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Megjelent a Magyar Művelбdési és Közoktatási Minisztérium 
Határon Túli Magyar Könyvkiadás Támogatása Kuratóriumának 

anyagi hozzájárulásával. 



A magyar népoktatásügy történetében korszakalkotó 1868. évi XXXVIII. 
tc . szerint iskolafenntartásra jogosultak az állam, a hitfelekezetek, társulatok és 
magánosok, míg e törvény a községeket kötelezte iskolák fenntartására. Az a 
nyilvános tanintézet, melyet polgári község ta rt  fenn, községi iskola. 

A népoktatási intézményeket korábban az egyes hitközségek tartották 
fenn, Mária Terézia idejében kerültek ezek a polgári hatóságok ügykörébe. 

A községek iskolafenntartó kötelességét és jogát a fenti törvény szabá-
lyozta. Ennek alapján ha a községben nincs népiskola, vagy van, de a törvény 
követelményeinek nem felel meg, ha a községben van felekezeti iskola, de más 
felekezetű  30 gyermek szülője kéri a felállítását, vagy ha a felekezeti iskolák a 
tanköteleseket nem képesek befogadni, a község köteles iskolát állítani. Köteles 
ezt megtenni a tanyák esetében is, ha a fél geográfiai mérföldnél (3,75 km) tá-
volabb lakó gyermekek a falu vagy a város iskoláját nem látogathatják. Az 
5000 vagy annál több lakost számláló községek kötelesek vagy fels ő  népiskolát, 
vagy ha lehetőség van rá, polgári iskolát állítani. 

Jogában áll a községnek községi iskolát állítani, ha erre a törvény nem 
is kötelezi. 

A községnek kötelessége az iskola fenntartására szükséges jövedelrnet 
biztosítani, iskolaépületeket létesíteni, jó karban tartani és az iskolát felszerelni. E 
célra külön iskolaadót vethet ki, amely azonban nem haladhatja meg az állami 
egyenes adók 5 %-át. Az iskola egyéb ügyeivel az iskolaszék foglalkozik. Ez 
gyakorolja a község felügyeleti jogát. Hatáskörét, valaniint az iskolákban a taní-
tók által követendő  eljárást a Vallás- és Kőzoktatásügyi Minisztérium (to-
vábbiakban: VKM) szabályrendeletileg állapította meg. 

Csengery Antal neves publicista, közgazdász és történetíró, a közoktatás-
ügy reformálásának egyik el őharcosa a községi iskoláknak nagy fontosságot tu-
lajdonított. (Ő  volt a kezdeményezője, hogy. a polgári iskola bekerüljön a népis-
kolai törvénybe.) Szerinte, ahol a nép nem szólhat bele az iskola igazgatásába 
és fenntartásába, közömbössé válik e fontos ügy iránt. - Ha a közoktatás ügyét 
fejleszteni akarjuk, főleg községivé kell azt tenni - volt a jelszava. 
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Amikor a városi képvisel ő- testület 1869. október 22-én a megye terüle-
tén az elsők között átérezte és magáévá tette a kulturális fejl ődés szükségessé-
gét, és eddigi magyar tannyelvű  felekezeti iskoláit községivé nyilvánította, nagy 
lépést tett előre, de egyben nagy munkát is vállalt magára. Első  és legfonto-
sabb ténykedése volt a helyi iskolai hatóság, az iskolaszék megalakítása. Ezt 
sürgette az a körülmény is, hogy akkor a népiskolák szorgalmi ideje október-
július időszakra terjedt, így az iskolaév kezdete lévén többrendbeli intézkedésre 
volt szükség. 

Mihálkovich István képvisel ő  - ki a községi iskölai rendszer гб  szószólója 
volt - felolvasta az 1868. é иΡ 38. tc. az iskolaszék felállítására és m űködésére 
vonatkozó 116-117. paragrafusait. - Ezek szerint a községi népóktatási intézetek 
a községek hatósága alatt állnak, és a község ezen hatáskörét az általa válasz-
tott iskolaszék által gyakorolja. Az iskolaszék tagjait a helybeli lakosok, lehet ő-
leg az . oktatásügyhöz ért ő  egyének közül a képviselő-testület választja. A vá-
lasztott tagokon kívül a helybeli lelkészek és a népiskola tanítója, illetve ahol 
több tanító van, azok választott képvisel ője is tanácskozási és szavazati joggal 
bíró tagjai az iskolaszéknek. Az iskolaszéket 3 évre választják, de a tagokat új-' 
ra lehet választani. Az iskolaszék választja a tanítót, egy-egy tagja hetenként 
meglátogatja az iskolákat, a tandíj fel ől határoz, őrködik, hogy a gyermekek 
rendesen járjanak iskolába , a mulasztók szüleivel szemben a szükséges lépéseket 
megteszi, felügyel az iskolai törvények megtartására, az iskolai alap kezelésére, 
gyarapítására, gondoskodik iskolai épületek létesítéséről és azok javításáról, tan-
eszközök beszerzésér ől, a gondnokot elszámoltatja, jelen van a vizsgákon. A ta-
nítók és a szül ők közti panaszokban és fegyelmi kérdésekben els ő  fokú bírósá-
got képez. - Eljárásáról évenként jelentést tesz a községnek. 

Az előadó ajánlotta, hogy legalább 22 tagot válasszanak az iskolaszékbe. 
A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadta és az els ő  iskolaszékbe a kö-
vetkező  tagokat választotta: Benedek Elek, аpát-рlébi ro., I. jlгáтi л le» vlrért földb гrto-
kos,Vojnics Liviusz jár иsbiró, Zsarkó Antal közjegyz ő, dr. Révcrv János városi főonvo.. Szárics 
Bertalan ügvv d, Dиdбѕ  Endre, Czeizner Ferenc, Keresztruv György tig v~ d, ángyszéki ülnök, 
Jároѕ i József, Sannr Józ еf lmritó, Heiszler Ferenc gvógvszerész, Zettin /gnácz, Nikolics S бndoг  
görög-keleti Rléhánoѕ, Nikolics Andrćrs, Zsivánovics Szilárd tig vv d, Vuics Szahhasz, Br аnovacskv 
Yászó, Klein Salamon rabbi, Spiczer lgnác, Kahn Heinr•icln és Horovicz Adolf. 

Felhívták a tagokat, hogy megbízatásukban a törvény szerint járjanak el. 
A közgyű lés utasította az elöljáróságot, hogy ezen határozatot közölje a 

tanfelügyel őséggel további eljárás végett, intézkedjen, hogy az iskolaszéki tagok 
a törvény szerinti esküt az elöljáróságnál letegyék, ennek megtörténtével az is-
kolákat vegye át az erre vonatkozó utasítások szerint, az iskolaszéket pedig fel-
hívta, hogy kebeléből vezetőséget válasszon. 
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Az iskolaszék elnöksége jclent ćst tett a december I?-én tartott V, gy ű lés-
nek .,az iskolai szék I K69. november 17- ćn történt tettleges megalakulásáról 
az cskti let ćtelé гő l ćs tiszt'iscl ő inek nеg'álasztásáról. Eszerint elnökül Ujházy 
\1em'hć rt. alclnöktil Nikolics András. jeg'zőül San і tr József, másodjegyzőül Kohn 
Imre Választatott meg. Fclk ćrte a közg'ű lĆS[, hogy errő l a helybeli hitfelekezeti 
Iclkćszeket ć rtesítsc. Ćs az iskolák hivatalos átadásáról intézkedni szíveskedjen 

Újház' м cn'hćrt mint az iskolaszék elnöke felkérte a g' ű lest. hogy a ta-
nítói testületet szólílsa fel egy tagnak az iskolasz ćkhe történ ő  megválasztására. 
(Samu Mihály nem mint a tanítóság kĆр 'ISе IÓIе . Ilallcrll a tanügyben ki љ jtctt 
munkájának elismeréseként került az iskolasz ćkhe). Valamint bizottság kine'ez ć sć t 
indíh'ány_ ozta az iskolák át'' ćtelćre. Iskolai alap. I ćtesítćsćt Is alánlotta - ug' '611. 
hogy e célra I6(1 lánc járási föld elegend ő  lenne. melynek jö'edelm ćt. nlíg kell ő  
összegre nenl szapo гodnćk. tűkćsítcni kellene. addig pedig az iskolai költs ćgcket 
a közpćnztá гból fcdeznćk. 

Mihálko'ich István pártolja az cl őtc г jcszt ćst Egyhcn ja''asolja, hogy a ta-
nyai iskolák feletti f ć lügyclet johhá tétele ''ĆgClt tanyai lakosokat is yálassZлnak 
az iskolaszćkhe, ćs аjánlja Aulik Jánost. Dcák Ignácot, Burán' P Ć tcп . Majoros 
Józsclčt Ćs Bahócs Imrét. 

