller Jakab, orvos,
*) 1879-beu, ugyanazon napon, mikor Szegedet oz árvíz
elpusztította, a dühöngő szélvész a mászóházat eldöntötte,
mely érzékeny veszteség kipótlásánál jelentékeny érdemei vannak B i k k á l Nándornak.
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Soós József, mérnök, dr. Korányi Gyula, ügyvéd,
Darabanth Gusztáv, jegyző és 20 tagu választmány ; a működő csapatnál Berthold János, főparancsnok, Bodrogi Gyula tb. főparancsnok, titkár,
Bartlia János, Fodor József osztály-parancsnokok,
Ferenczy Kálmán, Bálás Sándor, Irsa Béla szakaszparancsnokok, Csolos Jenő szertárnok. Az egylet busz éves történetét Bodrogi Gyula irta meg
s 1893. folyamán 96 oldalra terjedő füzetben hagyta
el a sajtót. A munka szép történelmi emlékét teszi
a ' egylet kitartó, önfeláldozó munkásságának.
1875. Ügyvédi kamara. Hatóság. 1875. február
7-én alakult. Ügyrendjét a belügyminiszter 1875.
d -cz. 22-én 36.164. szám alatt hagyta jóvá. A kamara a beregszászi és szigeti királyi törvényszékek
területére hat ki. Ügyeit a tisztikar (elnök, alelnök,
titkár, ügyész, pénztárnok) a választmánynyal egyetérlöleg intézi és vezeti. Az. ügyvédi kamarának 1H93.
évi május 28 án tartott kö/.gyüléséből Jakab Péter
elnök és Szabó Aurél titkár aláírásával az igazságügyminiszteriumhoz 1892. évről jelentés tétetett,
melyből kitűnik, hogy volt az egyletnek 1892-ben
612 fegyelmi és 617 folyó, összesen 1229 ügydarabja.
A segélyalapi járulékokból 538, a tulajdonképeni
kamarai tagsági dijakból 2091 frt 13 kr. folyt volt
b<·. A segélyalap vagyona 5210 frt 34 kr. Őrömmel
tapasztalja az ügyvédkamara azt, hogy az igazságügyi kormányzat a bíróságokat saját tulajdonát képező épületekbe igyekszik elhelyezni. Óhajtja, hogy
a m.-szigeti bírósági hivatalok és börtönök központosított- elhelyezése céljából tervezett igazságügyi
palota felépítése ne késsék. Az ügyvédi rendtartásról
szóló törvényjavaslati tervezetet szeiencsés alkotásnak tartja. A katonai büntető törvénykönyv, egységes
házassági jo% megalkotása, a bélyegtörvény korszerű
revíziója a jelcufésben «ziikségképp Imngoztatt úk.
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1893. december-31-éu az ügyvédi kamara névjegyzékébe 119 ügyvéd van beiktatva. Szigeten lakó
ügyvéd van 27, Lngvárou lakó 23, Beregszászban
lakó 2i, Munkácson lakó 18 és 30 ügyvédnek más
községekben van a lakása.
1878. Műkedvelő társaság 1378. deczember
15-én alakult 45 taggal. Azonban e társulat egyeni-s
leszármazás utján 1836-ra birja felvinni keletkezési
évét, mikor, mint a „Jótékony egylet" kebelbeli társulata kezdte meg philantropikus működését, „a szenvedő emberiség fölsegélésére áldozatot hoz s kér" jelige
alatt, mely mondás rajta volt a színpad előfüggönyén
is. — Lietesiilese ujabb időszakában az állandó szinhá/aiap javára közel kétezer forintot gyűjtött, előadási
bevételekből.
l890-ben a műkedvelő társasággal
érdekközösségben
álló bizottság elnöke
Szöllősy
Antal volt, alelnöke Mandics József, a szinioszt.ály
igazgatója Szilágyi István, aligazgatója Kubek Elek ;
a zeneosztályé Ujhely-i László ; a titkár Dobay Sándor. Az ujraalakulás első (1878— 1889) tiz évében
117 férfi és nő tagja volt (48 úrhölgy ős kisasszony,
69 férfi). 44 előadást tartott e tiz év alatt. A társaságnak tiszteletbeli tagja a szigeti születésű, Prielle
Cornélia, s/inmüvésznő, ki színpadra lépésének negyvenedik évfordulóját, Szigeten, a szigeti mükedvelötársaság körében ünnepelte meg.
1880 Timár ipartársulat. 1880. év ápril 1 l-én
alakult.
1882. M.-szigeti dalkör. 1882. novemher 12-én
alakult. Elnöke volt Janky Károly, piarista gymn.
igazgató, titkára Stelli Géza, pénztárnoka Sipos Géza.
Jelenleg karnagya Izák János. E dalkör nagybaja
az, hogy a hivatalnoki karok fiatulabbjai (szolgáltatván a létszámát, kik) gyakori áthelyezések,
előléptetések, kineve/ések folytán m m lehetvén ál··
landó tagjai ; megizmosodni nem bir. Bár föllépteivel
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igy is több izben nyújtott műélvezetet a szigeti publikumnak. Vagyona, tagjainak önkéntes megadóztatása
folytán, ötszáz forint értéket közelit meg. (Pénzben
168 frt 08 kr., fölszerelésben 139 frt 63 kr.. követelésben 15 frt 32 kr.)
'
1882, Szegény tanulókat segítő egyesület. Alakuló ülését, 1882. november 26-án tartotta Szilágyi István lyceumi igazgató elnöklete alatt. Fennállása óta
minden év karácsony szombatján gyakorolja a jótékonyságot. Bevételeit gyűjtések, matinéek, teaestélyek,
hangversenyek, rendezése utján gyarapította. Az
első gyűjtök voltak ·. Halász Ferenc/,né,
Jörg
Lujza, Marosán Bella, Sichermann Mórné, Szabó
Aurélné,Szöllősy Antalné úrhölgyek. Az első adakozók :
kereskedelmi és hiteiintézet 30 frt,
Szaplonczay
Miklós 30 frt, Prielle Cornélia, Nagy György, Fülöp
Sándor 10 —10 forinttal. Az egylet céljaira, voltak
elhelyezve perselyek : Cruczer Ágoston ezukrasz helyiségében, a dalkör helyiségében, Eglis János vendéglős
éttermében, Erdő-számvevőség irodájában,
Garvai Samu kávéházában, Kaszinóban,'Kereskedelmi
és .hitelintézet pénztári szobájában, Rácz Mari kávéházában, Népbanknál, Takarékpénztárnál. — Az
egylet módosított alapszabályzata szerint 10 kros
havi tagsági kötelezettség teljesítése mellett toborz
tagokat. Alaptőkéje meghaladja a két ezer forintot.
Jelenlegi tisí tikara : HetényirKálmán elnök, Kubek
Elek alelnök, Schmid Bertalan pénztárnok, Bökényi
Dániel, ellenőr, Pataki Ferenc/., Sefcsik István,
jegyzők. Tiszteletbeli elnökök Szóllősy Antalné, Várady Gábor, Szilágyi István. A felügyelő-bizottságot
2 1 hölgy és 18 férfitag alkotja.
18S2.
és kárpitos
. i882.
„

Asztalos lakatos, puskamüoes,
esztergályos
ipartársulat
Czipész ipar társulat.
Közintézeti szolgák temetk.-zési egylete.

