
MÉSZÁROS ISTVÁN

A népiskolák reformkori tanévbeosztása
a pécsi egyházmegyében

Ma egészen természetesnek tűnik, hogy az iskolai tanév szeptembertől jú
niusig tart, a július és az augusztus pedig tanítási szünet, vakáció. Ez a tanév
szerkezet azonban aránylag nem régi, különösen a népiskolákban sokáig más
volt a helyzet.

Az első állami iskolaügyí rendelkezések - az 1777-i és az 1806-i Ratio Edu
cationis - nem tettek említést a népiskolák tanévéről. a gimnáziumokra vonat
kozóan az 1806-i Ratio Educationisban a következő a szabály: "A tanévet no
vember elején kell megkezdeni és szeprember 9-én befejezni." (46. §.) (1).

1801-ben a pesti egyetem nyomdájaből került ki az az "Instructio" című

állami kiadvány, (2) amely összefoglalta a népiskolákra vonatkozó 1777-1800 kő

zött megjelent rendeleteket, illetőleg új intézkedéseket is tartalmazott. Ezek kö
zött található a VIII. §, amely a népiskolák tanulóinak összeírására. valamint
a tanév tartamára és az engedélyezhető szünetekre vonatkozott:

"A tanító írja össze a helységben lakó 5-10 éves leányokat és 6-12 éves
fiúkat és gondosan vezesse be az anyakönyvbe... A tanítás az egész év folya
mán tartson, kivéve a legfontosabb rnezeí munkák időszakait. reggel két és fél
órán keresztül, déltől kezdve ugyancsak ennyi ideig."

A megjelölt korhatárú leányokat és fiúkat tehát a tanítónak kellett össze
írnia, neki kellett vezetnie a tanulót névsorokat tartalmazó iskolai anyakönyvel.
(Az első hazai rendelkezés a tanulők összeírásáról már két évszázaddal koráb
ban napvilágot látott: a Forgách Ferenc esztergomi érsek vezetésével megtar
tott 161l-i nagyszombati zsinat írta elő ezt a katolikusokra vonatkozóan.) (3)

A tanév elvileg egész éven át folyamatosan tartott, s a téli és a nyári fél
évből állt, amelyek szünet, megszakítás nélkül következtek egymásután. Mind
a téli, mind a nyári félév végén vizsgát kell tartani a népiskolában - intéz
kedett az 1801-i Instructio, figyelemre méltó indoklással. A vizsgákra elsősorban

nem azért van szükség, hogy azokon a tanulők féléves előrehaladásáról győ

ződjenek meg a meghívott illetékesek, hanem azért, hogy a tanító szorgalmáról,
hozzáértéséről, a tanításra való' alkalmasságáról kapjanak képet (XIII. §). A
tavaszi és őszi vizsgák megközelítő időpontja is kiolvasható az Instructio XVIII.
paragratusából : a helyi iskolaigazgatók (azaz a plébánosok, lelkipásztorok) ápri
lis 10-ig, illetőleg szeptember 10-ig kötelesek az elmúlt félévről szóló jelentései
ket beküldeni a tankerületi népiskolai felügyelőnek. Az iskolák gyakorlatában
azonban ekkor még jobbára a 17-18. századi tanévelrendezési szokások ural
kodtak. A legtöbb falusi iskolában ősszel, október végén vagy novemberben kez
dődött az új tanév, ekkor kezdték meg tanulmányaikat a kezdő kisdiákok. A
tanítás a tavasz beálltáig folyt, márciusban vagy áprilisban tartották meg a
vizsgát, s ezzel a tanév - s egyben a tanítás, a tanulók iskolába járása erre
a tanévre - befejeződött.

A falusi gyerekek huzamosabb ideig való iskolába [árását tulajdonképpen a
feudális gazdálkodás rendje nehezítette. A jobbágy terheit ugyanis egész csa
ládja viselte: a gyermeket mint munkaerőt nem nélkülözhették a házi és a me
zei munkában. Ez viszont azzal a következménnyel járt, hogyajobbágyszülők

- mível gyermekeik iskolában tartózkodása érezhető anyagi kárt jelentett szá
mukra - csak azokat a kiskorú gyerekeiket engedték az iskolába, akik a terme
lésben, a ház körüli munkában nem voltak lekötve. Ilyen gyermek természete
sen csak nagyon kevés volt, még télen is; tavasztól őszig viszont szinte minden
jobbágygyerek a mezőgazdaságban tevékenykedett. Kévés gyerek járt tehát ezért
a .íalusi iskolákba, s azok is csak egy rövid időtartamú "tanévet" töltöttek el
ott tanulással. S ennek a "tanévnek" sem volt pontosan meghatározva a kezdete
és a vége, ez falvanként változott, a helyi mezőgazdaságt munkák függvénye
képpen.

