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Bevezető
Az első világháborút követő hatalomváltás1 
után az erdélyi magyar felekezeti iskolák az 
anyanyelvi oktatás fontos tényezőivé váltak.  
A magyar nyelvű állami iskolahálózat fokoza-
tos leépítése következtében a kisebbségi okta-
tás elsősorban a felekezeti iskolák keretében 
valósult meg. Nem volt ez másként a Marosi 
Református Egyházmegyében sem, ahol a re-
formátus egyház több évszázadra visszatekintő 
felekezeti iskolahálózattal rendelkezett. Ennek 
folyamatos működését a gyulafehérvári hatá-
rozatok III.1., illetve az 1919. december 1-jén 
Románia által is aláírt kisebbségi egyezmény 
9. és 11. pontja volt hivatott biztosítani.2 Az 
egyezményben foglaltak alapján a kisebbségi 
iskolaalapítási és fenntartási joga mellett a 
román államnak hozzá kellett járulnia ahhoz, 
hogy a székely és szász közösségeknek vallási 
és tanügyi kérdésekben helyi önkormányza-
tot engedélyezzen.3 A szerződés azonban nem 
biztosított védelmet a román jogszabályokkal 
szemben. A román állam ezt a lehetőséget ha-
mar kiaknázta. Diszkriminatív politikai dön-
téseivel kilátástalan helyzetbe hozta azokat a 
közösségeket, amelyek református felekezeti 
iskolákat tartottak fenn és működtettek. Rö-
vid tanulmányunkban a Marosi Református 
Egyházmegye felekezeti iskoláinak a fenn-
maradásért folytatott küzdelmére próbálunk 
rávilágítani. 

1  A mi olvasatunkban a hatalomváltás a Marosi Refor-
mátus Egyházmegye területének katonai megszállásá-
tól az 1925. évi magánoktatási törvény bevezetéséig 
tartó időszakot jelenti, ugyanis ekkor teljesedett ki 
végérvényesen a román hatalom kisebbségsorvasztó 
politikája. 

2  Az erdélyi magyarság iskolaügyének tíz éve, in Sulyok 
István – Fritz László (szerk.): Erdélyi Magyar Évkönyv 
1918–1929, I. évfolyam, Kolozsvár, Juventus Kiadó, 
1930, 73–74.

3  Barabási Endre: A magyar iskolaügy helyzete Romá-
niában 1918–1940–1941, Kecskemét, Magánkiadás, 
1944, 8.
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Előzmények
A román haderő által birtokba vett erdélyi területeken a hatalmat az 1918 decembe-
rében Nagyszebenben létrehozott Kormányzótanács (Consiliu Dirigent) biztosította. 
Ez kezdetben a régi iskolarendszert fenntartotta, de 1919 januárjában kiadott I. számú 
rendelete már az új hatalom iskolaügyi előírásait tartalmazta.4 A rendelet elsősorban 
a magyar nyelvű állami oktatást érintette, de részleteiben már a felekezeti oktatásra is 
kihatással volt. A román törvények a felekezeti iskolákat az üzleti célokat szolgáló ma-
gánintézményekkel egy kategóriába sorolták. A rendelet kimondta, hogy a felekezeti 
iskolák esetében a tanítás nyelvét az intézmények fenntartói határozzák meg. Mivel 
a román nyelvnek, a román állam történelmének, földrajzának és alkotmányának az 
oktatását az állami iskolákban már attól a tanévtől kötelezővé tették, az említett tan-
tárgyak bevezetése a felekezeti iskolákban is várható volt.5 A tanügyi intézmények ön-
kormányzatának jogosultsága is kérdésessé vált, főleg a Kormányzótanács 1920. május 
8-i megszüntetését követően. Az Averescu-kormány, a kolozsvári székhelyű Közokta-
tásügyi Főtitkárságon keresztül az egységes, (román) nemzeti oktatás fokozott ütemben 
történő kiépítése mellett a nemzeti érdekeket sértő oktatás elsorvasztását tűzte ki célul.6 
Ez a törekvés a békeszerződések7 ratifikálását követően vált hangsúlyossá.

Az 1918–1920 között zajló események alakulását a Marosi Református Egyház-
megye vezetősége sokszor tehetetlenül vagy szigorú korlátozások közé szorítva szem-
lélte. Ez Kovács László esperes 1921 júniusában összeállított jelentéséből is kiderül, 
miszerint „1919-ben és 1920-ban a vizsgálat megtartását meg sem próbáltuk. Ost-
romállapot volt. Sem a fegyelmi bírósági, sem a közgyűlési engedélyt nem sikerült 
kieszközölni egyszer sem. Az idén a Prefectus úr őméltósága közbenjárására kaptunk 
engedélyt.”8 Ezt támasztja alá Tóthfalusi József főjegyző 1922 májusában készült je-
lentése, amelyben a tanácsülésekre vonatkozóan a következőket írja: „Közbevetett 
kormány-intézkedések majdnem az elmúlt 1921. év végéig nehezítették szabad mű-
ködésünket, s bár az adminisztráció esperesünk buzgó, munkás kezében hű szol-
gálatkészséggel teljesítette feladatait a múlt év november havában érkezett feloldó 
miniszteri rendeletek vételéig, nem egyszer csak a szűkebb elnöki-tanács körében 
a legsürgősebb megoldásra váró feladatokat és kérdéseket tehettük tanácskozásunk 
tárgyává. Ez a még mindig szigorított politikai rendszabály egyházmegyénk egyház-

4  Balogh Júlia: Az erdélyi hatalomváltás és a magyar közoktatás 1918–1928, Budapest, Püski Kiadó, 
1996, 44.

5  Berekméri Árpád Róbert: A marosvásárhelyi református elemi és polgári leányiskola helyzete a gyu-
lafehérvári nemzetgyűlést követő átmeneti időszakban (1918. december–1920. május), in Pál-Antal 
Sándor – Sigmirean, Cornel – Simon Zsolt (szerk.): A történetíró elhivatottsága, Emlékkönyv Szabó 
Miklós születésének 80. évfordulójára, Marosvásárhely, Mentor Kiadó, 2012, 29.