1883. Izraelita gép- és kézmü-iparosok betegsegélyző és temetkezési egylete. Az egylet célja beteg
tagokat hetenként megállapított összeggel segíteni,
gyógykezeltetéssel s gyógyszerrel ellátni; a vagyontalanul elhaltak temetéséről gondoskodni; munkaképtelen tagoknak az egylet nyugdijalapjából nyugdijat adni, elhalt tagok özvegyeit és árváit gyámolítani. Eddig 236 esetben nyújtott segélyt, 770 frtny:
összeggel; orvosi tiszteletdíjul 353, gyógyszerekért
548 forintot adott k i ; három tag temetési költségeit
fedezte s azoknak sirkövet állított. Az egylet elnöke
Vider Antal ügyvéd, jegyzője Schmitz József.
188 k Polgári olvasókör 1883. május 16-án tartotta alakuló ülését. Tagjai pártolók, rendesek és alapítók. A kör. Csorna Imre nagykereskedő l i z á n a k
emeletén kényelmes berendezéssel bir. Könyvtárára
"agy gondot fordít. E mellett Prielle Cornelia színművésznő becses müveket ajándékozott a körnek.
1887. január 1-én, Héder Lajos, olvasóköri elnöknek
a következő levél kíséretében küldött néhány könyvet : „Van szerencsém a máramaros szigeti „Polgári
01vasókör"-nek Jókai Mór nagy Írónktól — ez évben
(1886) megjelent müveit — a következő 5 könyvvel szaporítani, úgymint : A kis királyok 2, Eletemből 2, Még-egy csokrot 1 kötet. Melyet tisztelettel
öiök hálájával küld ezennel Önökhöz M.-Sz.iget hű
leánya Prielle Cornelia, Szerdahelyiné." — Az olvasókör Jókai Mór minden művét Prielle C. ajándékából bírja ; mind díszes kötésű példányok.
Polgári dalkör. 1883. november 4-én alakult.
Elnöke volt Héder Lajos, később Héder János, majd
Kriizselyi Bálint ; jelenlegi elnöke Dobay Sándor,
karnagya Tóth János.
1883. Ifjúsági kör. 1883. október 6-án alakult
s 1887-ben olvadt be vagyonával és követeléseivel a
Casinóba. Nagy napon tartoita al-kuló ülését, az
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aradi 13 vértanú kivégeztetése napján. A gyűlés
termében kifüggesztett 13 hős tábornok arczUépét,
borostyánnal koszorúzták meg. Dobay Sándor egyleti
tag alkalmi beszédet tartott. A szabadsághar-cszo ·
borra'37 forintot, juttattak ez alkalomból. Elnöke volt
Kubek Elek, alelnöke Tribálszky János, titkár ifj.
Kulin Imre, jegyző Lator Sándor, háznagy Vischán
Elek, könyvtárnok Müller Győző, pénztárnok Czikó
István. Fennállása alatt több izben rendezett hangversenyt, felolvasó estélyt, .mulatságot. A közönség
rokonszenvvel kisérte a kör működését („Máramaros"
1883. 45. sz., 1887. 2. sz.)
(?) Muzeum egylet. Első felolvasó ülését 1883.
október 17-én tartotta, a mikor Varady Gábor „Máramaros megye részvételéről az 1848—9-iki szabadságharczban" czimü históriai értekezését, olvasta fel.
Ugyanazon évi november 2l-iki választmányi ülésen
pedig dr. Mihályi János „Máramaros földe a történelem előtti korban" czimen tartott felolvasást., szép
számú érdeklődő közönség előtt.
.Mindenesetre magasztos eszme szólította léteire
ez egyletet, melynek férfiak, mint nők lehetnek
tagjai. Célja :
Máramaros vármegye múltját és
jelenét ugy egészben, mint részleteiben, a tudni
valók minden ágazatában ismertetni, a tudomány
kedvelőknek tért, a tanulni akaróknak módot és
alkalmát szolgáltatni arra, hogy a cél eléressék. (2.
§) E végből az egylet
a) muzeumot állit fel, melyben mindazt egybegyűjteni törekszik, a mi a célt elösegiti s azt közhasználatra mindenkinek megnyitja ·,
,
b) koronként gyüléseib n szakra vonatkozó
értekezéseket, felolvasásokat tart ;
c) munkálkodása eredményeit sajtó utján közrebocsátja (3. §)
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Az egylet tagjai háromféléi··, úgymint tiszteletbeliek, alapítók és rendesek (5. §)
Alapító-tagokul
tekintetnek azok, a kik a/,
egylet céljainak előmozdításához készpénzben, v g y
ez össz'gnek megfelelő értékpapírokban 50 forintnyi
alapítványt tesznek (7. §). Rendes tagok azok, akik
három esztendőn át, évenként 4 forint fizetésére kötelezik magukat. Ha valamely rendes tag a háro.m
év leforgása után az egyletből ki akar lépni : tartó:
zik ebbeli szándékát a választmánynak Írásban bejelenteni, különben ugy tekintetik, . mint aki az
egyletnek ujabb bárom évre tagja kiván maradni.
(8. §). Az ajapitó és rendes tagok, közé a belépés a
titkárnál való jelentkezés által történik (9. §). A
tagos. az egylet ügyeiben szavazati joggal bírnak ;
válas/.tók és választhatók ; tagokat ajánlhatnak ;
az egylet gyűjteményeit díjtalanul használhatják ; az
egylet kiadványaiból tagdijuk fejében egy-egy példányt kapnak (10. §).
'
Az egylet bevételeit teszik :
a) az alapi'ványi összegek ;
h) a 4 forintos rendes tagdijak (fél .évenkénti
részletekben fizetve) ;
c) felülfizetések, ajándékok, a kiadványok jövedelmei ;
d) az időkoronként kibocsátandó
felhívások
utján befolyó segélyadományok (3l. §).
Az egylet vagyonát képezik még a számára gyűjtött, ajándékozott könyvek, okmányok, régiségek,
műtárgyak stb., melyek együttvéve a társalat ma·
zeumát teszik (34. §).
A megerősített alapszabályzat idézett pontjait
a választmány 1883. szeptember 26-án tartott üléséből kibocsátott „Felliivás':-ába is bevette. A fejhivást
aláírták volt Szilágyi István, elnök, Schönherr
Ágoston, alelnök, Heténvi Kálmán, titkár, Dobay