'"
Ezzel a több évszázados szokással szemben a canonica visitatio felügyeleti

vizsgálatai alkalmával a pécsi egyházmegyében az egyházi hatóság erőteljes igye-
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kezettel próbálta a tanév terjedelmét pontos határok közé vonni. Az 1838~i vi
zitáció során például - a Dárda faluban felvett jegyzőkönyv szerínt - ezt kí
vánták:

"A szülőket állandóan, szűntelenül ösztönözni kell, hogy 7 és 10 év közőrt

levő gyermekeiket - akiket egyébként otthon még alig használhatnak - szep
tember elejétől május végéig mindennap küldjék az iskolába; január és május
havának utolsó hetében ünnepélyes nyilvános vizsga tartandó az elvégzett ta
nulmányokból, az összehívott szülők jelenlétében. Ebből az alkalomból a kitűnő
tanulóknak dicséretet és - a plébános vagy más jótevő költségén beszerzett 
jutalmakat kell kiosztani; a hanyagokat pedig atyai módon intsék meg, s a ju
talmakat nyert kitűnő tanulők nyomdokainak követésére buzdítsák". (4)

Ez a tanév-elrendezési utasítás azonban alighanem túlzónak bizonyult, nem
volt megvalósítható ekkor még a szeprember elejétől május végéig tartó folya
matos tanítás a falusi népiskolában. Egy reálisabb megoldást tartva szem előtt

Scitovszky János pécsi püspök 1839. szeptember 5-én rendelkezést adott ki ,egy
házmegyéje részére a népiskolák ,tanévbeosztásáról, ,a tanév kezdésének és befe;.
jezésének időpontjáról, a vizsgákról. A püspöki rendelkezés egységes tanévszer
kezetet . írt elő az egyházmegye összes népiskolája számára, ezzel kívánva kikü
szöbölni az addigi káros sokféleséget, azt a lazasá~ot és zűrzavart, amely a hazai
falusi iskolákat ezen a téren jellemezte, s melynek kárát vallotta az oktatás
színvonala. A reformkor szellemében akart e téren Scitovszky püspök rendet te
remteni: modernizálni, korszerűsiteni a, népoktatást. Jelentős ez a pécsi intézke
dés: figyelembe vette a falusi lakosság életkörülményeit (ezért a míntegy hat
hónapos téli félévet tette a népiskolai oktatás gerincéül), s ennek alapján szer
vezte meg egyházmegyéje népiskolainak tanévét, egy, a mai gyakorlat felé mu
tató tanév-struktúra elrendelésével. A pécsi egyházmegyében az 1841-1845 kö
zött lezajlott canonica visitatiojegyzőkönyvei mínden falunál megemlítik és szó
szerint közlik - egyik helyen latinul, másutt magyarul - a pécsi püspök e ren
delkezését. Magyar szövegét a beremendi jegyzőkönyvből idézzük, amelyet 1845-ben
vettek fel:

"Minden évben Sz. Mihály napig az iskolára alkalmatos míndkét nemű nö
vendékek összeírassanak, és October lő vasárnapján a templomban az iskolai ok
tatás hasznáról, szükségéről predíkatzio tartassék, és ez után a szónok-székről

az iskolába tartozó gyermekek három osztályra felosztva - névjegyzéke fel
olvastassék.

A következendő vasárnap az iskolaházban összegyülekezett növendékeket a
plébános mint igazgató - ahol csak lehet, zászló alatt - ünnepélyesen a temp
lomba bevezeti s az isteni szolgálat kezdetével újólag a szülőket gyerrnekeik ínek)
az iskolába szorgalmas küldésére lelkesen felszólítsa, az előtte térdelő növen
dékeknek szíveibe az iskolába járásra szerétetet csepegtesse, s e lelkes beszéd
végeztével a Veni Sancte vagy Sz. Lélek segítsége hívása után a nagy Sz. misét
elmondja.