6  Diószegi László – R. Süle Andrea (szerk.): Hetven év, A romániai magyarság története 1919–1989, 
Budapest, Magyarságkutató Intézet, 23.

7  Az Erdély hovatartozását eldöntő trianoni békeszerződést Magyarország 1921. július 26-án ratifikálta 
és iktatta törvényei közé. Bővebben lásd Romsics Ignác: A trianoni békeszerződés, Budapest, Osiris 
kiadó, 2007, 145–159.

8  A Marosi Református Egyházmegye levélára az Erdélyi Református Egyházkerület marosvásárhelyi 
fióklevéltárában (A továbbiakban EmeiLvt). Közigazgatási iratok 575/7.
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községeiben is nehézzé tette az elhatározások kiváltását […]. Így az egyházközségek 
élete és munkája is, hogy hétköznapiasan fejezzem ki magamat, a napról-napra való 
bizonytalankodás volt, magasabb lendületek nélkül […].”9 Ezek a korlátozások a fele-
kezeti iskolákkal való kapcsolattartást is érintették. Az egyházlátogatások korlátozása 
miatt az egyházmegyei tanügyi előadónak sem volt lehetősége helyszíni szemlét tarta-
ni, a hozzá beérkezett, sokszor hiányos jelentések alapján pedig nem volt lehetősége 
az iskolák helyzetéről átfogó, világos képet alkotni. A román állami gépezet azonban 
továbbra is hatékonyan működött, ami helyi szinten a községek és falvak román 
elöljárói, valamint a vármegyei tanfelügyelő (revizor) túlkapásaiban nyilvánult meg.

Az egyházmegye oktatásügyét érintő állami és egyházi döntések
1920-tól a Constatin Anghelescu vezette közoktatási minisztérium egy sor olyan in-
tézkedést hozott, amely érzékenyen érintette az egyházi keretek között zajló oktatást. 
Első lépésként igyekezett a közalkalmazottakat (a tanárokat és a tanítókat is) a saját 
„ellenőrzése” alá vonni. A Közoktatásügyi Főtitkárság október 20-án kelt 31358/920. 
sz. rendeletére hivatkozva Maros-Torda vármegye tanfelügyelősége november 20-án 
értesítette az esperesi hivatalt arról, hogy „a békeszerződés értelmében a Romániához 
csatolt területek »de jure« az ország területét alkotó részeknek ismertettek el”, ezért 
a felügyelete alá tartozó tanárok és tanítók kötelesek az alkotmány értelmében az új 
államhatalomra felesküdni. A marosi tanszemélyzet számára az eskütétel időpont-
ját december 28-ára tűzték ki. A távolmaradás, elutasítás felfüggesztést, az országos 
tanítói nyugdíjintézetből való kizárást, illetve jogi eljárást vont maga után. Az eskü-
tételnél az egyház képviselőjének is jelen kellett lennie, aki az aláírt esküszövegeket 
ellenjegyezte.10 A szigorú rendelkezés ellenére a tanfelügyelőség mégsem volt túl kö-
vetkezetes, hiszen az 1922 januárjában kiadott felszólítása szerint az egyházmegyében 
még mindig volt 11 tanító és tanítónő, akik a hűségesküt nem tették le. Számukra 
végső határidőnek február 16-át határozták meg.11 

Figyelmet érdemel az iskolai könyvtárak állományára vonatkozó rendelet, amely 
szerint a Közoktatásügyi Főtitkárság tudomására jutott, hogy egyes iskolák könyv-
táraiban olyan könyveket, kiadványokat őriznek, melyeket a megváltozott helyzetre 
való tekintettel meg kell semmisíteni. Az 1921-ben közzétett rendelet értelmében 
minden olyan könyvet, amely sértette a román alkotmányt, államot és nemzetet, 
valamint a keresztyéni és erkölcsi értékeket, a könyvtárakból ki kellett selejtezni. 
Ugyanakkor a román falvakban létesített magyar könyvtárak állományát a selejtezés 
után eladták. A selejtezést a tanfelügyelő és az iskolaszékek megbízottjai felügyelete 
alatt, a rendelet megjelenését követő 15 napon belül el kellett végezni.12 

9  EmeiLvt. Közigazgatási iratok 576/17.
10  EmeiLvt. Közigazgatási iratok 574/6.
11  EmeiLvt. Közigazgatási iratok 576/16.
12  EmeiLvt. Közigazgatási iratok 575/3.
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Sokkal súlyosabb következményekkel járt a magyar felekezeti iskolák államsegé-
lyének megvonása, illetve a tanítók nyugdíjigényének az elutasítása.13 Ez a lépés az 
addig is megélhetési gondokkal küszködő tanítók életét lehetetlenítette el. Az Igaz-
gatótanács már az 1919. június 20-án kiadott körlevelében felszólította az egyház-
községeket, hogy minden törvényes eszközt és helyi forrást felhasználva igyekezzenek 
a tisztviselőik megélhetését biztosítani.14 A körlevélre reagálva Kovács László marosi 
esperes a következő javaslatot juttatta el az Igazgatótanácshoz:

„Méltóztassék elrendelni, hogy az adósegélyes (állami segélyre szoruló – sz. m.) egyház-
községek addig, amíg az adósegély államsegélyből folyósítható lesz, haladéktalanul tér-
jenek vissza a természetbeni kepe és szolgálmányok fizetésére. Egy felsőbb helyről jövő 
jogos és imperatív rendelkezés egyszerre világosságot teremtene ebben a nehéz kérdésben. 
Az egyházi képviselőket megmentené a szégyenteljes alkudozás és kuncorálás (sic!) kelle-
metlenségeitől és az elmaradt kongrua és korpótlékot is nagy részben pótolná, és így nem 
kellene az előlegezés bizonytalan és kétséges kimenetelű módjához folyamodni. A nem 
adósegélyes egyházak, ha bírják, maradjanak meg a rendelet alapján, de szerintem a hábo-
rús pótlék, ruhasegély, szóval a nem rendes jellegű fizetések ott sem volnának elegendők. 
Ha a Méltóságos Igazgatótanács bölcsességével szerény javaslatom megegyeznék, gyors 
intézkedéssel, most aratás előtt még sok bajnak elejét vehetnők.”15

Az Igazgatótanács nem reagált az esperes javaslatára, és a tanítók fizetésének kérdését 
más módon próbálta megoldani. Az egyházmegye vezetőségének azzal is szembe kellett 
néznie, hogy sok esetben citálták az iskolaszéki elnököket és tanítókat a főszolgabíró 
elé azzal a céllal, hogy az iskoláról, illetve a tanítók fizetéséről információkat szerezze-
nek. Mint utólag kiderült, ez a vármegyei tanfelügyelő, illetve a közigazgatási bizottság 
kezdeményezésére, és csak Maros-Torda vármegyében történt. Az Igazgatótanács az 
1921. április 21-i leiratában minden ilyen jellegű információátadást megtiltott.16

Az agrárreform bevezetése előtt hozott kerületi döntéseket a reform után már 
nem lehetett kivitelezni. A reform következtében elvesztett anyagi források, illetve az 
állami segély hiánya miatt az Igazgatótanács arra kényszerült, hogy a tanítók fizetésé-
nek megnövelésére vonatkozó 1922. évi tervezetét felfüggessze. A fizetéseket tovább-
ra is az 1920/21. tanévre előírt módon határozták meg. Arra azonban lehetőséget ad-
tak, hogy azok az egyházközségek, amelyekben erre megfelelő pénzügyi keret volt, új 
fizetési alap szerint fizessék a tanítójukat.17 Az egyházkerület, hogy álláspontját nyo-
matékosítsa, körlevélben utasította az egyházközségek iskolaszékeit, hogy a nehézsé-
gek ellenére tegyék meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy az iskolák az 1921/1922. 
tanévben működésüket megkezdjék. Minden erőfeszítés ellenére ezt nem lehetett 

13  Diószegi – R. Süle: i. m., 24.
14  Református Szemle, XII. évfolyam, 23. szám, 1919. június 27., 188–189.
15  EmeiLvt. Közigazgatási iratok 575/7.
16  EmeiLvt. Közigazgatási iratok 575/6.
17  Református Szemle, XIV. évfolyam, 16. szám, 1921. szeptember 1., 173.



53

A Marosi Református Egyházmegye oktatásügyi problémái az impériumváltás idején, 1919–1925 

2020 – 2  SároSpataki Füzetek 24. évFolyam  

mindenütt megoldani. Az iskolákban uralkodó állapotokat jól érzékelteti a 4790. 
számú körlevél, miszerint az Igazgatótanács a bekért iskolai költségvetések átvizsgá-
lásakor olyan mennyiségű segélykéréssel nézett szembe, amelynek orvoslására megfe-
lelő anyagi fedezettel nem rendelkezett.18 Az állami segély igénylésére az 1921/1922. 
tanévben is volt még lehetőség, de a magyar felekezetek kérelmét a román kormány 
továbbra sem vette figyelembe. 

A Marosi Református Egyházmegyében a tanítók fizetésének ügyét sajátságos 
módon oldották meg. Mivel az egyházkerület nem vette figyelembe Kovács László 
korábban idézett javaslatát, az Egyházmegyei Tanács erre alapozva kiadta a 10/1921. 
számú körlevelét, amelynek alapján „rendezték a belső emberek fizetését ott is, ahol 
megelőzőleg nem tudták rendezni”.19 Hosszú távon azonban ez sem tűnt elfogadható 
megoldásnak. A súlyosbodó anyagi gondok miatt 1922-ben az egyházkerület – a Fe-
lekezetközi Tanács20 határozata alapján – egyetemes egyházi adót vezetett be, amellyel 
az egyházi iskolarendszerben keletkezett pénzügyi deficitet próbálta mérsékelni.21