Nikolics András ílgy VĆ li, hogy a felekezeti iskolák átVĆtcle addig nem 
történhet meg. alig azokat a közgyííl ćs a közsćgcsít ćsi hat гi гozatról ncnl ćг tcsiti. 
111Crt ez r бg eddig nem löп Ćllt Illeg. 

A kéрvisclök többsége a fenti el ő te г jesztćscket elfogadta. - Az iskolák át-
~ ćtcl ćгe a városi hí гó elnöklete alatt bizottságot alakítanak_ melynek tagjai: 
Gomhos Lörinc. Papp Antal ćs Rigyicski Dömötör. - l č lhí' ják a bizottságot. 
hogy r1111r1kállÍt nliclőhh kezdje meg Icgclőszö г  a magyar iskolák át'ć telć ''cl_ a 
szerb ćs izraelita hitközs ćgekct pedig ć rtcsitsćk a közsćgesít ćsi határozatról. - A 
fenti hatá гozл tokat kiadják az iskolaszéknek. ćs megküldik a tanfclirgycl ősćgnek is. 

Ezen az ölésen hcjelentett ćk azt is. hogy a megyei tanfclügyeli. 
Dinlitrijel'i ć  Mlioš az iskolák közsćgickkć  tételét. az  iskolaszék megalakulasat 
tudomásul Vette. Utasítást ad a tankötelesek összeírására. ezek sz ~anlához k ćpcst 
az iskolák ćs a taner ćik lĆlszllllárlak nö"CIĆSĆгc. azok j alаda lnlazzísról Faló gon-
doskodásra. eg''áItа1án a nćpnсVelés kellő  alaplállak hlztositasára. yalallllnt arra. 
hogy a hitfelekezetek iskolai Vagyonának barátságos úton Való átV Ć tclćt meg 
kell kísćгelni 

Nikolics András úgy látja, hogy a tanl čltig'elősćg Ič lt ć telezi, hogy a fele-
kezeti iskolák ćpülctci községi tukidont képeznek: ezt a maga részér ő l kć tsćghc 
Vonja. Ćs ćгdenlheni megállapodást kíván. 

Újház ćs töbhen a szerb iskolákal is köztulajdonnak tekintik, mert az 
ún. régi 'árosházл  (..zsandá гkaszлΡ rn'a") 1 K6 I -ben csak . használatra lett átengcd- 



vi, míg a templom melletti iskolát évtizedek óta közjövedelemb ől javítják, tart-
ják fenn, és tanítóikat is a közpénztárból fizetik. Ennek a kérdésnek kivizsgálá-
sára a bíró elnöklete alatt bizottságot alakítanak, melynek tagjai Újházy Meny-
hért, Nikolics András, Mihálkovich István, Mucsi János és Zsarkó Antal. (Ezt a 
kérdést a felekezeti iskoláknál részletesen megvitatták.) - A tanfelügyel őség leira-
tát tudomásul vették. 

Ekkor intézkedett a közgyűlés azok felől a folyamodványok felől, melye-
ket Zabos Péter zenta-tomyosi és t đbb tanyai lakos a megyei tanfelügyel őség-
hez nyújtott be iskolát kérve. A tanfelügyel őség e kérdéseket a közgy űléshez to-
vábbította, amely viszont a már megalakult iskolaszéknek adta ki dintézés végett. 

A tanfelügyelőség felhívására az iskolaszék az 1869. december 21-i •lé-
sén 16. számú határozatával átvette, illetve kinevezte a volt felekezeti tanítókat, 
meghatározva fizetésüket, járandóságaikat; így községi tanítókká lettek: 

Fđelemi: 
IV. osztály 	Samu József, évi 500 Ft fizetés, 120 Ft lakbér, - 
III, osztály 	Elek János, 500 Ft fizetés, 120 Ft lakbér, 
II. osztály 	Szigethy Antal, 16 lánc föld (adóval terhelve), 262 Ft 

50 kr, 2,5 öl szalma vagy 6 öl puhafa, illetve 25 Ft, szabad lakás, vasárnapi 
inastanítás гt 42 Ft, 

osztály 
	

Libák Ferenc, illetményei mint fent (inasok nélkül), 
Belvárosi: 

leányosztály 
	

Sinkay Mihály, 500 Ft fizetés, 120 Ft lakbér, 
I. leányosztály 
	

Ellinger József, illetményei mint Szigethynél, 
Tóparti: 
vegyes osztály 
	

Varga Lukács, 500 Ft és lakás, 
Alvégi (Bakai) iskola: 
fiúosztály 
	

Bakay Károly, mint Libáknál, 
leányosztály 
	

Bakay Alajos, 500 Ft, lakás, 
Tisza-parti: 
vegyes osztály 
Rajztanító: 
Nđi kézmű : 

Árvay Lajos, 500 Ft, lakás, 
Bellér Péter, 500 Ft, 120 Ft lakbér, 
Szekfúné Kekezovits Etelka, 210 Ft, lakás, egy 
segéd, Bakai Piroska .részére 120 Ft. 

Iskolaseprés és írószerek, mint korábban is, páratlan évben 13 Ft 05 kr, 
páros évben 15 Ft 45 kr.. 

Az iskolák fútését továbbra is a tanítók vállalták, ez persze megegyezés 
dolga volt a várossal. 

Az 1869. évben Zenta a felekezeti és községi iskolák fenntartására a há-
zipénztári Kiadási Főkönyv szerint 13 875 Ft 70 kr-t költött. Ebb ől a gkel. 
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szerb felekezeti iskola részesedése 171 Ft, az izraelita felekezeti iskoláé 369 Ft 
35 kr, a többi, tehát 11 796 Ft 35 kr a katolikus felekezeti, illetve községi is-
kolákra tett kíadás, amelyben jelentékeny tétel a fels őhegyi iskola létesítésére 
szánt 3289 Ft. 

Két nyugdíjas: Bedő  József és Nikolits György nyugdíját, 400-400 Ft-ot 
is fizette a város. 

A tanítás részben városi, részben bérelt épületekben folyt; városiak: a 
beltéri, a tóparti, az alvégi (külvárosi), a Tisza-parti és a régi városházi (zsan-
dárkaszárnya) épületek, - béreltek: Buday Heiszler Teréz (500 és 600 Ft) és 
Mihálkovits István (300 Ft) házában. 

Megemlíthetjük, hogy egy 1869. XII. 31-i állapotot feltüntet ő  „Fölvételi 
Ív"-en a következđket találjuk: „Szálás Tornyos, hsz..  281  3љ  (a mai templom 
helyén), 1 lakás 2 szoba - konyha, lakó: Keresztesy Sándor, sz. Szabadkán, 1818, 
rkat.., házas, tanító. " Ez feltehet ően magániskola lehetett, mert a városi kiadások 
közt nem szerepel. 

Érdemes egy kis figyelmet fordítani az 1869. évi népszámlálási adatokra, 
amelyeket Dudás Andor közölt Évkönyveiben. A lakosság száma: 19 938 - ma-
gyar: 17 851, szerb: 2087, rkat: 16 822, gkel.. 2087, izr.: 924. - Ír-olvas: 3277-1538 
= 4815. -Tanköteles: 6-12 éves: 2806, - iskolába jár: 1504, nem jár: 1302 (46%). -
Elszomorító kép az általános népm űveltség szintjéről, még 1869-ben is! 

Az izraelita hitközség 1870. január 19-én elfogadta a községi iskolarendszert. 
Az 1870. január 22-i városi közgy űlésen az iskolaszék január 21-i átira-

tával hittanítói állás szervežését indítványozza. Továbbá jelenti, hogy Fels őhegyen 
Eszes András hálában (2146. hsz.., az ún. Aljon) egy szobát rendeztek be isko-
lának. 65 rendes tanuló van, tanítóvá Nemtsok Jánost (a házipénztári kiadások 
szerint: Mátyást) nevezték ki, ideiglenes min őségben, havi o.é. 12 Ft fizetéssel, me-
lyet január 1-től kér folyósítani. -Határozatilag kimondták a hittanítói állás 
szervezését a77al, hogy az 1868. évi 38. tc. 57. paragrafusa értelmében a hitok-
tatásról a hitközség köteles gondoskodni, a város az álláshoz 500 Ft fizеtést és 
120 Ft lakbért állapít meg. - A felsőhegyi tanító megbízatását jóváhagyták ad-
dig, míg az iskolát meg nem szervezik (17. sz. hat.) 