-

157 —

Sándor, levéltárnok, dr. Mihályi János, pénztárnok,
Szábó Aurél, ügyvéd ; C'.iple Zsigmond, Fankovich
Sándor, Hédér Lajos, Hittél- Győző, Jakab Péter,
Jáuky Károly, Kardos Károly, Lónyay Jáuos, Marikovszky Menyhért, id. Mibálka László, dr. Nóvák
Károly, Szabadhegyi Sándor, Szaplonczay Miklós,
Szőllősy Antal, Várady Gábor választmányi tagok.
1883. Hivtalnokokat segélyző egylet. ,1883 nov.
lt-én alakult. Az alakuló köv.'gyülést De Add'a Sándor és Tribalazk.y János hívták egybe. Elnök lett
Lónyay János, pénztáros Czébel János, ügyvéd Kri'csialusy Vilmos. Az igazgatótanácsot 15, a felügyelőbizottságot, 5 tág alkotta.
18'83. Lövész egylet. Már korábban is létezett.
Utóbbi a lak ulása kór elnök létt Kricsfalusy Vilmos.
1883. Tisztviselők takárék- és segély·egylete..
1S83. déc. 30-áti t.'iz évre alakult. 1888. év végén
száz tagja után 1S7 betétje volt. Az egylet vagyona
I'0,589 frt 67 kit, a tiszta nyeremény 801 í n 62
"krt tett. Beolvadt a Népbankba.
1885. Csizmadia ipartársulat. Alakult 1885. 110Wmber 22 én.
1886. Közművelődési egylet. Alakuló ülését 1886.
inájiis U-'én tart ott a. Elnöke lett Lónyay János,
titkára Szabó Aurél• jelenlegi pénztárnoka Lator
Sá'hdor. A belügyminisztérium 1885. évben 67.454
szám alatt, látta el az egyesület alapszabályzatát
megerősítő záradékkal. „Az egyesület nagyrészt a nevelés térére lóvén munkásságában utalva, fógondját,
és tevékenységét á népnevelés körül való eljárásra
fórdj'tja s h;' állami vágy 'felekezeti tanhatóság közvetítésével céljának eszközeit e Lren keresi." (5. § )
Az egyesületi tagok alapítók,
kik alapitványkép 50
forintot fizetnek (a befizetés öt év alatt történhetik,)
rendesek, kik évi'2—2 frt fizetésre kötelezik magukat
(5 évig), pártolók, 3 í vi fizetési kötelezettség mellett
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1 — 1 forintot juttatnak az egylet céljaira, gyámolítok,
kik az egyesület, javára elismervény mellett legalább
is 10 krt adnak. Van az egyletnek 136 alapitö, 6 l 4
rendes és 291 pártoló tagja. A tagok létszáma 1041..
A pénztár gyümölcsöző tőkéje 1894-ben 6.165 frt
58 kr. Az egyleti élet fölpezsdülésre vár.
1887. Kereskedelmi egylet. Alakult 1887. novém
ber 20-án.
1888. Rabsegélyzö egylet. 1888. február 13-ánKostka Géza kir. törvényszéki elnök és Igyártó
Sándor kir. ügyész rabsegélyző-egylet szervezése
iránt bocsátottak ki melegliangii felhívást. „Az emberszeretet, — szól a felhívás egy pontja — mely
annyi irányban gyakorolja áldásos jótékonyságát, a
börtönök küszöbén nem maradhat tétlenül, nem engedheti meg, hogy a fogságból embertársai körébe
visszatért szerencsétlenek még azután is bűnösöknek,
élőhalottaknak tekintessenek ós a részvétlenség által
miutegy visszadobassanak azon mélységbe, melyből
őket az irgalomnak néhány fillére megmentheti." A
szigeti rabsegélyző-egylet megalakult, a budapesti,
nagyváradi, brassói után ; ma tehát ilyen négy van
az országban. Az egyletnek tagjai: alapítók, kik
egyszer-mindeukorra 5 frtot, rendesek, kik évenként
50 krt fizetnek. Tagjai lehetnek nők is. Az-alakulás
évében volt az egyletnek 216 tagja, 1892· en e
szám leapadt 146-ra. Törzsvagyon 1140 frt. Védnöke az egyleínek Lónyay János, elnöke Jakab Péter,
alelnöke Kutka Kálmán, titkára dr. Korányi Gyula,
pénztárnoka Dr. Grünwald Zsigmond.
1888. A Palaestina társaság 1888-ban,
Lányi
Ernő szervezte és egyházi énekeket kultivál.
1889. Torna es vivőkor. Fölszerelése a Kaszinó
helyiségben van, annak külön termében tartja a téli
időszakban vivó-óráit. Chili Imre áll az egylet élén,
kinek az egylet felállítása körül igazán nagy érdem»·!
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vannak. A torna- és vivő kör 1889-ben alakult s csak
a legutóbbi két év alatt hagyta el a tornászaiot és
lett pusztán „vívó kör."
1890. Kölcsönős segélyzö-egylet. Felkarolt, kis
pénzintézet, növekszik, gyarapodik és folyton erősbül. Igazgatóság és felügyelő-bizottság vezeti. Vagyona 1893. év" végén 62.910 frt, 36 krt képvisel.
Lázár Mihály, Kerndler Ferencz, Fülöp Sándor, Ká
das l3t,ván őrköduek az egylet jelene és jövője felett.
1892. Központi takarékpénztár részvénytársaság
Alaptőkéje 150 ezer forint. Alakult, 1892. május 20 án
s ugyanazon évi julius 6-áu kezdte meg működését.
Fennállása második évében már is 12.626 frt 47
kr. tiszta nyereménye volt, miből egyes részvény
után 7 frt osztalék jutott. Ez a legszebb kecsegtető
r mény a részvénytársaság jövője iránt. A társaság
elnöke Szaplonczay Miklós kir. tanácsos, orsz.-gyűlési
képviselő ; vezérigazgató Várnai Ármin. Az igazgatóságot 8, a felügyelőbizott.ságot 4 tag alkotja.
1892. Takarék- és hitelbank. 800 drblOO fi tos
részvényre alakult.
189^. Szinügyi bizottság. 1893-ban lépeti éleibe
a szabályi endelet, mely a városi szinügyi
bizottság
megválasztását elrendelte s melynek hivatása vigyáz igazgatók által a szinkör elnyeréseért' benyújtott
folyamodványaira véleményt mondani, valan int a
két hónapi saison alatt a színigazgatók játékrendjére
megjegyzéseiket megtenni, a műsor ellen — ha ok
van rá — kifogást emelni. — A szabályrendelet
értelmében a szinügyi bizottság tagjai a városi képviselet tagjai közül választatnak, de szakértő, bár
nem bizottsági tag is bejuthat a bizottságba. Hivatalból tagjai a polgármester, első tanácsos és tiszti
ügyész; 1893-ban három évre tagokul megválasztattak : Szőllősy Antal, Kutka Kálmán, Lator Sándor,
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Belházy Jenő, Kubek Elek, Szilágyi István, Krüzselyi Bálint, Váracly Gábor, Aczél Ferencz.
1893. Sakkor. 1893-b .11 alakult s vezetői gr.
Lázár Vincze és Győrffy Géza ; támogatói és tagjai :
•Enyedy Albert, Rományi István, Szabó Aurél, dr.
Papp Tibor, Gyöngyössy László, K. Jónás Ödön
(tiszteletbeli tag).
1893. Vegyeskaru dalkör. Első hangversenyét
189S. márczius 8-án tartotta a városi Vigadó nagy
leimében, Izák János alakította az első dalkört hölgyekből és férfiakból ; az újonnan életre szólÜtottnak
hsa Béla a mozgató eleme és karnagya.
1893. Izraelita népkonyha-egylet. Célja ; szegényeknek naponként egyszer az előállítási árt- meg
közelítő pénzért tápláló és ízletes eledeli adni.Naponkéut átlagosan 150 embernek ad ebédet. Elnök
Dávidovits Adolf, jegyző Schmitz József.
1894. Izraelita leányegylet. Célja: árvák fö!i uházása. Ez egylet, bölcsője mellett, Eisenstádter
Mariska és Schmitz József állanak.
1894. Bérkocsi részvény-társaság. A mozgalom
ennek léteBitése iránt most indult meg. Már a megvalósul stádiumánál üdvözölni kell e társaságot, mely
tízigetet, a közlekedés és kirándulás eddigi szánandó
helyzetéből lesz hivatva kimenteni s a gyakorta hozzánk ránduló idegenek előtt ez irányban ízlésünket
megvédelmezni. A társaság létesítése munkájában fái-fdhatatbin buzgóságot, fejt ki Paris Frigyes.