A magyar felekezeti oktatás csorbításának egy másik sarkalatos pontja a tanárok, 
tanítók román nyelv- és egyenjogúsító vizsgára való utasítása volt. Ez a marosi egyház-
megye tanítóságát nagy kihívás elé állította, hiszen közülük igen kevesen voltak azok, 
akik a román nyelvet valamilyen szinten ismerték. A vizsgák nehézségeivel azonban 
tisztában voltak, és igyekeztek kihasználni az állam által felkínált segítséget, tudni-
illik a felkészítő tanfolyamokon való részvétel lehetőségét. Ősz Sándor galambodi 
tanító 1922-ben arról értesítette az esperesi hivatalt, hogy a Maros-Torda vármegyei 
református tantestület alelnökével karöltve felkeresték a vármegyei tanfelügyelősé-
get a Marosvásárhelyen szervezhető felkészítő tanfolyammal kapcsolatban. Ott azt 
a választ kapták, hogy a Közoktatásügyi Főtitkárság még a tavasz folyamán felhívta 
az Igazgatótanácsot, hogy ha a tanítók számára tanfolyamot szeretne szervezni, azt 
május 1-jéig jelentse be. Az előadókat az államtitkárság fogja fizetni. Mivel a kerület 
választ nem adott, a tanfolyam elmaradt. Most, ha a kerület saját költségén szeretné 
a tanfolyamot megszervezni, akkor kérje az államtitkárságot, hogy a marosvásárhelyi 

18  Református Szemle, XIV. évfolyam, 18. szám, 1921. szeptember 15., 191.
19  EmeiLvt. Közigazgatási iratok 575/7. A körlevél tartalmát nem ismerjük, de Kovács László felterjesz-

tését figyelembe véve elképzelhetőnek tartjuk, hogy egy bizonyos ideig az egyházmegyében részben 
kepefizetéssel oldották meg a lelkészek, tanítók fizetését. 

20  A Felekezetközi Tanács a magyar történelmi egyházak közös érdekeit az új hatalmi-politikai beren-
dezkedéssel szemben képviselő szerve volt. A tanácsot gróf Majláth Gusztáv római katolikus püspök 
kezdeményezésére 1918-ban hozták létre. Alapító jegyzőkönyvét a négy történelmi egyház képviselői 
1920. június 24-én, Kolozsvárott írták alá. A Felekezetközi Tanács tevékenységére vonatkozóan lásd 
még László Loránd: A Felekezetközi Tanács megalapítása és szerepkörei a két világháború között, in 
Református Szemle, CIV. évfolyam, 6. szám, 2011. november – december, 742–748.

21  Az Egyetemes adóra vonatkozóan lásd bővebben Berekméri Árpád Róbert: Az 1922. évi egyetemes 
egyházi adó és hatása a Sóvidéken, in Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Reformata Transylva-
nica, LXI. évfolyam, 2016/1, 42–57.; Uő: Az 1922. évi egyetemes egyházi adó bevezetése és közvetlen 
következménye a Marosi Református Egyházmegyében, in Kolumbán Vilmos József (szerk.): Non 
videri, sed esse, Tanulmányok a 60. éves Buzogány Dezső tiszteletére, Kolozsvár. Kolozsvári Protestáns 
Teológiai Intézet, Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 22, 2017, 216–226.
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tanfolyamra dr. Szőcs Géza gyergyószentmiklósi líceumi igazgatót, Puja Jeromos tan-
felügyelőt és Amos Rosianu líceumi tanárt nevezze ki előadóknak. Ősz Sándor arra 
kérte az esperest, hogy ez ügyben járjon közbe az Igazgatótanácsnál, másként az egy-
házmegye tanítósága a vizsgákon meg fog bukni. Az 1922. június 29-i válaszában az 
Igazgatótanács a tanfolyam megtartását jóváhagyta, a tanfolyamon részt vett tanítók 
számára pedig 32000 lej segélyt is kiutalt.22 A tanfolyam időpontját nem ismerjük, de 
tudjuk, hogy nem volt eredményes. Az 1925-ben közzétett főjegyzői jelentés szerint 
1924 nyarán az egyházmegye 91 tanítója közül 73 nyelvvizsgázott, s közülük csupán 
kilenc sikeresen. A vizsgáztató bizottság 23-at egy évre elmarasztalt, 41-en pedig több 
tantárgyból elégtelent szereztek.23

A felekezeti iskolák ügyét az említett főjegyzői jegyzőkönyv V. pontja összegzi. 
Ebből kiderül, hogy 1924-ben az állami hatóságok arra vonatkozóan is intézkedtek, 
hogy a felekezeti iskolák kétnyelvű felirataiból a magyar nyelvűeket távolítsák el. 
Az esperes kérésére az Igazgatótanács elrendelte, hogy a lelkészek a határozat ellen a 
főszolgabíróhoz fellebbezést nyújtsanak be, illetve az állami rendelkezés egy példá-
nyát küldjék fel a kerülethez, hogy jogorvoslás végett a főhatóság a megfelelő állami 
szervhez fordulhasson. Fellebbezést kellett benyújtani ugyanakkor a vármegyei tanfe-
lügyelőség és a főszolgabíró azon döntése ellen is, amely a görögkeleti vagy görögka-
tolikus román felmenőkkel rendelkező gyerekek oktatásával volt kapcsolatos. Ezeket 
a gyerekeket román állami iskolába kényszerítették még akkor is, ha a szülők ekkor 
már magyar reformátusok voltak.24 

A fent sorolt számos gátló állami intézkedés ellenére az egyházközségek igye-
keztek a meglévő iskoláikat továbbra is fenntartani és működtetni, a tanítók és a 
tanítónők megélhetését biztosítani, ami többé-kevésbé sikerült is. Szomorú tényként 
kell megállapítanunk, hogy az állami intézkedéseket sok esetben az iskolafenntartó 
közösségek és a tanerők közömbössége is fokozta, akik a nehéz körülmények között 
zajló felekezeti oktatás helyzetét egy-egy településen belül tovább súlyosbították. 