Az április 3-i ülésen a közgyűlés tudomásul vette Mihálkovich István 
megyei iskolatanácsi tag bejelentését, hogy az 1868. évi 38. tc. 145. paragrafusa 
szerint minden rendes tanító évi fizetésének 2% -át a segélyezési pénztár szamá-
ra a község tartozik visszatartani és a megyei iskolatanácshoz beszolgáltatni. 
Átutalták az iskolaszékhez is. Ettől kezdve a házipénztár e levonásokat eszkö-
zölte is. 

Az iskolaszék március 17-i átiratát a v. közgy űlés április 29-én tárgyalta, 
amelyben a tanfelügyel őség felhívta az iskolaszéket, hogy a községi elöljár бság- 
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gal egvetćгtésbcn állapítsa meg a tanítók f zct ćsét és a díjleveleket 2 p ćldánv-
ban terjessze be jóváhagyás végett. Ugyanakkor a gkel.. hitközséget гclszólítan-
dónak véli, hogy végre nyilatkozzon a községi iskolarendszer elfogadása tckintet ćbcn. 

Továbbá az iskolaszék az április 21-i 28. sz. alatt kéri: I. Az újonnan 
megválasztott (az izr. felekezeti iskolától átvett) Kohu Vilmos, F7esch Joachim 
és Klein лdolf tanítók fizctćsćt március 1-től folvósítaní, miután a választást 
az iskolatanács f.  ć . 27. sz. alatt már jóváhagvta. 2. Sürgeti az összes tanítók -
zetćsének megállapítását a fentiek szerint. 3. A népiskolai törv ćnv 50. paragra-
fusa ćпclmćbcn a 12-15 éves gyermekek részérc a már meglev ő  két ismétlő  
iskola mellé javasol még egy harmadikat a пúk ćs negyediket a leányok r ć-
szćre felállítani, és a tanítók ć'i 42 Ft díjazását megállapítani. 4. Jelentik. hogy 
a tanvai iskolákhoz Keresztesi Antal, Kardos Andrós. Móró .lózsef Kovacsek 
Рé гer, L гіszі ig 7ámós Cos idrv Ferenc, majd május 1-ével c határozaton kívül 
Keiskés János ideiglenes tanítóként alkalmaztattak (az iskolaév végéig, гzetćsü-
ket szeptember 30-ig kapták) пzetćsük minden gyermek után  3 Ft tandíj ćs I 
Ft lakbér a városi pćпztár terhére. ezt kérik jóváhagvni oly módon, hogy a díj 
április 1-től jár. A tanítók minden hó végén kunutatják a tanulók létszámát. ćs 
ennek alapján a gondnokok a nyugtákat láttamozzák, ćs a pénztár ki г►zeti. -
Határozat: A tanítók гizetćse az eddigi gyakorlat szerint marad. - Az átvett iz-
raelita tanítók választását hclvbenhag'ják. (Ezek helyzct ćt lásd I. rész  67-68.  ol-
dalon.) -Elfogadták az ismétl ő  iskolák sze гуczćsćt, a tanítók díjazását. A tanyai 
tanítókkal kapcsolatos int ćzkedćst teljes egészében jóváhagyták. 

Nem világlik ki a jegyzőkönyvből, hogy miéi alkalmazták ezeket a taní-
tókat csak erre a csonka iskolaévre, mert őket (egy kivételével) az új iskolaév 
kezdetén nem alkalmazták. 

Bejelentették, hogy a megyei tanfcltigvcl ősćg tudatja, hogy Sаmu József 

Elek Jósos. Szigeihv A и lal, Lehák гercnc, Sinkav Mihály. L'llinl;er József Bakai 
Kóroly. Vara Lukócs:ÁrvcnV La/is. Bakai Alajos. Beér Рć ler. Kekezovics 
Etelka ёѕ  Kohn Vilmos tanítók községi tanítókká választás"t a tankcrülcti ülé-
sen f ć . március 22-én feltétel nélkül. míg l 7esch Joschim és. Klein Adolf vá-
lasztását гeltćtclesen, pótvizsgára kötciczvc, meger ősítenék. 

1 870. május 3-án a gkcl.. szerb cgvházközs ćg közölic a várossal, hogy 
feni fogadja cl a községi iskolarendszert. Ezt a június 7-i közgy ű lésen tudomá-
sul vcttćk. 

Ezen az ülésen az elnök bejelenti, hogy a fels őhcgvi iskola építćsćhez a 
lakosok vállalták ugyan a szü кsбgcs fuvarozást, azonban íg ć retükct ncm teljesítik, 
a városi 10 kocsi pedig nem győzi, ezét az építés függ őben van. A városi 
mérnök jelentést tesz az ćpítćsről, előadja a talált számos hibát, javasolja egy 
szakbizottság kiküld ćsćt. - Az építési vállalkozók ajánlatot tettek a fuvarra, 204 
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Ft 50 kr-os árban. -Úgy határoztak, hogy a fuvart árlcjtéscn adják ki, a munkát 
haladéktalanul kezdeni kell. - Az építés megvizsgálására 3 tagú bizottságot küldc-
nck ki, amely szakćпΡők bevonásával ejti meg a vizsgálatot. 

A fuvart Dcák Ignác fels őhegyi lakos, iskolaszéki tag vállalta I  X()  Ft-ért, 
és az építés rendben tovább folyt. 

A városi kćp'iselet  1870.  június I 0-én foglalkozott az iskolaszék jelcnt ć-
sćvcl az újonnan I ćtcsítcndő  iskolákkal, a tanítói állásokkal ćs az építendő  isko-
lákra vonatkozó kćrdésckkel . kapcsolatban. - Felolvasták a tanfelügvcl ősćg május 
10-i levelét, amelyben felhívja a községet a tön• ćnv éгtclmćben kellő  számú is-
kola ćs tanítói állás megsze г •czćsćre. Errő l június 10-ig jclentćst kér. 

Jankovich Aurél k ćpvisclő  (nagybirtokos, később bíró, majd polgármester, 
a hírhedt járásosztás cg} ik kczdcménycz őjc) belátja a n ćpncvcl ćs nagy szűksб--
gćt, mégis úgv látja. hogy az iskolaszék cl őterjcsztésc a város pénztárát nag"on 
n сgtencе lné, különösen most. amikor fizetni kill á kerületi váltságdíjat. a Tiszán 
állóhidat akarnak építeni. Szcrintc a város ily nagy kiadásokba nem bocsátkoz-
hat, „bámulatra gerjeszti, hogy mintegy mániává vált a város közöns ćgénć l 
olyan javaslatokat ajánlani, keresztül is vinni, mely a városi pénztárt terheli. -  

еzбгt az iskolaszék javaslatát nini pdrtolja. Іі ggőbcn tartani kívánja." 
Felszólalására felhozták a képvisel ők, hogy az iskolaszék javaslata az 

1868.  ćyi 38. tc. rendclkczésén alapszik, a törv ćnv erejénél lđgva végre kell haj-
tani. - czćгt a javaslatot tárgyalás alá vették. 

A már Ićtező  16 iskolához még lč lállítanak 12 iskolát, és pedig 8-at 
a szillásokon. 4-el a városban. (Az .,iskola" tantermet, ill ,  osztályt jelent.) 

A városid iskola a leányok részérc állítandó fel úgy, hogy a belvárosi 
kétosztályú Icánviskola n ćgyosztályúyá emeltetik. Az új 3. ćs 4. osztályban a két 
Icánytanítónönck évi flzct ćse 500 Ft ćs 120 Ft lakbér lesz. - Mihálkovics István 
képviselő  indítvám•o77a, hogy a Icánytánítón ő i állomásra okleveles tanítón őket 
nevezzenek ki, akik a kézimunkát is tanítják. -. Benedek Elek apát indítyán'ozza 
a Ieánvok nevelését apácákra bízni. - Nem fogadható cl mert a községi iskola-
rendszerbe ncm helyezhet ők apácák. viszont az iskolaszék hatóságán kí уt1 taní-
tók nem lehetnek. - A két leányosztály elhclvez ćsćről végül úgv fatároztak, 
hogy egy az Adai utcára, egy pedig a Tópadra kerül. 

Tárgyalják a 8 szállási iskola clhelyczćsćt. - A fclépítctt гclsőhcgyi is-
kola tanítójának a пzctésc 300 Ft készpénz, az iskolában szabad lakás ćs mel-
lette levő  2 hold adóterhes föld használata. Az iskolaszék int ćzkedj ćk annak 
idején a hel} bctölt ćse iránt. 

Tudomásul veszik, hogy Gyenes Orbán iskola céljára 3 ćvrc díjmentesen 
felajánlott a tanyáján alkatinas ]nelvis ćget, ezt szerződésileg biztosította. - E 
ncmeslclk ű  ajánlatćп  a tanfclügyel ősćg clisnіеrésćt ćs köszönеć t fejezte ki. 
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Határozatba hozzák, hogy a küls ő-tornyosiak részére is, ahol kell ő  számú 
tanuló van, nyitnak iskolát, - ez lesz a kilencedik szállási iskola. 