A vidéken alakult egyletek.
1851.
186-1.
1868.
1869
1870.
1S72.

Kaszinó. Huszton.
Olvasó-kör. Akna-Sugatagon.
Jótékony-egylet, Huszton.
Olvasó-kör, Técsön.
48-as kör, Viskón.
Erdő ipar-egylet, Szinevéren.
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1872. Olvasó-kör,

Ralién.

„ Takarékpénztár,
Huszton (1000 drb, 30
frt r. ; oszt. 7 frt ; vezérigazgató Scbmidt Károly.)
1873. Olvasókör. Kőrösmezőn.
„
Önsegélyző-egylet, Técsőn.
„
Lövész-egylet, Bustyaliázán (handal.)
„
Olvasó-kör, Felső-Visón.
1874.
„
Nagy-Bocskón.
„
Társalkodó, Técsőn.
1875. Önsegélyző-egylet, Kőrösmezőn. (A munkás
népnek kilenctizedrészét tanította meg a takarékosságra és sokat szabadított ki az uzsora körmei közül.)
1876. Kincstári

yőzfürész

1878. Kaszinó,

Felső-Visón.

1880. Vegyes

'

(Groedel).

ipartársulat,

F.-Visón.

„
Önsegélyző-egylet, Bustyaliázán (handal).
1881. Dal-egylet, Huszton.
1882. Takarékpénztár, Huszton.
1884. (márc. 25.) M. k. kohó-személyzet

szövet-

kezete, Kabolapolyánán.
1884. (ápr. 20.) Önsegélyző-egylet, Szinevéren.
„
(ápr. 20.)
„
Krasznisorán.
„

(máj. 1.) Héber-hitközségi

betegsegélyző-egy-

let, Huszton.
„

(máj. 22 ) Szinműkedvelő

társulat,

Huszton.

1885. (márc. 18.) Önkéntes tüzoltóegylet, Huszton.
1886. (jan. 9.) Olvasó-kör, Bustyaliázán (handal.)
1887. (jul. 3.) önsegélyző-egylet. Rónaszéken.
„

Népbank

részvénytársaság

Hosszumezőn. (.600

db. 50 frt részv.; vezérig. Fekete István.)
„
(okt. 21.) Kertész-egylet, Técsőn. — Técső
jelentékeny gyümölcstenyésztő hely. Ugyanazon évben ott rendezett gyümölcstárlat fogautatta meg a
derék técsőiekben az eszmét, kertész egylet létesítése
tárgyában. Máramarosbau ily irányú egyletre szükség van.
·

-

162

M á r 1860. május 25-én adott engedélyt a helytartótanács
gazdasági egylet felállítására. Szaplonczay József előljárt ;
azonban virágzásra az egylet nem j u t h a t o t t ; végre elenyészett.
1865. március 5-én 248 számú helytartósági rendeletben már
utasítások foglaltattak a gyiimölcstenyésztés és kertészet felkarolása ügyében. Faiskolát, iskolakertet kelle kihasita ii minden községnek ; a kertek beültetését, a helytartósági rendelet,
közmunka erővel kívánta keresztül vitetni. A kertre gondnok,
ügyeljen fel, k i a község pénztárából jutalmazandó. (7.240—
1864. sz. helyt, r.) A helytartótanács az ültetés, oltás eredményéről kimutatást várt. A papok figyelmeztetve lettek
arra,
hogy a népet a szószékről lelkesítsék, buzdítsák a kertészkedés
gyiimölcstenyésztés hasznos, közgazdasági előnyökKel biró és
szórakoztató voltára.
A handal hetyeken, hol a magas kincstárirányitja, viszi
a kulturális és egyéb érdekeket, gondozza a szellemi gyarmatosítást,, továbbá Técsö, Visk városokban, volt is ennek erösebb,
gyengébb foganata, de a félreeső helyeken, falvakban, zugokban elenyésző csekély kivétellel, pusztába kiáltó szóként hangzott cl minden. Pedig egykori iratok tanúskodnak a mellett,
hogy vármegyénk Nagy-Ág völgyén szőlőt tenyésztettek. Körtvélyes és Fejéregyháza (Szilágyi István „Máramaros egyetemes
leírása 1 ') községek határában, az ott élt szerzetes rendi tagok
szőlőt müveitek (természetesen akkor bort is szűrtek). 1671-ben
Apafi Mihály, Alvinczy Péternek, a rónaszéki kamara ispánján a k utasításul adja a gyümölcsfák tenyésztését, mert „hasznos
ékessége az h á z n a k az gyümölcsös kert." I I József elrendelte,
liogy az utak széleit gyümölcsfákkal ültessék be. Szigeten az
első nagyobbszerü mozgalmat,
gyümölcsös, kertek mívelése
i r á n t , Pelikán József róm. kath. plébános indította meg, k i
részvényekből teremtette a Pomona-kertet i 838-ban,