Az egyházmegyei felekezeti oktatás helyzete az egyházi és állami jelentések 
tükrében
Az alábbiak során az egyházmegye felekezeti iskoláinak helyzetére próbálunk a tan- 
ügyi előadó, illetve a tanfelügyelők jelentései alapján rávilágítani. A vizsgált időszak-
ból két tanügyi előadói jelentés maradt fent. Az egyik 1922-ből, az 1920/1921-es 
tanévről, a másik pedig 1925-ből, amely az 1923/1924-es tanév adatait foglalja össze. 
Az egyházközségi levéltárak közül eddig csak néhányat sikerült átnézni, így az ott 
fellelt revizori jelentések adatait fogjuk példaként bemutatni. Ezeket a jelentéseket 
azért érdemes összevetni, mert ezekből kiderül, hogy melyek azok a nézőpontok, 
amely szerint a jelentést készítők az iskolák állapotát, illetve működését megítélték. 

22  EmeiLvt. Közigazgatási iratok 576/1.
23  EmeiLvt. Közigazgatási iratok 577/8.
24  Uo.
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Az 1922-es jelentést Farkas Jenő tanügyi előadó állította össze. Az 1920/1921-es 
tanévben a marosi egyházmegyében 76 felekezeti iskola működött, 110 tanterem-
mel. Az iskolákban 105 tanító és tanítónő tevékenykedett. Közülük 84 volt főállású, 
21 pedig segéd tanerő. A tankötelesek száma a 6–12 évesek csoportjában 8171, a 
13–15 évesek csoportjában 2310 fő volt. Református felekezeti iskolába az első cso-
portból 3300-an, a második csoportból pedig 1233-an jártak. Állami, román nyelvű 
és más felekezeti iskolában összesen 1446/238 diák tanult. A tanulási lehetőségek 
ellenére ebben a tanévben is magas volt az iskolakerülők száma. Összesen 2268 diák 
maradt távol az oktatási intézményektől.25  Ennek több oka is volt, de itt elsősorban 
a családi gazdálkodást emelnénk ki, hiszen ennek keretében alkalmaztak legnagyobb 
mértékben gyerekmunkaerőt. 

Az iskolák állapota is változó képet mutatott. Az egyházmegyében 40 egészen 
megfelelő, 25 szükségképpen megfelelő és nyolc nem megfelelő állapotban lévő is-
kolaépület volt. Három egyházközség nem rendelkezett iskolaépülettel. Az iskolák-
nak a törvényes keretekhez mért felszereltsége (bútorzat, tanszerek) csak tíz egyház-
községben volt megfelelő. A tanfelszerelés hiánya az oktatás minőségére is rányomta 
a bélyegét. Az iskola felszerelésére, illetve a szegényebb sorsú gyerekek támogatására 
beérkezett adományok vagy alapítványi segélyek mértéke is elenyésző volt. Az egész 
egyházmegyében csupán 1771 lej és 20 bani.26 

A tanügyi előadó megdöbbentő részleteket közölt az iskolai mulasztásokról is: 

„Szomorúan beszélő számok ezek, halálraítélt, s úgy látszik, önként is veszni indult ma-
gyar népünk közönyösségéről. Másfelől pedig mutatják az uralkodó fajnak a magyar kul-
túra iránti indulatát. 57576 mulasztási félnapból 490-re róttak ki 415 lej büntetést, a 
többit elhallgatták. Nyögték, dacára a scolar revizornál tett többszöri intervenciómnak 
a mulasztásokkal szembeni büntető eljárás bevezetéséért. Mind erősebb lesz a meggyő-
ződésem afelől, hogy a községi- és közjegyzők, bírák titkos utasítást nyertek arra nézve, 
hogy a magyar iskolakerülőket iskolába ne kényszerítsék. Alázattal kérem a Méltóságos 
Igazgatótanácsot, méltóztasson minden tekintélyét latba vetni, hogy ez az áldatlan álla-
pot megszűnjön, hogy a hatóságok a mulasztók megbüntetésénél, s így az iskolába járás-
ra való rákényszerítés tekintetében segítségünkre legyenek, mert különben hiábavaló az 
egyházak és hívek minden áldozata, a tanítók minden igyekezete. Ilyen viszonyok mellett 
számottevő eredményről számot adni nem lehet.”27

Az előadó a növendékek erkölcsi állapotát jónak ítélte meg, viszont a tananyag leadá-
sánál hiányosságok mutatkoztak. Néhány településen a spanyolnáthajárvány miatt 
több hónapos kényszerszünetet vezettek be, de a legtöbb iskolában a nyolc hónapig 
tartó tanidő után a záróvizsgákat sikeresen megtartották. Az tanítási eredmények is 
elég változatos képet mutattak. A tanévet 12 iskola végezte kitűnő eredménnyel. 31 

25  EmeiLvt. Közigazgatási iratok 575/1., 1–3.
26  Uo., 7–9.
27  Uo., 10.
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iskolában jó eredményt mutattak fel. 11 iskola eredménye volt elégséges, míg Göcs 
és Nyárádgálfalva az iskolai évet elégtelennel zárta.28 

