
Az elsõ rész Pozsonypüspöki plébá-
nosainak, tanítóinak, iskoláinak tör-
ténetét a kezdetektõl a 20. századig

kíséri figyelemmel, a szerzõje Fukári Va-
léria, Beatrix Sinková és Mária Stiebero-
vá. A könyvben, mely „történelmi olvasó-
könyv” is egyben, a történelemszemléleti
jelleg dominál. A tárgyalt idõszak történé-
seit, általános jelenségeit elõször nagyobb
kontextusban ismerteti, majd ebbe ágyaz-
za bele a – fõként alapos levéltári kutatá-
sok során szerzett – Pozsonypüspökire és a
hozzá tartozó településekre vonatkozó in-
formációkat.

Pozsonypüspökit – mi, nem helybéliek –
már nem igazán tudjuk elvonatkoztatni Po-
zsonytól, amelynek közigazgatásilag 1972-
tõl része. Püspöki nagy múltú, gazdag ha-
gyományokkal rendelkezõ hajdani mezõ-
város. A Szent István által hozott rendelet
szerint a Felsõ-Csallóközben több falu kö-
zös anyaszentegyházaként itt épült elõször
templom valamikor a 11. vagy 12. század-
ban, feladata a Pozsony alatti falvak össze-
fogása volt. A 17. század után is anyaszent-
egyháza maradt még Vereknyének, Szú-
nyogdinak és Felsõ-Csöllének.

A Fukári Valéria által írt elsõ fejezet
Püspöki plébánosait veszi sorra, századról
századra haladva. Pozsonypüspöki a min-
denkori esztergomi érsek birtoka volt, ta-
lán ezért is voltak kiválóan képzett és ma-
gas egyházi méltóságokat is betöltõ papjai.
A kezdetek kezdetén a templom és az isko-
la szorosan összefonódott. A plébános
vagy a saját lakásán vagy a templomban,
esetleg egy külön épületben – késõbb,
amikor már iskolamestert is alkalmazott,
az õ segítségével – tanítgatta a falu gyer-
mekeit imádságokra, a vallás legfõbb tana-

ira, éneklésre, olvasásra a nép nyelvén, va-
gyis Pozsonypüspöki esetében magyarul.
„Tévednek tehát azok a régebbi munkák,
amelyek Püspökit õsi német településként
emlegetik” – állítja Fukári Valéria (I. kö-
tet, 9.) 1588-ban akadni a nyomára annak,
hogy a településen az oktatásnak saját épü-
lete volt. Mint azt Fukári ismerteti, a 17.
századig csak a vizitációs jegyzõ-könyvek
szolgálnak forrásul a templomot és az ott
mûködõ plébánosokat illetõen. A 17. szá-
zadtól további levéltári források, így pél-
dául a „Nomina Dominorum Parochorum”
(A plébános urak nevei) jegyzék tudósít a
korabeli viszonyokról. Még az 1561-bõl és
1562-bõl fennmaradt egyházlátogatási
jegyzõkönyvekbõl tudni lehet egy Bálint
nevû plébánosról, aki katolikus rítus sze-
rint szolgáltatta ki ugyan a szentségeket,
de házasember volt, sõt gyermekei is vol-
tak. Több ismert pap, majdani fõpap mû-
ködött egykor a püspöki plébánián, így
Kisdy Benedek, Pázmány Péter egykori
káplánja, a késõbbi váradi és egri püspök,
az 1651-ben kiadott elsõ kottás nyomtatott
magyar katolikus énekeskönyv, a Cantus
Catholici szerzõje. Kisdyt az itteni plébá-
nián Széchenyi György, a késõbbi eszter-
gomi érsek követte. 1630 és 1634 között
Püspökin lelkipásztorkodott Sallai István,
akinek alakja – bizonyos irodalomtörténe-
ti összefüggésekkel kapcsolatban – máig
foglalkoztatja a kutatókat, Fukári Valéria
tesz pontot az ügy végére. Sallai 1631-ben
védelmébe vette Pázmány Péter egyik
könyvét egy azt támadó prédikátorral
szemben, két vitairatban. Az irodalomtör-
ténészek körében azonban az (volt) az el-
fogadott elképzelés,  hogy ezeket Páz-
mány írta, õ választotta Sallai nevét „álné-
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vül”, hogy ezáltal azok is elolvassák ezen
mûveit, akik a tulajdonképpeni szerzõ ne-
ve olvastán ezt nem tennék. Fukári meg-
gyõzõ érveket, bizonyítékokat hoz fel Sal-
lai szerzõsége mellett. Tetényi (vagy Teré-
nyi, Terenay) István – a kiváló ördögûzõ –
hosszabb ideg mûködött Pozsonypüspö-
kin. Illyés István vészterhes idõkben lelki-
pásztorkodott itt: a kuruc, török és tatár
csapatok dúlása elõl folyton menekülni
kényszerült a híveivel együtt. Bár az emlí-
tett okok miatt zaklatott életet élt, két kate-
kizmust is írt, egyet magyarul, egyet lati-
nul, majd püspöki plébánossága idején
megírta és Nagyszombatban kiadta a Lelki
Táj c. munkáját.