Deák Ferencz symbolizálta Máramaros gazdasági
berendezését, ki Szaplonczay József nejének, egy saját keziileg, tollkésével készített levélnyomó ébenfa
aljára, szép almát metszett. A haza bölcse mintegy
példázólag mutatott rá, hogy: Máramaros! neked
gazdasági tárházadat, a kultura segítségül hívásával,
(eltekintve a bányászattól és erdészettől) a gyümölcsészét és kertészet terén kell berendezned. Mig ezt
nem teszed, minden egyéb igyek°zeted meddő küzdelemnek bizonyul ma, annak fog bizonyulni holnap.
1 887. (nov. 17.) Társaskör,

Visken.
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1888. (január 1.) Takarék
és hitelbank, Köösmezőn.
1888. (febr. 17.) Szegény tanulókat segélyző egyet, Huszton.
1888. (máj. 1.) Önsegélyző népbank, Huszton
1200 drb 25 frtos részv. Vezérig. Eglis Dezső).
_
1889. Takarékpénztár, Ralión, (500 drb 50 főin tos részv.)
1889. Takarékpénztár részvénytársaság, Técsőn.
1200 drb 50 fi tos részv , osztalék 6 frt.)
'
1889 Tűzoltó-egylet, P. Visón (Jónás Ödön száz
i'tlal járult, a cél keresztülviteléhez).
1891. Takarékpénztár részvénytársaság, F.-Visón
1200 drb 60 frtos részv. Tiszta nyeremény 1892.
v végén 12 ezer forint.)
1893. (jan. 8.) Kereskedelmi bank részvénytáraság, F.-Visón. (800 drb 100 frtos részv.)
1893. Takarékpénztár részvénytársaság, Dragoiiérfalván. (250 drb 100 frtos részv. Vezérigazgató
iálián József.)
1894. Takarékpénztár részvény társaság, Visken.
150 drb 50 írtos részv.)
III.

Tanfelügyelet.
A közoktatásügy 1868-ban két ágra oszlott:
lép- (elemi) és középoktatásira. Ez maga után vonta
tanfelügyelet elkülönítését is. A tankerületi főgazg.tók a középiskolákra, a kir. tanfelügyelők
edig a népoktatási tanintézetekre ügyelnek fel.
A népiskolaügy kormányzását és közigazgatását
vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium (II.
igyos/.tály), és a következő forumok : a vármegyei
örvényhatóságok közigazgatási bizottságai, kir. tanelügyelök, községi halóságok, gondnokságok, fele-
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kezeli iskoláknál HZ isKolaszékek, — az 1868.
X X X V I I I . az 1876. VI. és XXVIII. törvénycikkek
értelmében eszközi·k. A felekezeti iskoláknál ottvanuak még az egyházi tanfelügyelők.
Vármegyénk első kir. tanfelügyelője, Huszt székhelylyel, Szilágyi István, kii·, tanácsos, országgyűlési
képviselő volt, őt követte 1876-ban (Ír. Fejér Berta
lan, lyceumi tanár, 1881-ben Rétháti Kövér Gyula'
1883-ban Zagróczky Gyula, 1889. juniustól dr. We~
kerle László.
Fejér Bertalan kezdte meg a közigazgatási bizottság előtt a vármegye szomorú tanügyi állapotát
festeni. Első iskolalátogatását 1876. november havában teljesítette, azon községek iskoláinál, melyekről
törzskönyv még nem volt kiállítva a tanfelügyelőségnél. Orosz tannyelvű iskolákat talált Remetén, Száldoboson, Szeklenczén, Izán, Keselymezőn, Bustya·
házán, Hosszumezőn, Técsőn, Huszton ; a hosszumezői,
hU8zti és técsői oroszajku iskolákban tudtak a gyermekek magyarul is olvasni. Remete iskolájában írástudatlan embert talált, olvasni is csak oroszul tudott,
a felekezet azért tartotta, mert jó kántorra voltszüksége. Nagy részben a gör. kath. felekezeteknél
ez a (köz) szükséglet van kielégítve ma is. — Técsőn mulasztási esetek csak gyéren fordultak elő ; a
liuszti ref. iskolánál ötszáz drbból álló könyvtárt
talált. Tornatér, faiskola egy helyen sem volt. FejéiBertalan el öterjesztést tett az iránt, hogy Huszton
polgári, Técsőn gazdasági iskola létesíttessék s Szigeten pedig szeretetház.
Felemlitést érdemlő, hogy Szigeten egy időben az „Öreg ápolda" (alapította b. S/.toj'ka Zsigmond erdélyi r. k. püspök 1754-ben) mellett megkísértették volt
szeretetházat
létesíteni. — Sze
gény, árva gyermekeket is vettek föl ; az ápoldaalapból azonban npm telt a szeretetház állnndsitá
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sara megkívántató költségtöbblet; csápások is.érték.
.1802, 1822, 1872-ben leégett az épülete ; pénzét
gyümölcsözés végett egyesek kivették, nagy részük
odaveszett. Aggokkal, munkára tehetetlen egyénekkel - könyörületet gyakorol; 10—14 között váltakozik azon szegények száma, kik e phiiautropikus
intézetben meuedékhelyet, otthont találnak, ingyen
orvoslást, gyógyszert s segélypénzt kapnak ; vannak
oly szegények is, kik helyszűke miatt ott el nem
szállásolhatok, kiket aztán 1—2 forint havi segélypénzzel gyáinolitanak. Az irgalom, ezen, istennek tetsző munkáját Schönherr Ágoston, apát, a maga mellé
vett egyháztaggal, Sípos Gézával, együtt vezetik és
intézik. Ma a lelkiismeretes ügykezelés mellett az
ápoldáuak telkén szép bérházakat építettek, mik nem
megvetendő jövedelmi forrást biztosítanak már a
közel jövőben, a passivák letörlesztése után az ember baráti intézmény javára, annak könyörületes céljaira.
Itt említem fel azon alapítványi levelet, is, —
melyet Jakab Péter és Buzáth Terézia 1888. évi
október 23-án állítottak ki, tízezer forintot, ajánlván
föl egy katholikus jellegű, leányárvaház (szeret,etliáz)
alapjára, mely alapítványi levetet, Meszlényi Gyula
püspök 1888. dec. Il-éu azon hozzáadással hagyta
jóvá, liogy az árvaház „akkor nyittassék meg, midőn
a tőke annyira felszaporodik, hogy a kamatok annak fenntartási költségeit, beleértve : egy helyiség
megszerzése és az abban működő irgalmas nővérek
ellátása költségeit is fedezni fogják." — A rnáramarosi ált. tanitó-egyesület szintén gyűjt szeretet házi
alaptőkét, mely címen kétezer forintot halad meg
gyümölcsöző tőkéje. Vájjon az emberszeretet munkájában ueui volna-e iilvös dolog, ha ezen egymá
mellett haladó és lassan fejlődő ügyet centralizálnák,
egy és közös forrásba terelnék, hiszen az irgalom
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morzsáiból igy hamarább felépülhetne a ház. roel·
örök időkig tanúskodnék a mai nemzedék humánu
érzületéről.
Vármegyénkben a tett sürgetésekre az els
iskolaszék a huszti ev. ref. iskolánál alakult Bik
Ferencz elnök vezetése mellett. Elnökön kivül nég
rendes és egy póttag képezte tagjait. Az első állán
iskolai gondnokság pedig Szigeten szerveztetett; a
1880. évi szeptember 29-iki 27.656 számú minisztei
rendelettel elnöknek lett kinevezve Mihálka Lászh
kir. tauácsos, alispán, tagokká Hit,ter Győző, Sző,
lősy Antal, Macskásy Sándor, Marikovszky Menyliér
Mandel Pál. (Az első ülést 1880. noveiuber 1-én tai
tott,a.) A magas közoktatási minisztérium később
gondnokságot újólag, szervezé, meg is nagyobbito'ti
elnökévé, nevezte ki Szaplonczay Miklóst, Hitt.ei
Szöllősy, Marikovszky mellé kineveztettek Szab
Aurél, Hetényi Kálmán, Szabó Sándor, Mandics J<
zsef, Trux Lajos, Lator Sándor, Örlősy Ferencz, if
dr. Badzéy László Sternberg Adolf, Páll Manó, S<
mogyi Ferencz (1892. jul. 3. 22.521. sz· miniszt. r.
Jegyzője a gondnokságuak 1883. óta Bőkén/
Dániel.