Amint látható, ez a városi közgy űlés fontos határozatokat hozott. Nem vi-
láglik ki azonban, a B) alatt (mert a jegyzőkönyvben csak ez az egy mondat 
van), hogy az ideiglenesen kinevezett tanítók hol tanítottak A házipénztári ki-
adások között csak két bérletet találunk, amelyek 1870. április 1-t ől, tehát az új 
tanítók működésének kezdetét ől érvényesek, éspedig Fajkáné Bálind Ágnes 
(Kevi??), Miskei Péter (Orompart?) tanyáján, míg Csabai György (Bogaras?), 
Polák Pál Ferenc (B űn iskola környéke), Píszár Farkős Verona (?), Deutsch 
Adolf (?), Burány Péter (Hiressor), id. Kalmár József (?) helyiségeit fél évre vet-
ték ki, a kezdeti időpont feltüntetése nélkül, csupán Deutsch A.-nál van feltün-
tetve, hogy 1870. október 1-t ől.. Fel kell tételezni, hogy a többieké is a második 
félévre szólt annál is inkább, mert a következ ő  (1871.) évben a bérlet április 
24-ével kezdődik ugyanezeknél. - A városi közgyű lési jegyzőkönyvekben nincs 
nyoma, hogy a bérleti szerz ődést ki kötötte. Talán az iskolaszéki jegyzőkönyvek 
adhatnának közelebbi adatokat, azonban - sajnos - ezek csak az 1872-1884. évek-
ből vannak meg. 

Az előző  közgyűlés folytatása 1870. június 17-én volt az iskolafejlesztés-
sel kapcsolatban. -Elhatározták, hogy a jöv ő  iskolai évtől kezdve rendszeresíten-
dő  9 tanítói állásra a szállási tanítók fizetése 300 Ft és az iskolában lakás, de 
tandíjra való igény nélkül. 

A szállási iskolák helyiségeit -újak építéséig - bérelni kell, 9 iskola eseté-
ben legfeljebb 80 Ft bérért, de mert Gyenes Orbán díjmentes ajánlatot tett 3 
évre, így jelenleg 8 helyiséget kell az iskolaszéknek kiszemelni, lehet őleg több 
évre szóló kötelezettséggel. - Utasították az iskolaszéket, tegyen idejekorán lépé-
seket a pályázat meghirdetésére, hogy a tanítás október 1-én megkezd ődhessen. 

Előterjesztés történt az igazgatói tiszteletdíj megállapítására, 300 Ft összeg-
ben. - Mihálkevich István vázolja, milyen áldozattal jár az állás igényeinek 
megfelelni. Kevesli az összeget, és elmondja, hogy Samu József tanító úr eddig 
is az igazgatói állást olyan kitűnő  eredménnyel, szaktudással töltötte be, hogy 
megérdemli, hogy kell őleg díjazva is legyen. 800 Ft évi összeget ajánl személyé-
hez kötve, annál is inkább, mert köztudomású, hogy nevezett igazgatót a kor-
mány képezdei tanárrá nevezte ki 1200 Ft fizetéssel, így nem lenne kénytelen 
új állását elfoglalni. - Majoros József az érdemek elismerése mellett takarékos-
sági szempontból akkora díjat ajánl, hogy az a tanítói fizetéssel 1200 Ft-ot 
tegyen ki. - A többség az indítvány mellett volt. 

Bizottságot küldenek ki Samu József megkérdezésére, hogy a fentiek sze-
rint hajlandó-e az igazgatói állást elfogadni. Megjelenve a gy ű lésen a nyilatkozat 
adására időt kér. - A határozatban Samu. József igazgat бnak személyéhez kötve, 
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a tanítói 620 Ft fizetés mellett 580 Ft igazgatói díjat szavaznak meg, hogy fi-
zetése 1200 Ft-ot tegyen ki, de a kért nyilatkozat adásáig e határozat függ ő-
ben marad. - 

Az iskolaszéki jegyző  díjazására évi 100 Ft-ot javasolnak, Újházy Meny-
hért javaslatára azonban a díjazást 200 Ft-ban állapítják meg, miután már ezt 
a munkát Elek János rendesen végzi április 1-t ől.. 

Az iskolaépületek felállítására az iskólaszék javaslata az, hogy a városhá-
za északi oldalán levő  mostani rozzant épület helyére egy kétemeletes épületet 
kellene emelni. Ennek földszinti részén bolthelyiségek lennének, amelyek jövedel-
met hoznának. Az épületben külön bejárattal a fiúk és a leányok részére a 
törvényben előirányzott 24 tágas terem lenne: 

A mostani főelemi tanodának - 	4 tanterem, 
A mostani 2 és a szervezendő  2 leány o.- 4 tanterem, 
Rajztanodának - 	 1 tanterem, 
A fennálló és egy új női kézműtanodának 2 tanterem, 
A volt izr. felekezeti osztályoknak, melyek 
párhuzamos osztályok lesznek - 	3 tanterem, 
A polgári iskolának - 	 6 tanterem, 
Vizsgálati terem - 	 1 terem, 
Múzeum részére - 	 1 terem, 
Iskolaszék részére - 	 1 terem, 
Testgyakordának - 	 1 terem, 

Összesen: 	 24 terem, 
ezenkívül marad a földszinten a mostani két tanítói lakás. 

Ezen javaslat szüksége már 1863-ban jelentkezett, s őt a tervek is elké-
szültek. - A költség mintegy 70 000 Ft-ra rúgna. Majoros István képvisel ő  a 
tervet pártolja, de egészségi szempontból egyemeletesnek ajánlja az épületet, 
hely így is lenne elég. Majoros József képvisel ő  azt is javasolja, hogy a fó 
helyre olyan épületet emeljenek, amely a központban levő  tanulók részére lenne 
szükséges, a többi iskolát helyezzék szét a többi városrészbe, hogy a tanulóknak 
közelebb legyen. Mihálkovich István azt indítványozza, hogy a javaslatba hozott 
tantermek építését jelenleg csak elvben fogadják el. Arról, hogy hol és milyen 
épületben helyezzék el őket, később döntsenek. 

Határozatilag kimondták a 24 tanterem felépítését a mostani rozzant is-
kola helyén. úgy, hogy a földszinten boltok lesznek. Utasítják az iskolaszéket a 
részletes tervek elkészítésére. 

Elfogadják az iskolaszék javaslatát is, hogy a Tisza-parti iskola fiú- és 
leányosztályait elkülönítik külön teremben és bejárattal, a rogysz karban lev ő  is- 
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kola használatát micl őbh beszüntetik. az  Adai úton, a javaslatba hozott Gere 
János- ćs Pccarsz_ki Szá'ó- féle házhclv,cn ű j iskolát ćpítcnck. 

Javaslatot fogadnak cl a tóparti iskolának szintén ['i ú- ćs Icán oszt v га  
való elkülönítćsćгc. A város tulajdonát képez ő  jelenlegi iskola ćpülct hclyćn két 
tantermes ćpülctct építcnck tanítói lakással. 

Véghatározа1 : A június 10-ćn Ćs 17-Ćn tartott köгg' ű lćscn hozott гćszhatá-
rozatokat mege гösítik. A nісgkÍyánlató kiadásokat a városi közvagyon jövcdei-
mcibő l fogják fedezni. - Utasítják az iskolaszéket. hogy a határozatok '' ćg гchaj-
tásához szükséges l ćpćsekct tegye meg úgy. hogy azok az iskolai ćv kezdct ć ig. 
októbc г  1-ig Ć letbc I ćptcthet ők legyenek.. - (Sajnos, az ćpítkezćsckből csak az 
Adai utcai 'aIбSuIt üteg a 'пгоs kć sőbhi nchćz anyagi kö гülmćnyci miatt.) 