A 18. századra vonatkozóan már alapo-
sabb, sokrétûbb információkat (a plébánia
épületének állapotáról, a pap, az iskola-
mester személyérõl, a jövedelmükrõl, az
iskoláról, a lakosok hitéletérõl) találni az
egyházlátogatási jegyzõkönyvekben. Fu-
kári Valéria kutatásainak köszönhetõen
hírt kapunk az 1714-ben alakult Szent Jó-
zsef-kongregációról, az elsõ olyan püspö-
ki vallásos egyesületrõl, amelyrõl írásos
információ maradt fenn. További érdekes
adat, hogy a falunak 1756-ban négy bábá-
ja volt. Az elõzõ századokkal összevetve
kevesebb a magas papi méltóságot viselõ
plébános. Az 1740 és 1780 között uralko-
dott Mária Terézia királynõ hiteles feljegy-
zések szerint többször megfordult Püspö-
kin, és az egykori oratóriumot egyenesen
az õ utasítására építették, onnan hallgatta a
szentmisét. Egy miseruha is készült ekkor
az uralkodó kérésére.

A 19. századról tudósító írott emlékek-
ben feltûnik Arany János neve, igaz, nem a
költõé, csak egyik névrokonáé, aki
Vereknyén volt sírásó. A plébánosok közül
Hollósy János viselte leginkább szívén a
házasságon kívül született gyermekek sor-
sát, gyakran utólag törvényesítette õket,
azaz a szülõk – feltehetõen a plébános ha-
tására – összeházasodtak. Kudlik János
idejében egy újabb temetõt nyitottak meg,
ahová elsõként 1888-ban temettek. Az ép-
pen 1900-ban elhunyt Kudlik életútjával
zárul a Fukári Valéria által bemutatott plé-
bánosok sora.

Püspöki oskolamestereirõl, kántortanító-
iról, tantóiról a Beatrix Sinková és Mária
Stieberová szerzõpáros ismertetõjébõl tájé-
kozódhatunk. A tanító megnevezése kez-
detben ludimagister, rector scholae, ludi-
rector, mester, oskolamester, kántortanító
volt, ebbõl maradt végül a tanító. Az elsõ
iskolai oktatásról szóló törvényt a pozsonyi
országgyûlés adta ki 1548-ban. A késõbbi
zsinati rendelkezések aztán bõvítették a
plébánosok feladatkörét az oktatás irányí-
tása és szervezése terén. Tanítóképzésrõl
csak a 19. század második felétõl beszélhe-
tünk – állapítják meg a szerzõk.

Püspöki mezõváros a levéltári adatok
szerint már 1588-ban rendelkezett iskolá-
val, amelyet késõbb bõvítettek. Mivel
1859-ben a község templom felõli házso-
ra, ahol az iskola épülete is állt, leégett, a
plébánia irattárával együtt az iskoláé is el-
pusztult. Hamarosan, az 1860-as évek ele-
jén új, kéttantermes iskola épült az elpusz-
tult helyén. 1906-ban felépült az az iskola-
épület, amely – átalakítva – ma is a ma-
gyar nyelvû oktatás színhelye. A fejezet a
város pedagógusainak jegyzékével zárul,
amelybõl kiderül, hogy a 19. század utolsó
évtizedében rövid ideig itt mûködõ Kaszt-
ner Berta (1890–1891) volt az elsõ tanító-
nõ Püspökin. Hivatalba lépése után aztán
továbbiak követték.