A népművelés fontos tényezője volt a könyvtárak, különböző egyletek és a dal-
körök működtetése. Különböző típusú (ifjúsági, tanítói, közművelődési, gazdaköri) 
könyvtárral szinte minden iskola rendelkezett. A fiú vagy leányegyletek, illetve a dal-
körök tekintetében azonban nagy volt a hiányosság. Az egyházmegyében létező 25 
egyletből csak 10 működött, míg az addig megalakított 26 dalkörből csak 12 volt 
tevékeny. Az iskolai ünnepeket, néhány kivétellel, mindenhol megtartották, a diákok 
vasárnapi templomlátogatása pedig szinte mindenütt gyakorlatban volt. Ebben az 
iskolai évben a tanügyi előadó és a tanfelügyelő 18 iskolát látogatott meg.29

Az 1925. évi tanügyi előadói jelentést Váradi Albert állította össze. A korábbi je-
lentéshez viszonyítva ez utóbbi inkább statisztikai jellegű összeállítás, amiből kevesebb 
„személyesebb” jellegű információt tudhatunk meg. A szerző sokkal nagyobb hang-
súlyt fektetett az egyetemes egyházi adóra és a körülötte kialakult problémákra, ami lé-
nyegében érthető, hiszen esetenként ettől függött egy-egy iskola, tanerő sorsa, jövője.

Az egyházmegye az 1923/1924. tanévben 77 iskolával (112 tanterem) rendel-
kezett. Közülük a malomfalvi báró Kemény Katalin tulajdonában volt. A tanerők 
száma sem csökkent lényegesen. Az iskolákban 103 tanító és tanítónő tevékeny-
kedett. A tankötelesek száma 10306 volt. Ebből a református felekezeti iskolában 
6390, más felekezeti iskolában 204, magyar állami iskolában 2595, román nyelvű 
állami iskolában pedig 73 diák tanult. Jelentős csökkenés volt észlelhető az iskola-
kerülők esetében. A korábban jegyzett több mint kétezer iskolakerülőhöz mérten 
ebben az évben „csak” 954-et jegyeztek.30 Ez a csökkenés a sokkal aktívabb belmisz-
sziói munkának volt köszönhető. 

Az iskolaépületek és a tanfelszerelés tekintetében nagy változás nem volt észlelhető. 
Az iskolák közül négy még mindig rossz állapotban volt.31 A vadadi, a márkodi és a 
backamadarasi iskolák vezetőségét szigorúan meg kellett inteni, mert a vármegyei re-
vizor ezeket az intézményeket bezárással fenyegette.32 Teljes tanfelszereléssel csupán öt 
iskola rendelkezett. Az előadó véleménye szerint jó lett volna minden iskolánál a beirat-
kozási díjakat a tanfelszerelés pótlására fordítani, és elkerülhető lett volna, hogy a ható-
ságok a felszerelés hiányára hivatkozva marasztalják el az intézményeket. A könyvtárak 
esetében katalógusok készítését szorgalmazta.33 A következő pontokban a szerző az is-
kolai adó kérdésére tért ki, mit e tanulmány keretei között most nem részletezünk. 

Az iskolai és a kötelező állami ünnepeket mindenhol megtartották. A vallásos 
nevelés, az egyházi énektanítás, az időközben hatékonyabbá tett vasárnapi iskolai 
oktatás, a gyermek-istentiszteletek, a vallásos estek, illetve a bibliakörök bevezetése az 

28  Uo., 12.
29  Uo., 14–16.
30  EmeiLvt. Közigazgatási iratok 579/2., I–III.
31  Uo., V.
32  EmeiLvt. Közigazgatási iratok 577/8.
33  EmeiLvt. Közigazgatási iratok 579/2., V–VI.
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oktatás és a nevelés javára váltak. A belmissziói tevékenység minden egyházközségben 
éreztette a pozitív hatását. Az iskolai fegyelmezés kellőképpen működött, így súlyos 
büntetést igénylő kihágások nem fordultak elő.34 

A jelentés kitér továbbá faiskolák beállítására, amelyek nagy előnyt jelentené-
nek a faoltás módszerét megtanuló gyerekek számára. Ezért az előadó arra kérte az 
egyházi elöljárókat, hogy rendeljék el a faiskolák beállítását, és megyénként jelölje-
nek ki iskolalátogató közegeket, akik ezek működését, hatékonyságát időszakonként 
ellenőrzik.35 A kezdeményezést csak kevés esetben ültették át a gyakorlatba, így az 
eredményekről is csak felszínes információink vannak.

Amint láttuk, a tanügyi előadói jelentések, a statisztikai jellegű adatsorok mellett 
elsősorban az egyházi és a lelki életre vonatkozó leírásokat közöltek. Az iskolafenn-
tartók elkötelezettségéről, a tanítók tevékenységéről, felkészültségéről vagy az iskolák 
környezetének állapotáról nem tettek említést. Ezen a téren felmerült hiányosságok 
viszont az impériumváltás alatt és után is sok esetben az elmarasztalások alapvető okai 
voltak. A helyszíni látogatáskor az állami szervek minden lehetőséget megragadtak 
arra, hogy adott esetben egy-egy felekezeti iskola bezárását javasolják. Az alábbiak 
során – néhány esetet kiemelve – vizsgáljuk meg tehát, hogy a revizori jelentések mi-
lyen jellegű adatokat tartalmaznak, mert ez által teljesebb kép rajzolódik ki egy-egy 
felekezeti iskola állapotáról, a fenntartókról, illetve az oktatási tevékenységről. 