A yá гosí közgyű lés július t-i ülésén tudomásul yctt ćk, hogy az alispáni 
hivatal nem hagyta jó'á a közgy ű lés január 2 2 -i 17. sz. határozatát a hnokta-
tÓi állással kapcsolatban. hanem utasÍtotla az CIÖIId гÓSágot, hOgy minden llitfe-
Ickezet hitoktatásáról gondoskodjék. Ezért fclhí'ják a hitfelekezeteket. nyilatkoz-
zanak. hogy a hntanÍtÓi állással kapcsolatos kiadások aránya nlcgállap1lhatÓ legyen 

Mcgcmlítcndő  azonban, hogy I X70 októbc гć tő l a házipénztári kiadások 
feltüntetik a hitelemz ő  fizct ćsćt. mely a városi tanítók fizet ćsćvel ćs lakhć i ćvcl 
eg'rnl ő . - Az állás nem 'olt Szemclyllez kötve. - l,cin л 1 гr оn volt az első : 

Ezen az ül ćscn telt jclenl ćst a fč lsőhcgvi iskolaćpülct megyizsgálásá гa ki-
küldött bizottság is. A jcicnt ćs fč iso гolja a hián'os ćpítkczésből c гcdő  hihákat. 
az  épület nem a feltételek szerint épült. és a gyökeres kijavitás el őtt nem lenne 
bClapaszthalÓ A vizsgálat c гcdménvét közlik a vállalkozó'aI. ćs fćlhí'ják, hogy 
kötciczcttség ćnck egy hónap alatt tegyen eleget. különhcn a yá гos perelni fogja. 

Az iskolaszék javasolta a városi közgy ű lés jб lius 7-i ölésén két tanító 
kiküldćsćt a Pesti országos tanítói gy ű lésre, ćs cgvenkćnt O Ft útiköltség ki-
utalását k ćгІc. - A közgyű lés csak 5(1 Ft-ot szava7_olt meg. ćs ezen Bakai Kár-
oly ćs S г nkav Mihál' utaztak cl. 

Samu Józsc г  igazgató tanitó ekkor m ilatkozott. hogy az_ E гdćlvbe lett ki-' 
nc'czćsćгő l a mínisz..t n mnál ,leköszönt. Ćs az itteni állást tartja meg. 

SzekfÚI1 Ć  hekezovits Etelka kézimunka-tanítón ő  augusztus ? 1-ćn Icmon-
dott állásáról szeptember 30-i hatállyal. Hclv ćt ideiglenesen Bakai Piroska se-
gćdtanítónő 'cl töltötték he 

l70.  szeptember 20-án az iskolaszék tanítóválasztó ülést tarlott -Samu 
Józsc г  igazgató az októhc г  I-ćvcl induló polgári iskola tantcstülct ćhcz ment át. 
de megmaradt mint népiskolai igazgató. Ujonnan választottak:.ti ~е /r Ankil. 
.SzenІј)Сk Mari ёs ('.,crrc,czk' Ahulhmia a yárosha, míg a sz illásokra: Palczer 
Edc (Fclsőhcgy). .''zа  nnі i. z гcг  Lajos. l'erѓkh Іѕ lvírn. 1.{ чЈа  ll. Jeli'n'ak Ach,l/: 
1чrгsirn Anc%,r, l'огh A и 'h•as. Ćs megmaradt állásában az április I - tő l idcigle- 

~. 
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nesen alkalmazott Мóró .lózsef míg december 1-ćvcl lépett szolgálatba Sol гCsz 
József és Kenderesik Jakab. - Szagmeiszter Lajos csak októberben tanított. - Fi-
zetésük az 1 870. június 17-i ülés határozatai szerint. 

A városi közgyű lés a szeptember 30-i ülésén határozott az iskolaszék jc-
icntésével kapcsolatban , mclvben az új iskolák részén beszerzend ő  taneszközök-
ről, az új tanítók fizetésér ő l , a díjlcvcickrő l , a városi új iskolák részére sztiks ć-
ges helyiségek bérlésérő l ćs vásárlásáról kér határozatokat, tekintve . hogy a tan-
év kezdete a küszöbön van. Hogy az oktatásügy , a gyermekek ćs a tanítók hát-
rámyt nc szenvedjenek , a fenti tárgyakat kiadják az iskolaszékb ő l ćs a városi 
előljáróságból álló vegyes bizottságnak , hogy az mint a közgy ű lés rendívüli 
kép'iselete teljes hatáskörrel int ćzkedjcn azonnali foganatosítással , - határozatait 
a jövő  közgyű lés elé terjesztve utólagos jóváhagyás végett. - A szükséges össze-
geket a házipénztár fizesse ki. 

Ezen az ülésen tudomásul vették az iskolák гútćsćre megejtett árlejtés 
eredгбnvбt: a I 6  szalmával fűtött kemence 'г0tćsćt á 54 Ft 60 kr-égy Samu Jó-
zsef. 8 osztály fával való Cút ćsét á 68 Ft 70 kr-ért Lebák Ferenc vállalta. - A 
tanyai iskolák г0tćsćre felhí'ták az illet ő  tanítókat, hogy a városi szalm аг0tćs 
feléért, 27 Ft 3 0 kr-ért vállalják cl a C0tést, amit azok cl is fogadtak. 

Az október 9-i közgv ű léscn jóváhagyólag tudomásul vették a kiküldött 
vegyes bizottság jelcntés ćt..lvlegbízták a városi elöljáróságot. hogy az új iskolák-
hoz szükséges táblák , padok , asztalok elkćszítésćrc azonnal árlcjt ćst hirdessen. -
Az iskolaszék jelentette, hogy többrendbeli taneszközt rendelt, ćs kéri azok árá-. 
nak kiutalását. 

A városi közgyű lés november 27-i ülésén megbízta az iskolabizottságot, 
hogy az Adai úton építend ő  iskola céljára tegye meg a sztiks ćges tájékozódást 
a Pecárszki- és Gene- гéle házakkal kapcsolatban , és tegyen a közgyű lésnek jelen іést. 

A december 19-i ülésen tárgyalták Aulik János, Guelmino Alajos, Juhász 
József szakért ők és Sterenberg Ernő  városi mérnök által •1870 . november 1-án 
a felsőhegvi iskola megvizsgálásáról felvett jegyz őkönyvet, amely szerint az 
épület kész, kivéve kisebb hclvreigazításokat. - A hiányok pótlásáig nem fizetik 
ki a 4. részletet , ćs Goldstein Zsigmond vállalkozó „bánpénze°' is addig a köz-
pénztárban marad. 

Az 1870. év folvamán a város elemi tanügve igen nagy és jelent ős 16-
pćst tett el őre. Különösen számottev ő  ercdгбn nek számít a városon kívüli te-
rület , a tanyavilág bekapcsolása a szervezett m űvelődésbe a népiskolai hálózat 
kezdeti megszcnvczćsćvcl . Igaz. hogy ez bérelt épülctckbcn indult , de alapul szol- 
gált a későbbi évtizedekben szépen kiépült tanyai iskolarendszerhez. 

A 9 külterületi iskola közül a fels őhegyi épült meg elsőként . A falu гő -
utcáján elhelvezkcdő, észak-dél irányú épület mintegy 20 métc,r hosszú volt, fa- 
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zsindelyes tetővel és toronnyal, amelybe 1874-ben harangot helyeztek. Ezt ké-
sőbb. az  udvarban állították fel, majd az 1. világháborúban „bevonult." Az épüle-
tet keresztben folyosó osztotta kétfelé: az északi fele tanítói lakás volt, a déli 
egy nagy tanterem, kerítése vert fal és sövény. 1952-ben bontották le, amikor 
az új iskola épült (1953). 

Az iskola első  tanítója Palczer Ede volt. - Róla annyit tudunk, hogy 
1846. V. 31-én született Kolozsvárott.. A képz őt magántanulóként végezte, Baján 
tett képesítőt. Elismert pomológus (gyümölcskertész) volt, az iskola mellett két 
faiskolát is telepített, egy községit és egy sajátot. (Még az els ő  világháború 
után is állt egy óriási barackfa a kertben.) - 1873. XII. 10-ig m űködött itt. 
1874-ben engedélyt kapott, hogy saját faiskoláját elvihesse. 

Az április  I -vel kinevezett ideiglenes tanítókról semmi adatunk nincs. -
Az október 1-ével munkába lép ők közül: 

Szeli Antal 1844-ben született Szabadkán, 1866-ban Budapesten nyert 
képesítćst (kisded) óvónak. Feleségé; Karvázi Erzsébet, többször helyettesített. 
1902-ig dolgozott. 1903-ban hunyt el. 

Csatóczk у  Apollóniáról tudjuk, hogy 	1840. IV. 14-én született 
Újszentannán (Arad megye). Egyéves képz őt végzett Nagyváradon, képesít őt is 
ott tett 1866. VIII. 30-án.. Kés őbb Vidáné.. Négyéves m űködés után került 
Zentára.. Nyugalmazva 1896 júliusában, meghalt 1896. VIII. 5-én. 

Tóth András 1818. XII. 1-én született Félegyházán.. A gimnázium 6 osz-
tályát és a képzőt 5 hónap alatt Budán végezte, képesítve is o tt  lett 1838. VII. 
20-án Működött Mindszenten (Csongrád vm..), 1870. XII. óta Zentán.. Meghalt 
1882. VIII. 2-án.. 