Hasonló ünnepélyességgel az iskolába vissza vezeti, az elöljárók s szülők je
lenlétében az iskolai törvényeket hirdeti, magyarázza, s minden jelenlevőknek

pontos megtartásukat szívükre köti. Más nap kezdődik az iskolai oktatás ...

A húsvéti ünnepek körül a földes urak, tisztesbek és szülők jelenlétében
próbatétek tartassanak és a három osztály - mint három oskola - szerint
megtörtént osztályozás nyilván (nyilvánosan) felolvastassék és az a jövő próba
tételig az iskola falára felfüggesztessék. A próbatét után a tanító azon tanu
lókat, kiket a szülők házi segedelmükre az, iskolából kivenni nem kívánnak,
még augusztusig tanítja, melly időtől fogva October elejéig az iskolai tanítás
teljesen megszűnik."

A rendelkezés szerint tehát a pécsi egyházmegye mínden népiskolájában
október elején kell elkezdeni a tanitást, majd húsvét körül tartották meg a vizs
gát. Ezután - a második félév folyamán - a tanulók zöme szüneteltette az is
kolába járást, a megmaradtak (nyilván a további, középszlntű tanulmányokra ké
szülő fiúk) részére azonban tovább folyt a tanítás, egészen a július végén vagy
augusztus elején megtartott újabb vizsgáig. Augusztusra és szeptemberre hiva
talosan engedélyezett vakációt kapott minden tanuló.

195



1841 és 1845 között Scitovszky püspök végigvlzitálta egyházmegyéjét és mín
den faluban számon kérte e rendelkezésének végrehajtását. A legtöbb faluban azt
jegyezték fel, hogya rendelkezés szerint folyik a tanítás a helyi iskolában. Né
hány jellemző példa - amely szinte az egész egyházmegye népiskoláínak tan
évrendjét reprezentálja - é felügyeleti körút [egyzőkönyví adataiból :

Vajszló (1841): A tanítás "október elsején kezdődik és mínden esztendőben

két nyilvános vizsgát tartanak a templomban, az egyiket március hó első vasár
napján, a másikat augusztus elején."

Véménd (1842): "Az iskola október elején nyílik meg, március hó végefelé
tartják meg a nyilvános vizsgát, ez után - a nyári hónapokban - csak né
hány gyerek van az iskolában... Egyébként az iskolára vonatkozó, 1839. szep
tember 5-én kiadott püspöki rendelkezés mindegyík pontja, amennyire lehetsé
ges, megtartatík."

Keszü (1845): "Hat hónap elteltével, április végén kerül sor vizsgákra a na
gyobb tananyagrészből. és - amint az egyházmegyei rendelkezés előírja - a
tanulóifjúság előrehaladásáról és a tanítók alkalmasságáról jelentés tétetik a tisz
telendő hívatalnak. A tavaszi vizsgák lezajlása után a tanítás folytatódik július
végéig, akkor kisebbfajta vizsga után az iskola két hónapig szünetet tart."

De volt, ahol a régi rnódon folyt továbbra is. a tanítás, illetőleg a régi ter
minológiával fogalmazták meg a jegyzőkönyvi szöveget, Például Gerdén (1841):
"A tanításban nincs szünet"; Szentkirályon (1841): "A tanítás egész éven át tart."
Más volt a helyzet Bükősdőn (1841): "A tanításban szünet van július, augusztus
és szeptember hónapokban." Scitovszky püspök 1839-i rendelkezése azonban a
legtöbb iskolában úgy valósult meg az egyházmegyében, ahogyan Magyarszent
ívánon (a mai Királyegyházán). E község plébániájának "História Parochiae"-kö
tetében részletes leírást kapunk az iskola életéről is (5), ebből idézzük - az
1839-i pécsi rendelkezés itteni megvalósulásának tllusztrációjaképpen - az 1841-i
bejegyzéseket. A szöveg első fele latin nyelvű:

"Az iskola három osztályra osztott népnyelvű iskola. Az első osztályba tar
toznak azok a gyerekek, akik most kezdik az iskolába járást, vagy pedig az el
ső évben még nem jutottak el az olvasásíg ; a második osztály azoké, akik ol
vasni tanulnak; a harmadik osztályosok azok, akik a megelőző két osztályt a
szükséges előrehaladással befejezték.