Mindkét fejezet végén jegyzetapparátus
található. Maga a kötet a Fukári Valéria ál-
tal összeállított gazdag képmelléklettel
(latin nyelvû jegyzékek, anyakönyvek má-
solatai, a fentiekben említett könyvek cím-
oldala, iskolai dolgozatok reprodukciói,
fényképek stb.) és szemelvényekkel: tíz
évszázadból válogatott intelmekkel, taní-
tásokkal (Szent Istvántól Kölcsey Feren-
cen át és még tovább) zárul.

Az Adalékok Pozsonypüspöki történe-
téhez második kötete a 20. századot veszi
górcsõ alá. Az elsõ fél évszázad kutatásai-
ban dominál a történelemszemléleti jelleg
– ez a fejezet Fukári Valéria munkája. A
négy fejezet a történelmi sorsfordulókhoz
köthetõ négy korszakot tárgyalja, ezt kö-
veti a püspöki tanítóinak és igazgatóinak,
valamint az itteni római katolikus plébánia
körzetében született pedagógusoknak a
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jegyzéke. A második félszáz év eseménye-
it a meglévõ iskolakrónikák alapján, vala-
mint saját és egykori kollégái, diákjai visz-
szaemlékezéseire hagyatkozva Stifterné
Cséfalvay Mária pedagógus állította össze.
Avatott szerzõrõl van szó, hiszen Stifterné
itteni mûködése szorosan összefonódott a
pozsonypüspöki magyar nyelvû oktatás
újraindulásával és elsõ tíz évével. Sokat
segített a volt kollégák számbavételénél a
ma már Magyarországon élõ egykori Sza-
latnai Rezsõ-tanítvány, Tankovics József.

Az egykori mezõváros a kisközségek
kategóriájába tartozik csupán, mikor
1901-ben az érsekújvári származású
Tyukoss Ev. János odakerül. Tyukoss
elõbb esperes-tanfelügyelõ, majd pápai
káplán, késõbb kerületi esperes. A kezde-
tektõl fogva egészen 1945-ig tagja volt az
iskolaszéknek és a községi képviselõ-tes-
tületnek is. A jó szónoki és írói képesség-
gel megáldott Tyukoss fél évszázadon ke-
resztül széleskörû egyházi, közmûvelési
és közéleti tevékenységet folytatott. Õ
volt az, aki (munkatársaival együtt) 1937-
ben az akkori egyes szlovenszkói lapok
szerint „olyan tiltott eljárásra kény-
szerítette a neki alárendelt iskolák igazga-
tóit és tanítóit, amelynek az volt a célja,
hogy megakadályozza, hogy a szülõk
gyermekeiket a szlovák iskolába beírat-
hassák”. (II. kötet, 30.) A bíróság késõbb
Tyukosst és a magyar iskola vezetõségét a
vád és következményei alól felmentette.
Valószínûleg az õ közbenjárásának kö-
szönhetõ az is, hogy egykori teológiai év-
folyamtársa, a nagyszombati püspök
1947. febr. 1-jén a szlovák püspöki kar ne-
vében memorandumban tiltakozott a Szlo-
vák Nemzeti Tanács Elnökségénél magyar
hívei deportálása ellen.

Az új évszázad elsõ évtizedében Po-
zsonypüspökin felépült egy újabb, egyeme-
letes iskola négy tanteremmel (1906) és el-
készült az elsõ óvodaépület (1908). A má-
sodik tíz év háborút és új rendet hozott ma-
gával: az államfordulat után megérkeztek
az új tisztségviselõk, mind csehek, illetve
morvák. Az iskola életében is változás állt
be: 1924-tõl két római katolikus magyar
tannyelvû népiskola, egy fiú- és egy lányis-

kola mûködött Püspökin. A leányiskolában
jórészt a Szent Keresztrõl címzett irgalmas
nõvérek püspöki rendházának tagjai oktat-
tak, de világi tanítónõket is alkalmaztak.

1927-ben a Szlovákiában érvényben
maradt 1868-as Eötvös-féle iskolatörvény
alapján (!) létesítettek egyosztályos szlo-
vák állami népiskolát a városban. Volt te-
hát hova iskolába járni – írja Fukári Valé-
ria, mégis állandó problémát jelentett,
hogy a tavaszi, de fõleg a sürgõs õszi mun-
kák idején az idõsebb tanulókat a szülõk
otthon fogták, az elrettentésül kirótt pénz-
bírság ellenére.