Berekeresztúron 1923. december 8-án, Székelyberében pedig 1924. március 14-
én volt iskolavizsgálat. Mindkét esetben Ioan Hancu helyettes tanfelügyelő mérte 
fel az iskolák helyzetét. Berekeresztúron az iskola rossz állapotban volt, egyetlen tan-
teremmel, ahol I–V. osztályos tanulókat oktattak. Az iskola bútorzata és fűtése jó, 
de a felszerelése elhasznált állapotban volt. A román királyi család portréja, az ország 
címere és zászlaja ki volt függesztve. A homlokzatfelirat és a román feliratú pecsét 
hiányzott ugyan, de a naplókat románul is vezették. A tanító az állam által jóváha-
gyott tankönyveket használta. Az iskolába két korosztályban 46 diák volt beíratva.  
A tanítás az iskolafenntartó által meghatározott órarend szerint zajlott. A román 
nyelv, történelem és földrajz, valamint a matematika oktatása nehézkes volt, gyenge 
eredménnyel. A többi tantárgy eredményei elfogadhatóak voltak, jó fegyelmezés 
mellett. Az iskola kerttel is rendelkezett, amely azonban még gondozva nem volt.  
A tanfelügyelő a tanfelszerelés pótlását és javítását, a román felirat és iskolapecsét 
beszerzését, illetve a román nyelvoktatás heti nyolc óráról 12-re történő emelését 
hagyta meg elvégzendő feladatnak.36 

A székelyberei felekezeti iskolának öt (II–VI.) osztálya volt. Az oktatás egyetlen 
tanteremben zajlott, amelyet téli időszakban kifűtöttek. Az iskolaépület rossz álla-
potban volt. A román felirat hiányzott, az ország felségjelei megvoltak, de a román 
iskolapecsét hiányzott. A tankönyvek egy része nem tartozott az állam által jóváha-
gyottak közé. A román nyelvkönyvek hiányoztak. A 26 diák román oktatása gyenge 

34  Uo., XII.
35  Uo., XVI.
36  EmeiLvt. Egyházközségi iratok. Berekeresztúr – Székelybere. 5. doboz. 57/A.
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volt. A többi tantárgy eredményei viszont elfogadhatóak. A román történelmet, a 
nyelvi nehézségek miatt, magyarul tanulták. A tanfelügyelő ez esetben is elsősorban 
a hiányos és rossz állapotban lévő tanszerek pótlását, illetve a rossz és koszos iskola-
épület rendbetételét írta elő.37 

A csejdi iskolát 1924. február 4-én Suciu S. Nicolae helyettes tanfelügyelő vizs-
gálta meg. Az iskola és a környezete jó állapotban volt. A tanfelügyelő a homlokzati 
feliratot is rendben találta. Az iskola bútorzata és tanfelszerelése elfogadható volt, az 
állami felségjelek megvoltak. Az oktatásban az állam által jóváhagyott tankönyveket 
használtak. A létszámadatok pontosak voltak. Az iskola ismétlőosztállyal is rendel-
kezett, amely 12 tanulót foglalkoztatott. A vizsgálat idején a településen skarlátjár-
vány volt, emiatt az I–IV. osztályos tankötelesek közül csak nyolcan voltak jelen, így 
az ellenőr nem tudott az oktatás menetéről, állapotáról véleményt formálni. A tan-
terv beosztását nem tartotta elfogadhatónak. Az iskola gyümölcsössel rendelkezett, 
az iskolán kívüli foglalkozást pedig a tanító egy felolvasó és dalos egylet keretében 
végezte. A tanfelügyelő az iskola vezetőségének munkáját jónak értékelte. Feladat-
ként elsősorban a járvány okozta elmaradások pótlását, a román feliratú pecsétnyo-
mó beszerzését, illetve a tantervbeosztás átdolgozását és a tanfelügyelőséggel történő 
elfogadtatását hagyta hátra.38

A csittszentiváni felekezeti iskolát 1923. október 24-én és december 21-én Emil 
Drăgan helyettes tanfelügyelő látogatta meg. Az első alkalommal megállapította, 
hogy mindkét tanerő rossz romántudással rendelkezik. Az iskola állapotát jónak ítélte 
meg, a tantermeket tisztáknak. A mellékhelyiség viszont nem volt elfogadható álla-
potban. A naplókat már románul is vezették, a tanfelszerelés hiányos volt, Románia 
térképe pedig szakadozott. A létszámtáblázatokat időben elkészítették. A tananyaggal 
viszont mindkét osztályban (I–II. és III–IV.) lassan haladtak, főleg a román nyelv 
oktatásával. A tanításhoz szükséges módszertani segédanyagok hiánya az oktatás mi-
nőségére is kihatott. A tanfelügyelő helyettes az órarend újraosztását javasolta. Az 
I. és II. osztályban heti 6, a III. és IV. osztályban pedig heti 12 óra román nyelvóra 
bevezetését írta elő. A fegyelem fenntartására nagyobb hangsúlyt kellett fordítani, a 
hiányzási naplókat az előírt szabályok szerint kellett tovább vezetni, míg az elhasz-
nálódott tanfelszerelés helyett újat kellett beszerezni. Az utasítások végrehajtását az 
iskolafenntartó kellett, hogy végrehajtsa. 