Az első osztályban hittanból az összes imádságot és az összes könnyebb kér
dést tanulják, a szentségeket tárgyaló Iejezetíg ; azután a betúk felismerését,
ezek szőtagba összevonását és olvasását"; végül a számolásból a számjegyek fel
ismerését, valamint a táblán kezüket vezetve a betúk írását.

A második osztályban tanítják az egész hittankönyvet, kivéve néhány hosz
szabb kérdést; számolásból az összeadást és akivonást; tökéletesebben olvasni
és írni.

A harmadik osztályban oktatják a teljes hittankönyvet; számolásból a négy
alapműveletet; a bibliai történeteket; Magyarország földrajzát és a haza tör
ténetének általános összefoglalását.

Az iskolába járás megkezdődik október hónapban a Szeritlélek segítségül
hívásával, és július végéig tart. A vizsga április hónapban van, ennek végez
tével számos tanuló kimarad, mégpedig azok, akiknek már hasznukat vehetik
a szülők a mezeí munkák elvégzésében.

Az 1841-i esztendőben összesen 63. fiú és leány járt iskolába. A nyilvános
vizsgát április 15-én tartották, sok szülő és megvel tisztségviselő jelenlétében.
Ezt befejezve közzététettek az osztályzatok. a szorgalrnasabb tanulókat pedig
ebédre hívta meg magához a plébános. Hogy azonban a tisztelendő püspöki ren
delkezésnek eleget tegyek, teljes terjedelmében ide írom magát az osztályozás
-kímutatást is."

Itt magyarra vált át a plébános, nyilván ezt a táblázatot függesztette ki a
vizsga végeztével az iskola falára:
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A Szent-Iványi oskolába járó gyermekek osD4fyOfÚSa 1841. esztend6ben

Harmadik oskola

.Jelesek

l. Kósa Ferencz
2. Kiss Lőrincz

3. Nyaka Jósef
-I. Nyaka Ferencz

I. Első Kar

l. Bodái István
2. Kaisza György
3. Kiss János
4. Makár János
5. Pál Ferencz
6. Ugron Ferencz
7. Balogh pál
8. Kiss Ferencz
9. Kiss Antal

10. Tóth János
ll. Torbó István
12. Pál István

II. Második Kar

1. Káptalan Éva
2. Borza Ignácz
3. Nyaka András
4. Vörös J ósef
5. Tóth Mihály

Harmadikban
öszvessen 21.

Második oskola

Jelesek

1. Szüts Tr'ézaí

2. Kósa Kati
3. Horváth Kati

F:lső Kar

l. Kiss István
2. Kiss Kati
3. Kaisza Anna
4. Vörös Kati
5. Sebők Adám
C. Kaisza Ilona

Második Kar

1. Vörös Antal
2. Zsikó Anna
3. Varga Illés
4. Kovács Ferencz
5. Nyaka Ferencz

~lásodikba

őszvessen 15.

Első oskola

Jelesek

l. Bodái Jósef
2. Rugási Sándor
3. Nyaka Illés

Els6 Kar

1. Fehérvári Gábor
2. Tóth Katalin
3. Gonda György
4. Kajsza Anna
5. Rugási András
6. Fülöp Jósef

Második Kar

1. Nyaka Nani
2. Nyaka Anna
3. Zsikó Erzsébeth
4. Nyaka Margit
5. Benedek Vincze
6. Gar'árrí Mária
7. Nyaka Mária
2. Kovács Erzsébeth
9. szabö Katalin

10. Kovács Anna
11. Gyulai Júlianna
12. Tóth Jósef
13.. Izsák Ferencz
14. Kovács Anna
15. Kiss Katalin
16. Kiss Anna
17. Gyulai KatalJn
18. Tóth Anna.

Első oskolában van 27.
Mind öszvessen van 63.