Pozsonypüspöki a bécsi döntés után is a
Csehszlovák Köztársaság része maradt. Az
„illetékesek” támadásba lendültek: több
magyarellenes atrocitás is történt. Így ke-
rülhetett sor például Horváth József igaz-
gató külön, személyre szóló és feltehetõen
az egész püspöki magyar tanítóságnak is
szánt megfélemlítésére: 1939. június 16-
án éjszaka otthonában letartóztatták, az
illavai internálótáborba szállították. Mivel
a lakásán tartott házkutatás során semmi
államelleneset nem találtak, háromheti
fogvatartás után az iskolaszék közbenjá-
rására hazaengedték. Az ügyben inerpel-
lált a parlamentben Esterházy János or-
szággyûlési képviselõ. Horváth József
egyébként 1937-tõl 1945 júniusáig igaz-
gatta a fiúiskolát, kb. 1940–41-ben a Szlo-
vák Tankönyvkiadó megbízásából ABC és
Olvasókönyvet írt.

A püspöki magyar iskolák pedagógu-
sainak a mindennapokban sem volt köny-
nyû dolga. 1941-ben például a közigaz-
gatási minisztérium teljesen eltiltotta az
1939 márciusa elõtt engedélyezett tan-
könyvek használatát, s emiatt a tantestü-
let sokszorosított lapokból oktatott. De-
rûsebb eseményekrõl is számot ad Fukári
Valéria: az 1940/41-es tanévben a tanfel-
ügyelõ utasítására a tantestület a pozso-
nyi rendõrségtõl egy háromlámpás
Phillips rádiókészüléket kapott, amelyen
hetente egyszer a pozsonyi magyar isko-
larádió adásait hallgatták.

A pozsonypüspöki magyar iskolákat,
illetve a magyar nyelvû tanítást külön ren-
delet nélkül, egyszerûen a tanítók és taná-
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rok elbocsátásával szüntették meg 1945
júniusában. 1950 szeptemberében indul-
nak csak újra a magyar iskolák – indítja a
második részt Stifterné Cséfalvay Mária.
309 tanuló kezdte a tanévet, 8 – részben
képesített, részben képesítetlen – pedagó-
gussal, három iskolában: I. számú Nemze-
ti Iskola (a püspöki gyerekeknek), II. szá-
mú Nemzeti Iskola (a szunyogdi gyere-
keknek), Magyar Tannyelvû Középiskola
(ez a régi polgári iskolának felel meg). A
kezdeti nehézségek minden formája aka-
dályozta a tanítást, tanulást. A második vi-
lágháború után csak az 1950/51-es tanév-
ben jöttek létre elõször magyar tanítási
nyelvû óvodák, a püspöki is ekkor kezdte
meg mûködését. Stifterné Cséfalvay Mária
a továbbiakban részletesen beszámol az is-
kolában folyó munkáról, a diákok és peda-
gógusaik iskolán kívüli tevékenységérõl,
az anyanyelvi oktatást általában és alapja-
iban érintõ támadásokról és kivédésükrõl,
így azokról a törekvésekrõl, amelyek a
magyar tanítási nyelvû alapiskolák két-
nyelvûekké – alternatív iskolákká változ-
tatására irányultak. Összeállította az isko-
lában 1950 és 2000 között mûködött dol-

gozók jegyzékét, beszámol a Szülõk és Is-
kolabarátok Szövetségének munkájáról, a
püspöki óvoda és kisegítõ iskola tevékeny-
ségérõl. Az írott szót két grafikon egészíti
ki (a tanulók, valamint az osztályok és a
tanítók számának alakulása a 20. század
második felében). A kötetet képmelléklet
zárja.

Fukári Valéria és szerzõtársai, Beatrix
Sinková, Mária Stieberová és Stifterné
Cséfalvay Mária könyve alapos levéltári
és egyéb kutatások alapján íródott, gazda-
gon illusztrált, bõ jegyzetapparátussal ellá-
tott munka, mely nemcsak a pozsonypüs-
pökiek és az onnan elszármazottak, de a
szélesebb olvasóközönség figyelmére is
számíthat, és akár támpontul is szolgálhat
hasonló szemléletû iskolatörténetek meg-
írásához.

Fukári Valéria (1998, 2002, szerk.): Adalékok 
Pozsonypüspöki iskolatörténetéhez. CSEMADOK, 
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