A vármegyében a tankötelesek első összeírás;
1S76. november havában hajtották végre, Ezen ös;
szeirás számadatait azonban teljes hitelűnek nem t<
kinthetjük, mert némely helyen a 6 —12 más helyen
6 — 15 éveseket írták egybe ; ismét máshol azfizrael
tákat hagyták ki a számlálásból, sőt egész Községe
maradtak el, melyekben a tankötelesek számbavétel·
nem eszközölték. Az 1876-iki összeírás a következi
eredményezte : a verhovinai járásban volt 2327,
dolhaviziben
2222, a husztiban 2444, a
tiszavölgyibi
3623, a szigetiben 2474, a visóiban 3031, a tarac

víziben 2325, a kaszáiban 2075, az izavölgyiben I75i
Sziget városban 1873. Összesen 24.143, Szigeten jái
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iskolába 1875 ben 458, nem járt 1415 tanköteles ;
ha a vármegye széuhelyén ily sötét dolgot tüntetett
fel a számadat, el lehet képzelni, milyen volt. a vidék képe, csak 18 évvel ezelőtt is: az ország kulturális térképén egy nagy sötét folt. — Az tény,
hogy a vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek, a hazai közoktatás állapotáról az országgyűlés
előterjesztett ötödik jelentése (1874) Mára marosi ól
gyászrajzot örökített meg. (L. az összehasonlító
táblázatot jelen munka 73. 1.)
Fejér Bertalan, a máramarosi iskolák történetét
óhajtván megírni, 1877. ápril 29 én 97. szám alatt
felhívást intézett az. iskolák elöljáróságaihoz, feleletet kért a következő kérdő pontokra:
a) ki által, mely időben, mennyi tőkealappal
s általában mi módon alapíttatott az iskola?
b) kinek tulajdonát képezte s mely halóság felügyelete és igazgatása alatt állott?
c) kik voltak a·/, iskola tanítói időrendi egymásutánban s minő feltételek mellett alkalmaztattak ?
d) hány osztálylyal birt ?
e) hány növendék látogitta ezt évenként ?
f) mely tényezők mozdították elő vagy hátráltatták az idők folyamában az iskola anyagi és szellemi életét, minő jelentékenyebb változásokon ment
az- eleitől fogva át?
A felhívás kapcsán szép kijelentést tett egy
helyen a kir. tanfelügyelő. 0, ki huzamos időn át viselt tanári tisztet, — megtanulta a tanítói állást és
fáradalmakat méltányolni, ígérte, hogy hivatali körében folytonosan oda fog hatni, hogy a tanítóság
méltó javadalommal láttassék el, „mert ha egyfelől
— úgymond — a dolog természetéből folyólag és a
törvény alapján szigorúan megkívánhatom és mégis
kívánom, hogy a tanítói kar, minden oda nem való
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elemektől megtisztulva álljon : ugy másfelől oda is
kell törekednem, hogy az ily érdemes egyénekből
álló tauitói kar anyagilag biztosított és a társadalom részéről kellően méltányolt és tisztelt helyzetben
-»örömmel és teljes odaadással munkálkodhassék hazánk
• és közelebbről megyénk népnevelésének fáradalm.is
»pályáján." — Fejér kir. tanfelügyelő felhívásának
és szép tervezetének azonban egyik irányban sem
lett akkor foganata.
Máramaros vármegye ¡¡épiskolaügyi állapotában
szembeötlő javulás 1880. óta kezd mutatkozni, a/.mi
időtől, hogy az állam állítja f«l a legelhanyagoltabb
ponton iskoláit.
A tankötelesek iskolába járása aggasztó mérvben el volt hanyagolva.
A tudatlan, m.veletlen, „az isten képére teremtett ember", de lelkiismeretéből kivetkezett szüle
közönyösen hagyta parlagban gyermeke legszentebb,
mennyből származott szellemi részét, a lelket, durvaságban, mely a szellemet, lelki erőt, erény, tisztelet,
lelkiismeret, hála, munkabírás ősi forrását, sötétbe
zárja, honnan ne legyen fültámadás. Ha \ an biin,
lia van a földön vétek, ha vau Isten előtt neui tetsző
állapot e mi földünkön : ugy bizonyára az a merényletszeiü dolog az, melyLel a teremtő Isten munkáját ily kicsinyes szempontból bíráljuk el. A népek,
nemzetek életében öngyilkosság ez t. uraim. Az
Isten megteremtette e földet, de a boldogság fészkévé, széppé, csudákkal határos jelenségek tárházává
az ember tehette, a teremtőtől nyert erő okos fejlesztése által. Ez okon az erők egészséges irányú növelése
céljából kulturális eszközök gyártattak az ember
egyeteme számára.
Éppen ugy, miként a test izmai, csontjai, munka
által edződnek és ugy váluak alkalmassá uagyobb
nagyobb erővel járó dolgok véghezviteléi'. : a léleknek
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is edzésre van szüksége, mely edzést az iskola adja
meg,illetve módot nyújt, eszkö't biztosit arra, hogy ez
az edzés a« egyének által szokásba vétessék. E munkánál a bevezető, tehát a legfontosabb részt az elemi
iskola leijesiti. Szépen megírt fejezet ad erről niuukatervezetet, de rosszul van az életre alkalmazva.
Nincs egyensúly, nincs meg a cél és eszköz között
az a lényeges kapocs, mi az eredményt biztosítaná
számunkra. Szóval niucsenek a paedagogiai kívánalmaknak megfelelő elemi iskoláink. Kő oktatásunk
más vonalán a cél szolgálatára alkalmassá tették
az eszközt, csak itt, a legfontosabb, a nemzet
egyetemes tömegének érdekeit szolgáló ponton maradt szükségpótló intézménynek, holott tudnunk kellene, hogy az elemi iskola, általános nemzeti jellegénél fogva nem tanultaié,
hanem nevelő és oktató
iutézet, melynek küszöbéhez kell illeszteni az ifjúsági egyesületeket, népköröket, más hasznosabb korszerű intézményeket, hogy ez igy mindig ébren
tarthassa a nemzeti köztudatot. Úgyde miként felelhessen meg e nemes és nagy missiónak mai tökéletlen
alakjában, szervezetében ? Fél sikerrel, vagy sehogy !
Hiába hozzák hazánk földére a uyugoii kultura fényét, mézét, minden ékességét, ha nincs a ki itt
éldelje. A tümlöcök palotákká nőnek, a bűntények
egész rengeteg aktákká szaporodnak, a lélek szenynyes ügyeivel fényes tehetségű birói, ügyvédi kar
foglalkozik s a kultura, mely e sötét állapoton javítani volna hivatott : törpe intézmény sziliében áll.
— Hazánk e végvidékén 20 évvel ezelőtt a tanköteleseknek 31 százaléka járt iskolába, a tanítók fizetésének évi átlaga 17l írt volt. Mit lehet ez alapon
várni ? Semmit.
A tankötelesek hanyag iskoláztatása az izraelitáknál volt legnagyobb mértékű. A vármegyei törvényhatóság közigazgatási bizottságának sok dolgot