Nagy eréllyel fogott hozzá Scitovszky püspök saját rendelkezésének megva
lttsításához, azt kívánva elérni, hogya tanév minden napján, a Veni Sanctétól
a húsvét táján tartott vizsga napjáig minden iskoláskorú gyerek mindennap
részt vegyen a tanításon. A tanítóknak ezért kötelességévé tette, hogy gondosan
vezessék a híányzásí naplót: mindennap jegyezzék fel a hiányzó tanulök ne
vét és a hiányzások okát. Ezek összesítését minden évben bekérte. az adatokat
saját maga elemezte, majd észrevételeit írásban közölte a kerületi esperesekkel.
Ok azután az egyes plébánosoknak továbbították a saját iskoláj ukra vonatkozó
püspöki véleményt, hogy hirdessék ki azt a templomban a falusiaknak. Itt van
például Scitovszky püspök összefoglalója a völgységi esperesí kerület tanulóinak
1346/1847. tanévbeli iskolalátogatásáról :

"Diósberény számlálj 118 iskolást lméglpedíg szorgalmatost l Kik közül 14-en
egyszer sem, s csak l6-an találtatnak, kik ID-nél többször; aránylag a legha
nyagabb Balaskó Péter is csak l5-ször mulasztotta el az oktatást. Megérdem
lik a nyilvános dicséretet!

Hőgyészen volt 276 növendék, általában íparkodók, de szorgalmatosabbak le
hettek volna. 33-an egyszer sem ugyan, és 72-en tízszernél nem többször, de
39-en - betegeket nem számítva - ötvennél többször, Foglmann András pedig
lOD-szor maradt el. Duzsí 48-szor lomha volt; Keszner Éva a Iegszcrgalmatosabb
és 15-ször nem jött iskolába. .

A tevelí iskola 284 tanulót számlált, Ezek közül Iü-en egyszer sem, 93-an
nem többször, mint Iü-szer, csak 33-an 20-szornál többször maradtak el, és csu
pán maga Egle Vince érte föl a mulasztás 50-dik számát. Dicsértessenek és

197



szorgalomra buzdíttassanak! A tanítónak pedig hagyassélc meg, hogy segédtanítót
tartson, teljes lehetetlen lévén egy embernek 284 gyermeket célszerűen oktatni
és kormányozni. A város közönségét arra kell birni, hogy bizonyos pénzössze
get, példának okáért 50 p. forintot fizessen évenként a segédtanítónak, s így
külön két szebában történhessék a növendékek oktatása: egyben a 3-dil~, más
ban pedig az első és második iskolásoké.

Szakadáton tanult 113 dicséretes szorgalommal, 33-an egyszer sem, 63-an
pedig tízszernél nem többször mulasztották el az oktatást.

Závodiak ll2-en örömet okozó szorgalommal jártak iskolába; 61-en egyszer
sem maradtak el, és - a betegeket kivéva - csak Pappert János 16-szor nem
jelent meg és ennél többször senki más.

Nagyvejkei 90 tanuló közűl 43 egyszer sem, és 9-nél többször egy sem ma
radt el. Minden dicséretre méltók!

Kisvejkei 114 azorgalomban a többinek nem engedett; 65 egyszer sem mu
lasztotta el az iskolát. Halmoztassanak dicséretekkel!

A zombai iskola 256 növendéket számlált; 75-en mindig megjelentek, 20-an
csak egyszer maradtak el, és 90-en tíznél kevesebbszer! Kár, hogy Seligmann
Márton 50-szer és Ritter Lőrlncz 55-ször elmaradván ezen szorgalmatos iskolá
nak gyalázatára váltak.

A murgai 38 is szorgalmas volt: ll-en egyszer sem, és csak Fried Therezia
ll-szer s Kílvinger János 15-ször maradtak el.

Harci: 95 közül 21-en egyszer sem, 48-an tíznél nem többször maradtak el;
de rosszaltatik, hogy házi dolog miatt Kenoczy István 18-s2Or, Zambo György
19-szer, Juhász Míhály 21-szer meg nem jelentek. Azt pedig nem szabad tűrni.

mí Budai Mártonról íratik: "hogy 35-ször maradt el, a tek. vármegye leveleit
hordozván Medinára", mert illyesmit a tek. vármegye tilt inkább, mínt paran
csol, amelynek a nevelés szent ügye igenis szívén fekszik.

Mucsiban 262 gyermek tanul teljes szorgalommal, íme: 100~an egyszer sem,
53-an nem többször tíznél maradtak el; kívánatos lett volna a teljes megelége
désre, nehogy Kaídl András 33-, Stígler Therezia 35-, Major Gáspár 31-, Ferench
Bálint 39-szer mulasszák el az oktatást; másképp minden dicséretre méltó iskola.