Soltész József 1842. II. 13-án 5zakolcán (Nyitra m.) született. A gimnázi-
um 8 osztályát szülőhelyén, Nagyváradon és Kassán végezte, majd 2 évig jogot 
tanult Nagyváradon. A képz őt magánúton végezte, Nagyszombatban nyert képe-
sítést 1869. VII. 30-án.. El őbb Tiszaőrsön (Heves m.), majd Zentán tanított 1870. 
XI. 22-e óta. 

Az Új%idéken székelő  Bács-Bodrogh vm.-i tanfelügyel ő  Dimitrijevits 
Milos 1870. XII. 30-án kimutatást kér a népnevelés el őmeneteléről az előző  is-
kolai év folyamán. -Ebb ől látjuk, hogy a községi iskolákban 24, a gkeleti hitfe-
lekezetiben 3, összesen 27 tanterem, rendes tanító: 28, segédtanító` pedig 4 m ű -
ködött. - Az 1869. és 1870. év folyamán 12 községi iskola (tanterem) nyílt, kö-
zülük 9 tanyai. - A 6-12 éves gyermekek közül iskolába járt (vallásuk szerint): 
rkat..: 1600, gkel..: 162, evang..: 2, helvét: 2, izr.: 175 = 1941. - Nemzetiségük sze-
rint: magyar: 1762, német: 17, szerb: 162 = 1941. - A kimutatásban megjegyezték, 
hogy míg az 1868/69:évben 1276 gyermek járt iskolába, jelenleg 665-tel több 
jár - hála az iskolaszaporításnak.'- A múltban fennállótt iskolák túlnépességük- 
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nél fogva az összes tanköteleseket nem fogadhatták bé, ezért a mulasztókat 
nem fenyítették meg a törvény szigora szerint. - A község saját vagyonából és 
jövedelméből az iskolák fenntartására és a tanítók fizetésére a következ ő  össze-
geket fordította: a községi iskolákra 17 064 Ft-ot, a felekezeti iskolákra 2261 Ft-ot. 

Az Adai úton építendő  2 tantermes iskola helyének és egyéb körülmé-
nyeknek a kivizsgálására kiküldött bizottság el őterjesztése alapján a városi 
közgyű lés 1871. január 18-ári megvette Pecárszki Sabbas (Sava) 1572. sz. házát 
a jelenlegi új iskola helyén 3800 Ft-ért. - Itt létesült az els ő  tanítójáról hosszú 
évtizedeken át Árvay -iskolának nevezett épület. 

Itt említjük . meg, hogy a városnak a népnevelés terén hozott nagy áldp- 
zatai' iránti magas megelégedésének és elismerésének adott kifejezést a VKM, 
valamint a megyei tanfelügyel őség is, amit a városi képviselet örömmel veri tu-
domásul. 

Az általános kulturális fejl ődés ezidőtájt megkövetelte, hogy azoknak a 
tanítóknak a részére, akiknél kívánatos volt a korszer ű  tanítóképzés eredményei-
vel megismerkedni, a nyári szünidőben hathetes póttanfolyamot szervezzenek. Itt 
az alapvető  tantárgyak oktatása mellett különös gondot fordítottak az új tan-
eszközök használati módjának  a  megismerésére, a földrajz, a történelem, a ter-
mészetrajz, a kertészet, a torna főbb elemeinek elsajátítására, hogy. a tanfeilgye- 
lői leirat szerint: „a hallgatók képesek legyenek a törvényben körvonalazott tan-
terv keresztülvitelére, hogy osztályaikban az eredmény ne csak az írás, olvasás 
és egy kis számolás elsajátítása legyen, hanem a nép gyermekei bizonyos fokú 
alapos és az éleiben hasznos ismeretek birtokába jussanak." -Így az 1870-ben 
alapított bajai tanítóképz őben tartott tanfolyamon részt vettek: Bakai Alajos vá-
rosi, Tóth András, Boda Pál, Jélenyák Adolf, Farsang Andor tanyai tanítók, vala-
mint Varga Lukács városi tanító tornatanfolyamon. Mindegyikük napi 50 kr fi-
zetési pótlékot kapott a várostól, és útiköltségeiket is megtérítették. 

A városi képviselet 1871. IX. 22-én a szegény gyermekek részére segély-
alapot létesített könyv, ruha, lábbeli beszerzésére, évenként és osztályonként 20-
20 Ft összeggel. . 

Az 1871/72. iskolaév kezdetén, október 1-én az iskolák, illetve tantermek 
száma a következő  volt: 4 főelemi fiú -, 4 főelemi leányosztály; valamint két 
izr. párhuzamos osztály a belvárosban, 2 tóparti, 2 alvégi, 2 Tisza-parti osztály 
a városban, 9 tanyai osztály, - ezek községiek, míg volt 3 szerb felekezeti osz-
tály is, összesen tehát 28. 

Az iskolaszék október 28-án többrendbeli átiratot intézett a városi képvi-
selethez: sürgette a fels őhegyi iskolaépület átvételét, hogy azon a kell ő  és nélkü-
lözhetetlen javítások „foganatba vétethessenek." -Pártolólag felterjesztette Árvay 
Lajos tanító folyamodását, amelyben az Adai úton építend ő  2 tanterem mellé 

15 



tanítói lakás építését k ćгi, indokolva, hogy az épületet nem lehet magára, a gyer-
mekeket pedig felügyelet- nélkül hagyni. - A városi k ćp'isclet az 1870. X. 9-én 
előterjesztett és jóváhag}'olt díjlevelekben mindkét Tisza-parti tanítónak „szabad 
lakást" ad. 

Az iskolák részére térképeket és cg' éb kell ćkekct vásároltak, megjavítot-
ták az alvégi iskola tornyát. a tanyai iskolákhoz padokat készítettek, és tintatar-
tókat szereztek be. 

. 	Az 1871. év folyamán tö гtćnt személyi változások a tantestületben: 
Kenderesik Jakab tanyai tanító csak az 1-II.. hónapb аn tanított, helyette október 
lével Bakodi Márton jött, - Móró József tanai tanító áprilisban meghalt, má-
jusban Koncz József, majd VI-VIII.. hóban Bacsó János érkezett meg, -
Szcmpek Mari yá гosi tanítónő  május hóban szintén meghalt, júniusban SzelinC 

Kanvázi Егzséhet helycttesített, Koncz .hise г  október I -ćvcl tanyai tanító lett, 
Buda"  Alojzia pedig „trosi (a belvárosi I. leány osztály), - Boda Pál tanyai ta-
nító szeptember vćgćvcl elment, majd október  I  -буі l Sztyрits Márton tanyai ta-
nító kezdett dolgozni. 

Bakodi Márton 1849. X1. I1-én született Kaposvárott.. A képz őt 2 ćv 
alatt Pécsett v ćgczte, ugyanott k ćpcsítvc 1870. VI I.  25-ćn. Hosszú-Hcténybcn, 
majd  1871.  X. 1-tői Zentán m űködött 1915-ig. Elhunyt 1927. május 13-án.. 

Koncz József 1845. X. 15-én született Futásfalván (Háromszék m.). A 
gimnazium 4 osztálvát Csíksomh•ón végezte. Képesítve Baján  1872.  XI. II-én. 
Tornatanítói vizsgát tett  1873.  IX. 24-én Budapesten. Népiskolában m űködött 
1870.  IX. 15. óta. Zentán pedig  1871.  májusától.  1872.  X. t-től a polgári iskolá-
ban, majd 1876. X. 1-től az algimnáziumban volt tornatanár. 

Budai' Alojzia 1846. V. 11-én született Görbeden (Bihar m.). Erd ćlyböl 
jött, működése 1872. 1. 31-ćn megszűnt, mert időközben Szabadkára választották 
meg. - Utána helycttesk ćnt SzeК fŰné Kekezoyits Etel dolgozott februá гtól szep-
tember 21-ig, amikor rendes tanítóvá választották meg újra. 

Szupits Márton 1845. VI . I 1-ćn Pápán (Veszprém m.) született , a 2 ć'cs 
képzőt Győrött végezte, ott nyert képesítést  1868. VII.  31-én. Tanított Sopronban. 
majd  1871.  X. l -től Zentán tanított: 

Az 1872. 11. 4-i közgyű lésen a városi bíró el őadja, hogy a közigazgatás-
nak szüksége van helyiségekre. valamint az iskolahelyiségek bérlete is tetemes 
terhet jelent a közpénztárnak , ezćґt célszerű  lenne épületek vásárlása . Majoros 
Józseг  két háza (345. ćs 346. sz., a későbbi központi iskola ) alkalmas lenne is-
kolai célokra. Bizottságot küldenek ki, hogy ill ő  ár mellett a vételről tárgyaljon. 
- A bizottság clőtcrjcsztćsc alápján a február 18-i ülésen a yćtelt 20 000 Ft ćr-
tćkbcn határozták meg azzal, hogy 8000 Ft -ot a szerződés megkötésekor, míg 
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12 000 Ft-ot 1873. IV. 24-égi fizetnek ki 6%-os kamattal. - A vétellel kapcsola-
tos dokumentáció hiányossága miatt a jóváhagyás jó néhány hónapot késett. 