— 170~~—
és gondot okozott a zugiskola, 1876. október 20-áu tartott rendkívüli bizottsági ülésen Kriizselyi Bálint, bizottsági tag, indítványozta, hogy a vármegye 'erüleiéu
penészlő és levegőt rontó vajamennyi zugiskola (miként
a zugprókátorság) hatóságilag bezárattassék. Szigeten
a tiltó rendelet végrehajtása idején 20 zugtanitót találtak. — A kir. tanfelügyelő ugyauazon évi nov.
29-éu a szigeti rabbiiskolát is meglátogatta a szükséges adatok és kellő informátió megszerzése végett.
Mit csak főispáni közbelépésre birt megszerezni a
tanfelügyelő.
Az alkotmányos aera előtt Szigeten az izraelitáknak négy osztálylyal biró iskolájok volt, tanítóikat ötszáz-ötszáz írttal dijazták ; a Lengyelországból
átszivárgott dászkáloknak itt lielyök nem volt;
csalódottan tértek vissza hazájukba. Majd a rabbi
zavarta föl a vizet; templomában átkot szórt azon
szülőre, ki a zsidón kivül más nyelven taníttatja
gyermekét. Az iskolát megbuktatta. Erre megindult
a dászkál-áramlat, lett ismét jó világ. „A visszaszivárgott lengyelországi dászkálok a padlásokon, a
pinczékben, az udvarok zugaiban, ólakban, ismét felütötték tanyájukat, a kiket a szigeti rabbi ugy őrzött, ugy féltett, mint a bagoly a fiát." („Máramaros" 1875. 59-64. számok.)
Az iskolát nem volt többé mód létrehozni. Sokan akarták volna a hitközség tagjai közül, többen
nem, a rabbitól való fél tök ben. Főokul azt hozták
fel, hogy nincs alap, amibőr Lntartsák. Ez a legmerészebb ámitás, mert az izraelita hitközség tagjai
a zugiskolákat több ezer (évenként 16—20 ezer) forinttal tartják fönn. 1876. november 30-án megkiséi lették még egyszer rendes mederbe terelni az
iskola-ügyet. A kir. tanfelügyelő értekezletre hivta
egybe az izraelita hitközség előljáró tagjait (akkor
.még nem vo'tak ortliodox és szeffárd pártra oszolva);
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az ülés jegyzőkönyvét Szabó Ede városi főjegyző
vette fel. A kir. tanfelügyelő kérdésére „kiváunak-e
izraelita elemi fiu és leányiskolát fölállítani és föntartani ?" a jelenvolt hitközségi tagok szegénységükre való hivatkozással kijelentették, kogy nem. E
helyett községi iskola fölállítását sürgették, mely
iskola sokkal helyesebben felelhet meg a társadalmi
élet igényeinek, az államérdek követelményeinek és
a józan haladás fejleményeinek.
Ezen értekezlettől 3 ik esztendőre a községi
fiu iskolát felállították s 4-ík esztendőre az állam
még egy tani·'ói állást szervezve (1880. okt. 16.)
vette át : ma öt fiu és öt leány tanteremre fejlesztette azt.
Az állam, látván vármegyénk szegényes tanügyi állapotát, — az állami iskolákban igyekszik
annak lendületet, adni, és biztosítani. Állami iskolát kapott 1880-ban Sziget (fiu), majd Körösmező
(fiu, leány), 1882-ben Iszka Bukóez (vándor), Kelecseny-Oblyászka, Ripinye-Lo/áuszka, — 1883-ban
Sziget (leáuy), Huszt (fiu, leány) 1884-ben Borkút
(v.) Borsa (fiu, leány), Dombó (f. 1.) Mojszéu (f. 1.),
Petrova (v.) Ruszpolyána (f. 1.), Rozávlya, 1885ben Felső-Bisztra, Majdan ka (vándor) Ricska, Tyuska,
O-Ujholyatin. 1886-ban Veresmart (vegyes), 1890.
Sziget (kültelki vándor), 1893. Felső-Visó (fiu,
leány.)
,
Vármegyénknek legszegényebb vidéke a Verchovina. A magas közoktatási kormány e vidéknek
hat vándoriskolái állomást szervezett. Egy, e helyen
is följegyzésre méltó tényről emlékezem meg, mely
eléggé illusztrálja azt a közszükségletet pótló állapotot, melyet az állami vándoriskolái intézményben
e vidék nyert.
1866. junius hó 26 áu Demjánovics József, a kelecsényi magyaroroszok lelkésze, Zloczki András,
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iszkai h. lelkész, Lyachooics Illés, ó-holyatini g.
katli. lelkész, Volenszky András, hukoc/i lelkész, a
verc'ioviiiai nép ügyében kérelmet intéztek a vármegye főispánjához. A kérvényben elmondták a „magyarorosz". lelkészek, hogy a verclioviiiai vidék a
legszegényebb, a lakosok községi adóval tul vannak
terhelve, minden második, harmadik községnek külön jegyzője van ; kérték azért, hogy
1., az egész Vercliovinán csak három jegyző
legyen és pedig egy Szinevéren, egy Majdánkán,
egy Ripinyén, mert a nép nagyrésze kenyérkereset
végett más megyébe vándorol s a „f-jeddmi" adót
is nagy megfeszítéssé! fizetheti;
2. olc-m kamatra pénzkölcsön k¡eszközlését ;
kérlek továbbá :
3., iskolai alapot ;
4., a aándorfi'.vi sósforráshoz szökőkút építését ;
5., az útvonal kiépítését.
A kérvény tárgyában vármegyei értekezlet volt
t >rtva 1866. szeptember 27-én. Elnökölt a vármegye első alispánja. A'· értekezlet csupán két jegyző
alkalmazását hozta javaslatba s „Népbank" fölállítását vetle tervbe. A szegénység miatt isAoZazalapról
szó sem lehetett, hozzá az állani a szervezésben
nyújtott legbiztosabban és azonnal gyümölcsözés alá
vehető tőkealapot. Időre a vidék pompás utvonalat
nyert.
A kérvényezés pontjai nagyrészben az idők
folyama alatt teljesülésbe menlek.
A tudatlan tömeg sötétárnyu viselkedése is
beleillik e keretbe. Többet ér egy kötet elméleti
okoskodásnál egy dióhéjnyi tényálladék.
Az okozatn&k. és o&uak egymásba szövődő szálait nehézség nélkül meglehet azután abból érteni.
1848 bán a budfalvi oláhok, bujtogók szavára hall-
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gattak s föllázadtak. Jurka János, főszolgabíró, e
társadalmi zajlást a rendes mederbe vissza szorította,
épített olyan partot, melyen tul az iszapos áram
nem hömpölyögtetliette babjait. A hullámgyürük a
partnál elenyésztek. A főszolgabíró elnöklete alatt
egybeült rögiöaitélőbiróság a zavargók · néhányát,
több évi fogságra ítélte ; ennek elengedéseért. az
elitéltek fel folyamodással éltek. 1849. márcz. 4-én
kelt kérvényökben ezt mondják egy helyen: „Erdélyország szélén, a havasok-aljában lakunk, neveltetésben
szűkölködünk . . . Csoda-e, hogy midőn régi szabadságunk megtartásával, mihez, mi, oly annyira hozzászokva valánk s több más engedmények megnyerésével kecsegtetnek, oly kolompos főnökök által eltántoritatliatiunk, kik még azzal is biztattak, hogy
nekik fejedelem
által adandó katonai erő pártolásunkra megígértetett. Botlottunk tehát, elismerjük
bűnünket s mint a Jézus oldala mel'e.tt, felfeszitett
gonosztevők, magunkba szállva, a tisztelt igazságügy minisztériumtól, az egész magyar hazát)! és
megyénktől bocsánatot kérünk". — (L. Várady Gábor,
Hulló
levelek.)
—
Természetesen,
miként a
kiskorúval
szemben a
törvény
szigota viaszszá válik, ugy itt is a lelki szegénységre való hivatkozás, (mely nem különben kiskorúság) amnesztiát hozott részökre. Tanúskodik e kis históriai tény
amellett, mily könnyű álprófétáknak a vak, a lelkiszegénységben szenvedő tömeget tévútra vezetni.
*