Kis-Dorogon 184 gyermek járt iskolába és oly szorgalommal, mílyennél na
gyobbat kívánni alig lehet. Íme: 128-an, egyszer sem, 28-an egyszer, 2-en három
szor, egyedül Buklí József kilencszer, és senki többször el nem maradt. Az ily
gyermekekre és szülékre atyai szívemböl áldást mondok.

A puszta-tabodi 28 növendék is dicséretre méltó,
Varasdon tanult 159 a legkitűnőbb szorgalornmal ; 92-en mindig jelen voltak

az oktatáson, 13-an csak egyszer, 33-an csak kétszer, s egyedül Hechmer Jakab
maradt el kilencszer."

Az elemzéshez és értékeléshez 20 forintot is mellékelt a püspök: az esperes
ossza szét az összeget a két legjobb tanító között (6).

De Scitovszky János nemcsak a beküldött kimutatásokból ismerte ezeket a
falusi iskolásokat: többször megfordult közöttük. 1847. április 21. és május 3. kö
zött tett körútjáról például így tudósít a Religio és Nevelés című lap:

"Szt. György hava 21-dikétől Pünkösdhó 3-dikáig 13 anya- és 3 fiók (úgy
mint az iregi, kányai, tengődi, bedegi, szántóí, értényi, szakcsí,' tamási, pincehelyi,
némedi, miszlai, udvari, alsópéli, kísszékelyi, pálfai és simontornyai) tanodákat
látogatván meg, azokban az ünnepélyes iskolai próbatétet oly renddel tartotta,
hogy mindenütt kismisét mondván, azután pedig a népnevelés szűksége felől a
híveket oktatván, maga reggeltől délig, délutántól estvélíg, és így naponként
10-12 óra hosszáig, kitártó s csudálatos béketűréssel minden iskolásgyermeket
egyenként kikérdezett a hittudományból, velök olvastatott, számadást végezte
tett stb.; szívének - mely a célszerű keresztény nevelés előmozdításában ta
lálja legfőbb örömét - nagy megnyugtatására, mert általánosan azt tapasztalta,
hogy a kisdedek nemcsak a hittudomány-, írás-, olvasás- és számvetésben ha
nem a magyar történet-, mezei rendőrség-, földrajz- stb. tanokban is dicséretes
előmenetelt tettek. Midőn így a mélt. püspök úr 1992 tanuló ifjakat egyenként,
fáradhatatlan béketűréssel kihallgatott, 950 darab ajándékot, melyek kalap-, síp
kák-, mellények-, imádságos és egyéb hasznos könyvek-, szép olvasók-, csinos
Ieszületek-, díszes györigyök- és különféle képekből állottak, a tanulásra serken
tés tekintetéből a jelesebb tanulók között kiosztott és több tanítót. kik mago
kat kitüntették, megajándékozott" (7).
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A baranyai és tolnai reformkori népiskolák felől azonban érdemes egy pil
lantást vetnünk a népiskolák tanév-szerkezetének további országos alakulására
is. Az elemi iskolákra vonatkozó első önálló koncepciójú, magyar nyelvű állami
rendelkezés 1845-ben jelent meg Magyarország elemi tanodáinak szabályai cím
mel(8). Ebben a városi elemi iskolák tanévbeosztására és vakációjára vonatkozó
paragrafusban az 1839-i pécsi püspöki rendelkezést látjuk viszont. Ez az 1845-i
szabályzat ugyanis ezt írta elő az alsó és felső tagozattal rendelkező teljes elemi
iskolákról (amelyekben az "alsó elemi" két évfolyamos, a "felső elemi" szintén
két évfolyamos, de ennek második évfolyama két esztendeig tartott, a teljes
"elemi tanoda" tehát ötosztályos, ötéves volt): "Minden felső elemi tanodák
ban az oktatás az öt osztályra nézve Mindszent hó négy első napjaiban kezdő

dik és Kisasszony hava négy első napjában végződik, úgy, hogy ezekben a nagy
szünet két hónapig tart." A hónapok neve esetleg félreértést okozhat: a "Mind
szent hó" október (nem november!), a "Kisasszony hava" pedig augusztus (nem
szeptember!).