Mindazonáltal a városi képvriselet április 19-i ülésén utasította az 
előljáróságot, hogy kés кíttessen a házaknak iskolává való átalakítására költség-
előirányzatot. - Az átalakítás meg is történt, az épületbe 1873-ban a „polgár ta-
noda" (polgári iskola) költözött. A pincéket a város bérbe adta üzlethelyiségek-
nek és raktárnak, az udvarban jégvermet létesítettek. 1876. IV. 27-én közgy ű lési 
határozattal a gimnáziumnak ajánlották fel az épületet, majd az  1884.  V. 29-i 
közgyű lés az 1884/85. tanévtől kezdve a községi elemi iskola céljaira a város-
nak adta vissza. A gimnázium 1885. IV. 27-29-ig költözött ki. 

1872. III. 24-én a városi közgwlésen tárgyalták a tanyai tanítók kérvé-
nyét, amelyben fizetésja'4tásként 2-2 lánc járási гöldet kékek, hivatkozva a drá-
gaságra: fizetésük 300 Ft, míg I köböl búza (pozsonyi mér ő , kb. 62,5 liter) 10-
11 Ft-ba kerül. 

Még február 4-én ismertették a képviselettel a VKM és a megyei tanfel-
ügyelő  elismerését és köszönetét az 1871-ben hozott 204-es számú határozattal 
kapcsolatban, amellyel évi és osztályonkénti 20-20 Ft-ot szánt a szegény tanu-
lók segélyezésére. A május 12-i ülésen pedig tudomásul vették a tanfelügyel ő -
ség utasítását, hogy az e célra szánt összeget rendszeresen fel kell a költségve-
tésbe venni. Ez a kés őbbi években meg is töпént. 

Farsang Andor tanyai tanító szolgálata április 30-val megsz űnt. Ugya-
núgy Varga Lukács városi tanító is csak eddig dolgozott. Helyét ideiglenesen 
(V-IX) özv. Magyarné Bakai Piroska töltötte be. T őle szintén ideiglenesen Sinkai 
Mária vette át a kézimunka tanítását a fenti id őre, majd októberben ismét Ba-
kai Piroska, októbertől decemberig pedig Sümegi Mária tanította a kézimunkát, 
végül az iskolaszék állandó segédtanítón őként Csendits Bertbt választotta meg. 

Az április 19-i közgyű lés utasította az elöljáróságot, hogy a tanyai isko-
lák részére szükséges padok, asztalok és székek elkészítésére árlejtést írjon ki. 

Május 22-én árlejtést tartottak az Adai úti iskola építésének vállalatba 
adására, ennek eredményét a május 29-i gyű lésen tették közzé. Elfogadták a 
8379 Ft-os ajánlatot. 

A június 5-i ülésen a városbíró jelenti, hogy az Adai úti iskola építése 
megkezdődött, azonban a "áros téglakészlete nem elegend ő , ezét másodosztályú 
téglát vesznek Goldstein Zsigmond vállalkozótól, ezrét 18 Ft-ért. 

Az alapkő  letétele 1872. június 12-én tö пént. Az alapkőbe 35 Ft-ot és 1 
aranyat tettek emlékpénznek. Az építés elég gyorsan haladt, július 10-én már a 
falakra aggatott kendőkéi fizettek 8 Ft-ot, augusztus 6-án a tet ő  feltevésekor a 
bokrétaünnepen a fára rakott kend ők ára is 8 Ft-ot tett ki. Az építés költségei: 
Goldstein Zsigmond vállalkozó: 2196,99 Ft, kőműves (Szegő  István): 3768,50 Ft, 
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kovácsmunkák (Bakai Ferenc): 68,31 Ft, asztalos ( Ősz Sz. Dávid): 595 Ft, laka-
tos (Polyák Sándor): 235,90 Ft. Sterenberg Ern ő  városi mérnök indítványára a 
vakolás marosi homokkal történt; a tető  kátrányozott fazsindely volt, a pallatját 
a vikliгésen felül még deszkázták is, bádogcsatornát is kapott, az ablakokra 
vászonfüggönyöket tettek a t űző  nap ellen, és a tantermeket vaskályhákkal lát-
ták el. 1971 augusztusában bontották le. Els ő  tanítók: Árvay Lajos I-II. fiúosz-
tály, Csatóczkí Apollónia I-II. leányosztály. 

A megyei 'bizottság jóváhagyását a Majoros féle ház vételével kapcsolat-
ban a városi közgyűlés július 28-i ülésén vette tudomásul. 

Az augusztus 4-i képviseleti ülésen az iskolaszék jelentését tárgyalták ar-
ról, hogy a felsőhegyi iskola lerogyófélben van. Miután az épület még forma 
szerint nem volt átvéve, s őt a vállalkozónak még tennivalói voltak, továbbá a 
hatósági jóváhagyás, a tervek és a költségvetés sem jött még vissza, utasították 
a városi elöljáróságot, hogy ezeket az alispáni hivatalnál sürgesse meg, majd 
azok megküldése után forma szerint vegye át az épületet, és a szükségesnek 
mutatkozó intézkedéseket tegye meg. 

Ezen az ülésen az iskolaszék el őterjesztésére tornatanít бi állást rendszere-
sítenek 500 Ft fizetéssel és 120 Ft lakbérrel, -utasítják az iskolaszéket a pá-
lyázat kiírására. 

Ugyanakkor elfogadják az iskolaszék indítványát, hogy a tanyai leánykák 
is oktatást nyerjenek a legszükségesebb n ői kézimunkákban, ezért azon tanítók 
nejei, kik ebben jártasak, és cl is vállalják, évi 100 Ft díjazást kapnának. 

Ez az ülés tárgyalta az iskolaszéknek azt az el őterjesztését, hogy a már 
korábban Molnár Gábor János és neje által iskolaépítés céljára ajándékozod 1 hold 
földön még ez évben kezdjék meg az építést. Páholó és eltér ő  nézetek hangzot-
tak el (mert a híd, városi iskola és óvoda építése is folyamatban van): Végül is 
azzal nyugtatták meg az aggályoskodókat, hogy a város készletéb ől adandó ke-
vés téglán kívül 1200 Ft kiadást jelentene az építés, a tégla, föld, homok és 
más építőanyagok odaszállítását a környékbeliek vállalják. Így hát, - amennyiben 
a lakosok a fuvart írásban vállalják - határozatilag kimondták, hogy az építést 
még ez évben megkezdik. 

Ez az ülés határozatban azt is kimondotta, hogy mivel a helyettesít ő  taní-
tók ugyanazon kötelezettséggel dolgoznak, mint a helyettesítettek, ha kifogás nél-
kül eleget tettek a helyettesítésnek, nekik is ugyanaz a fizetés jár, mint a ren-
des tanítóknak. 

1871,-ben Pécseit Palczer Ede és Koncz József póttanfolyamon vett részt, 
kiadásaikra 21 Ft térítést utaltak ki számukra. 

Az iskolaszék szeptember 2l-én tanítóválasztó ülést tartott, amikor is 
megválasztották Kekezovits Etel és Hagyó Emiliа  városi, valamint Mihиlkovits 
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Antal tanyai tanítót I évi próbaidővel. - Ez utóbbi azonban december hónapban 
meghalt. 

Szeptember 30-ával Pertics István állása is megsz űnt. 
Az első  iskolaszék hároméves megbízatása lejárt, 1872. október 23-án új 

iskolaszék alakuló gyűlését tartották 17 taggal. Elnök ismét Újházy Menyhéj, 
jegyző  Elek János lett. 

Ezen az ülésen Jankovich Aurél városi bíró indítványozza a községházán 
levő  osztályok áthelyezését, hogy a piacbíró és a városgazda hivatala elhelyez-
hető  legyen. 

Az október 26-i ülésen két tanyai iskolához választottak tánítót: Gáspár 
Ferencet és Bakai Piros eddigi városi kézimunka-tanítón őt 300 Ft fizetéssel, és 
amennyiben Gáspár felesége kézimunkát tanít, azért még 100 Ft díjazást kap, -
úgyszintén Bakai is. Városi kézimunka-tanítónak Csendits Bertát . választották 
ideiglenesen, 200 Ft fizetéssel és 120 Ft lakbérrel. 