Csiky Lajos, debreczeui főisk. tanár, egyik év nyarán a kaboia-polyánai (gyertyánligeti) fürdőben időzött. Meglátogatta az ottani g. k. orosz iskolát. Hírlapi
cikkében a többi közt ezeket irta. „Mily jól esett
az orosz iskola falain köröskörül magyar nyelvit fali
olvasótáblákat és térképeket, a . tanító tanszékének
emelvényén szintén magyar nyelvű iskolai könyve-
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ket látnom. A sok közül valóban nehezen tudtunk
(Boksay József, g. kalli. orosz lelkészszel) egy magyar-orosz nyelvű olvasókönyvet fölfedezni.
— Hát te hol tauultál meg magyarul? kérdeni egy
orosz fiútól, ki kettőnk között, (apa és én közöttem) a tolmács szerepét vitte.
A magyar iskolában — felelt a fiu, iskolájuk
felé mutatva.
Nem megvetendő sikere ám ez az iskolának.
Nyelv és beszéd megtanításában az elemi iskola kedvezőbb alupon áll a középiskolánál, hol nyolcz év
lüpiil el a tanuló fölött anélkül, hogy egy nyelvet
elbírna sajátíttatni beszélőképességgel.
•

*

Haladás mutatkozik az egész vonalon. Ez kétségtelenül igaz. A szervezésnek, fejlesztésnek miudaniellett széles tere maradt még fenn.
A felekezetek teljes autonómiát élveznek isko
Isi ügyeikben. Joguk veszélye/ve nincs. Mintha Deák
Ferencz politikai hitvallomása ment volna teljesülésbe, ki mondta volt a népnevelési vitánál (még
a rendi táblán) „a törvényhozót nemcsak az okoskodás higgadt fonala, hanem az élet és annak körülményei és az emberiségnek sajátságai is vezérlik és
jaj annak a törvényhozónak, ki oly ideális törvényeket, alkot, melyeket az emberi élet naponként s
a tapasztalat minden órán meghazudtol. Elhibázott
lépések, a körülmények meg nem fontolása, theoriákra épített következtetések kifejtik az embert előítéleteivel, makacsságaival, sajátságaival, jó s rosz
érzelmeivel : respectáljuk a tulajdont és a nép vallásos érzelmeit s elkerültüuk sokat, mi tán kárt
okozhatott a hazának ; — nem akarom a testvériséget ugy érteni, hogy a kiket testvérekké akarunk
tenni, láncra verjük vagy tetszik, vagy nem tetszik, hanem ugy szeretném testvérekké tenni) mi-
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szerint a szabadságot ne korlátozzuk ott s akkor,
liol azt a státus célja mulhatianul meg nem kívánja. " Deák híve volt, a jó felekezeti iskolának : a
községi iskolába való olvasztás esélyeire céloz szavaiban.
Az iskolában családi, társadalmi, nemzeti és
állami érdek összpontosul. Természetesen egyedül a
jó szervezettel bíró iskola bir fényesen megfelelni a
sok oldalú kívánságnak, igénynek. Felekezeti kultura nincs. 8 ha ebből a szempontból indulunk'ki,
joggal lehet kívánni azt, hogy a községek mindenütt, mindenhol szellemi tőkéjüknek tekintsék iskoláikat ; menjenek segítségére a felekezetnek, államnak, mert a mily arányban vonják meg a támogatást azoktól, oly mértékben fog terjedni mindaz a
fattyú kinövés, mik árnyat, bajt okoznak a társadalomnak.
Ne kicsinyeljük az ember nemesebb részét, a
lelket. Ennek gyökerén rágódó beteg.fég mélyebb
seb a haza testén, mint sok egyéb. Azért „ Népuev lés, jöjjön el a te országod \"
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