Viszont a régi, hagyományos megoldást szentesítette az 1845-i állami szabály
zat azokban az elemi iskolákban, ahol csak két osztály volt, az "alsó" elemi is
lwlákban (az oktatott tananyag alapján ilyennek mínősült a legtöbb falusi is
kola, még akkor is, ha esetleg 3-4 tanulócsoportja, "osztálya" volt ís): "A kű

Iön alsó elemi tanodákban a tanodai év végével nagy szünet nincs, de a kerü
leti felügyelő a helybeli igazgatókkal egyetértve, a főígazgatót tudósítva, a leg
szorgosabb mezeí munkákra vagy más súlyos körülményekre figyelvén, több
ízben esztendőn át néhány napokra a tanodal járást megszűntethetí, de úgy, hogy
ezen részletes szünetek - úgy mínt tavaszi szántás, kaszálás, aratás és szüret
idejében - összesen hat hetet felül ne haladjanak." A tanév e rendelkezés
szerínt is két félévre oszlik, a félévek befejezésének időpontját azonban nem
rögzíti: "Minden elemi tanodákban félévenként próbatétek fognak tartatní, s
mínd a fi, mínd a lány tanítványok előmenetelek szerint soroztatní."

A szabadságharc bukása utáni, Bécsből irányított tanügyí állapotokat köve
tően 1861-ben az ismét felállított helytartótanács. illetőleg annak művelődési

osztálya rendelkezett újra az iskolák felett, megújítva az 1845-i szabályzat ér
vényét. Végül 1868-ban az országgyűlés megszavazta a népoktatási törvényt. Még
ebben is található megkülönböztetés a falusi és a városi elemi iskola "swrgalmi
ideje" azaz tanév-hosszúsága között: "A míndennapí iskolába járó növendékek
10 éves korukig" - szól a törvény 53. §-a - "a szünídő kivételével, télen-nyá
ron egyformán tartoznak iskolába járni; a 10 évesnél idősebb gyermekekre néz
ve azonban a földmíveléssel foglalkozó községekben az iskolai szék megenged
heti, hogy a szünídőn kívül még két hónapig a legnagyobb munkaidőben csak
vasárnapi iskolába járjanak." S ehhez hozzáteszi az 54. §: "A szorgalmí idő fa
luhelyen éven át legalább nyolc, városban legalább kilenc hónap legyen" (9).
Eötvös 1870-ben készített miniszteri jelentésében jelzi, hogy az elemi iskolák
ban országszerte július, augusztus és szeptember hónapokban volt a szünet (10).

A törvény idézett "télen-nyáron" kifejezése nyilván azt jelentette, hogy a
téli és a nyári "félévben" egyaránt járnia kell a falusi gyerekeknek az iskolába.

Rövid áttekintésünkből is kitűnik: Scitovszky püspök 1839-i rendelkezése 
amelyet a reformkor lelkes, a nép felemelését és művelését óhajtó hazafias, nem
zeti szelleme inspirált - a népoktatás hazai korszerűsítését segítette elő.

Irodalom: (1) Ratio Educationis Publicae tottusque rei üteraríae per Regnum Hungariae
et provincias eidem adnexas. Buda, 1806. - (2) Instructio et Ratione Educationis et a be
nignis normalibus resolutíorríbus regíís excerpta, iuxta quam scholae triviales vernaculae
administrandae sunt. Buda, 1801. - (3) V. ö. Mészáros István: Népoktatásunk 1553-1777
között, Bp. 1972. 74-75. - (4) Az idézett "canonica visitatio"-jegyzőkönyvének az Orszá
gos Levéltárban levő mikrofilm-másolatait használtuk. - (5) Idézeteink a királyegyházi
plébáníán őrzött "Historia Parochiae Szent-Ivanensis" 37-38. oldaláról valók. Megköszönöm
Nyárádi Adám plébános úr szfves segítségét. '- (6) Scitovszky püspök' összefoglaló érté
kelését közölte a Religio és Nevelés címü lap. 1847. II. kötet, 68-69. - (7) Uo. 87. A püs
pök ezen a körúton az iregi iskolaház építésére 100 pengőforintot, a pálfai és a tamási
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pengőforintot adott. - (8) Helytartótanácsi nyomtatott rendelkezések, Országos Levéltár,
25.224/1845. - (9) A törvény újabb kiadása: Eötvös J6zsef válogatott pedagógiai művei.
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