A második látogatási jegyzőkönyv arra is kitért, hogy a tantermekben a román 
királyi család képmása, az ország zászlaja és címere már ki van függesztve. Az iskola 
állapotát, fűtését és felszerelését elfogadhatónak ítélte meg. A román nyelv oktatását 
helytelennek tartotta, mert a tanító csak néhány köszönési formát tanított meg a gye-
rekeknek, akik azonban romául írni és olvasni nem tudtak. A román történelem és 
földrajz, illetve a matematika oktatásában is nagy hiányosságokat tapasztalt. Meglátá-
sa szerint a tanító túlságosan sokat segít a gyerekeknek, akik így nem tudnak önállóan 
gondolkodni, illetve feladatokat megoldani. Továbbá az iskolakert gondozatlanságát 

37  Uo., 57/B.
38  EmeiLvt. Egyházközségi iratok. Csejd. 6. doboz. 102/8.
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kifogásolta, ami a téli időszakra való tekintettel igencsak furcsa megállapítás volt.  
A meghagyások a fent sorolt hiányosságok pótlását célozták.39

A havadtői református felekezeti iskolát 1925-ben három alkalommal is meg-
vizsgálták: március 16-án, május 12-én és október 16-án. Az ellenőrzést Ioan Han-
cu helyettes tanfelügyelő végezte. Az első vizsgálati jegyzőkönyv nem maradt fenn. 
A májusban felvett jegyzőkönyv szerint az iskola már a korábbi ellenőrzéskor is je-
lentős hiányosságokkal küszködött. Ezeket májusra sem sikerült pótolni. Az iskola 
tantermei ekkor sem voltak még lepadolva, a bútorzat és a felszerelés nagyon rossz 
állapotban volt. Az iskola környezetét a gyerekekkel takaríttatták. Annak ellenére, 
hogy Lázár Katalin tanítónő feladatkörét csak február 15-én vette át, az oktatás terén 
megfelelő előrehaladást ért el. Ez a fejlődés a június 15-én megtartott záróvizsgán is 
megmutatkozott, bár a román nyelvoktatás még sok kívánnivalót hagyott maga után. 
Az egyházközség felekezeti iskolájának helyzete az új tanév kezdetére sem változott. 
Ez derül ki Nagy Sándor újonnan megválasztott tanítónak az espereshez intézett 
leveléből is, amelyben a következőket írta:

„Nagytiszteletű esperes úr! Amit a 29–1925. sz. alatt Nagytiszteletednek jelentettem, az 
a tegnapi napon, az idecsatolt revizori jegyzőkönyv tanúsága szerint is bekövetkezett. Az 
iskola helyzete, a hívek csökönyös nemtörődömsége iskolájukkal szemben tarthatatlan 
állapotba jutott. A gondnok vett az erdőn egy kis fát és senki utána nem megy, jóllehet 
hivatalosan lettek felszólítva. Tanulni lehetetlen hideg iskolában. Erélyes és sürgős intéz-
kedést kérek! […].”40

A revizori jelentésből is kitűnik, hogy az iskola épülete nagyon rozoga állapotban 
volt. A két tanterem padlózatlan és fűtetlen. A padokon kívül egyéb bútorzat nem 
volt, és hiányzott a tanfelszerelés is. Az újonnan megrendelt naplók nem voltak ki-
töltve. A diákok beiratkozása rendben történt, viszont a tananyagot későn kezdték el, 
így a vizsgálat ideéig csupán ismétlési anyagot vettek fel. A revizor jelentése szerint a 
tanító házaspár jól felkészült volt, így ennek tükrében az oktatás fejlesztésére vonat-
kozó előírásai mérsékeltek voltak.41

A felvázolt jegyzőkönyvek alapján megállapítható, hogy az állami szervek által 
végzett iskolavizsgálatok jegyzőkönyvei ugyan sok hasonlóságot mutatnak az egy-
háziakkal, azonban a vizsgálati pontokban észlelhető hangsúlyeltolódás miatt mégis 
különböznek azoktól. A revizort elsősorban a kisebbségi oktatásra vonatkozó állami 
rendeletek betartása, illetve a tanításhoz szükséges alapfeltételek megléte érdekelte. 
Ezek hiánya miatt az iskolafenntartót megrovásban részesíthette vagy az iskola bezá-
rásával fenyegethette. Mivel a revizori jelentések rávilágítottak egyes közösségek kö-
zömbösségének következményeire, az egyházmegye kénytelen volt ezekkel szemben 
szigorú intézkedéseket foganatosítani. Ezzel a magyar felekezeti oktatást, és ez által a 

39  EmeiLvt. Egyházközségi iratok. Csittszentiván–Malomfalva. 9. doboz. 217/1.
40  EmeiLvt. Egyházközségi iratok. Havadtő. 19. doboz. 136/5.
41  Uo., 136/6.



60

Berekméri Árpád Róbert

SároSpataki Füzetek 24. évFolyam  2020 – 2

magyar nyelv, illetve kultúra jövőjét igyekezett az egyházmegye református közössé-
geiben is, az erőteljes román hatalmi hatással szemben megóvni. 

ABSTRACT

Educational Issues of the Mures Reformed Diocese During the 1919–1925 
Change of Regime

After the change of regime in the period right after WW1 the ethnic Hungarian 
denominational schools in Transylvania became important factors of education 
on their mother tongue. Due to the gradual downsizing of the ethnic Hungarian 
state school network, the minority education was carried out mostly within the 
denominational schools. The same was true in the case of the Mures Reformed 
Diocese, where the Reformed Church had a centuries old educational system. 
However, the Romanian state tried to obstruct the functioning of these institutions 
with all available means. The discriminative steps such as the lack of state funding, 
forcing teachers at all levels to go through a Romanian language exam, school taxes, 
the 1921 land reform, culminated with the 1925 law regarding private education. 
This study aims to present the effects of these measures on the education within the 
Mures Reformed Diocese.