Ezen az ülésen meghatározták azt is, hogy az iskolaszéki szám аdásokat 
január 1-én és július 1-én be kell terjeszteni, továbbá Samu József igazgató 
előterjesztést tett „elemi tanodák igazgatója" állás megszervezésére. 

Jóváhagyta az iskolaszék, hogy Rieger Mihály óvó és Szeli Antal tanító 
állomásaikat felcserélhessék. Mind a kett ő  képesítve van az elfoglalandó állá-
sokra. Próbaidő  egy év. 

Hagyó Emília 1855. III. 27-én született Pécsett. A képz őt 1 év alatt vé-
gezte, képesítést 1872. VII. 3-án nyert. Zentán tanít 1872. X. 1-t ől 1901 február-
fáig. 1942-ben halt meg. 

Gáspár Ferenc 1821. IV. 13-án született Csantаvéren.. A gimnázium 4 
osztályát Szabadkán, Pécsett és Baján végezte. A képesít ő  vizsga alól 1873. XII. 
18-án felmentették. Maradékon (Szerém m.), majd 1872. X. 1. óta Zentán m űkö-
dött. 1892. XII. 1-én ment nyugdíjba. 1899. december 27-én Szabadkán hunyt el. 

Bakai Piroska 1845. IV. 28-án született Zentán.. Apja iskolájában bizo-
nyos gyakorlati tanítási készséget szerzett, férje, Magyar Imre halála után annak 
osztályában helyettesített. Dolgozott mint kézimunkasegéd is. 1872. X. 1. óta 
megválasztott tanyai tanítón ő . A képesítő  vizsga alól 1877. májusában felmentet-
ték. 1894 végéig tanított. 

Csendits Berta 1842. V. 7-én született Zentán.. 1872. X. 26-tól 1875. 
szeptember végéig kézimunkát tanított. 

Rieger Mihály Szabadkán született 1849. X. 17-én. Itt végezte a gimná-
zium 5 osztályát, a képz őt pedig magánúton. Pécsett nyert képesítést 1871. VII. 
31-én. Mint óvó kezdett dolgozni Zentán 1870. X. 1-én. 1872.X. 26-ától kezdve 
tanító 1876. szeptember 30-ig. 

~ 
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A városi közgyvlés október 30-i ülés ćn tudomásul veszi az iskolaszék 
előterjesztését, a Kalmár és Deutsch-tanyákon m űködött iskolák bérletének be-
szüntetését, és helvettük Barsi Albe rt  és Ujházy Illés tanyáján új helyiségek bér-
letét évi 80 Ft-ért. 

Ugyanakkor elutasítják Árvay Lajos kérését, amelyben az Adai úti isko-
lához istállót kért. 

A november 4-i ülésen Lebák Ferencnek a Keszthelyen tartandó gazdásza-
ti tanfolyamon való részvételi költségek megtérítése iránti kérelmét tárgyalták. 
Az iskolaszék kedvező  véleményezése után a kérelemnek eleget tettek. 

Az iskolaszék november 7-i üléséből megtudjuk, hogy a szegény tanulók 
csizmáit 2 Ft 85 kr-ért adták ki árlejtéssel elkészítésre. Ekkor tárgyalták a vá-
rosi képviselet november 4-i határozatát, miszerint az Adai úti új iskolát ideig-
lenesen kórháznak akarja használni, mert a kórház épülete használhatatlan. - Sa-
mu József indítványozza, hogy az óvoda épületét (a mai Svetozar Mileti ć  ćs 
Fruškagorska utca sarkán)lehetne e célra átengedni, így kevésbé szenvedne a 
tanügy. Indok: 1. A Tisza-parti iskolának 250 tanulója van a 4 osztálvban 2 
tanteremre, ennek elvesztése hátrányosabb, mint az óvodáé. 2. lskolahelyis ćgnek 
alkalmas épületet azon a tájon nem lehet találni, de óvodának valót igen. - Az 
éгvelést elfogadták, és a kórház az óvodába került. 

A városi képviselet 1872. november I6-i ülésén örvendetes tudomásul vet-
te Milos Dimitrijevits megyei tanfelügyelő  jegyzőkönyvi köszönetét és elismeré-
sét Zenta városának a népnevelés érdekében kifejtett buzgalmáé. 

Ekkor tárgyalták az iskolasz ćk előterjesztését az aligazgatói állás létesíté-
sére, 200 Ft évi fizetéssel, miután Samu József igazgató számos teend ővel van 
elhalmozva. - Jankovich Aurél bíró nem támogatja, mert a városi pénztár túl 
van terhelve, - Újházy Menyhért pártolja, míg Branovacski Vazul azt indítvá-
nyozza, hogy költségkímélés végett az aligazgatót a képvisel ő- testület kebeléb ő l 
válasszák. Végül is az indítvámt elejtették. 

A kérdés azonban nem került le a napirendr ől, mert a december 21-i 
ülésen ismertették Samu József igazgató nyilatkozatát, amelyben kéri, hogy 548 
Ft igazgatói fizetéséb ől 1873. 1. 1-től a megválasztandó aligazgatónak kér fo-
lyósítani 200 Ft-ot.. - A nyilatkozatot visszautasítják, mert az a község méltósá-
gával nem egyezik. Ismételten kijelentik, hogy a község pénzügyi helyzete az ál-
lás szervezését jelenleg nem engedi meg. 

Az iskolaszék november 26-i ülésén felolvasták Frank' István tanfelügye-
lő  .levelét, amelyben köszönetet mondott az el őző  iskolaszék eredményes munkájáćrt. 

Beszámoló hangzott el, hogy már négy éve tanfolyamot tartanak a fel-
nőttek oktatására. - A múlt évben nem díjazták a tanítókat, így fél ő, hogy ked-
vüket vesztik. Ennek dacára az idén is lesz tanfolyam. 
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Jelentés hangzott el a tanyai iskolákkal kapcsolatban: a n ői kézimunkák 
tanítása - ahol nős tanítók vannak - megkezd ődtek, és örvendetes eredmények ta-
pasztalhatók. A tanulók száma 433. 

A február 3-i ülésen a városi elemi tanodákban az els ő  félévi vizsgála-
tok kezdetéül február 17-ét határozták meg. - Ekkor hangzott el a beszámoló is 
arról, hogy a városban 3, a tanyákon több helyen folyik a feln őttek oktatása, 
különösen a Fajka-féle iskola környékén (Adahatár) szép eredménnyel. A tanyai 
tanítók ezért, valamint az ismétl ő  iskoláért havi 5 Ft javítást kértek, amit a kö-
vetkező  évben meg is kaptak. 

Tanítóválasztás is volt ez alkalommal Mihálkovits István iskolatanácsos 
elnökletével. Tanyai tanítói állomásra György Alajos lett megválasztva ( ~I. 1-
tő l). Solгész József tanyai tanítót, aki kell ő  nyelvismerettel bír, és akadémiát is 
tanult, a polgári iskolához osztották be tanárnak ideiglenesen, míg helyére ideig-
lenesen Tüski Károlyi nevezték ki (április elsejétől). 

Foglalkoztak még azzal is, hogy a városi ismétl ő  iskolákat hanyagul lá-
togatják, különösen az iparosokat kell ösztönözni, hogy tanoncaikat rendesen 
küldjék az iskolába. 

György Alajos 1832. VI. 19-én született Pilisen (Nógrád m.). A gimnázium 
két osztályát és a képző  egy évét Egerben végezte. Képesítést 1861. VII. 25-én 
nyert. Nagyon tevékeny volt: 1887. VII. 31-ig tanított, 1888. XII. 20-tól városi adó-
tiszt, majd 1893 májusától 1902 végéig újra tanít. Meghalt 1903. április 16-án. 

A deputátum-földeket használó tanítók (Bakai K., Ellinger J., Lebák F., 
Szigethy A., Branovački T. és Stojšić  D.) kérték a városi közg}tilést ől az egyen 
értéki (ekvivalens) adó elengedését, azonban kérésüket elutasították. 

Az 1873. április 10-i közgyű lésen Sterenberg Ernő  városi mérnök bemu-
tatta a Molnár-Gábor János féle telken építend ő  iskola tervét. A terv szerint az 
épület 3600 Ft-ba kerülne, ha a város adja a téglát, a szállításokat pedig a la-
kosok végeznék. - A határozatban kimondották, hagy a tervrajzot és a költség-
vetést levéltárba helyezik, a jöv ő  évi költségvetésben az elöljáróság biztosítja a 
szükséges összegeket. 

Ezzel kapcsolatban az iskolaszék kérte, hogy ideiglenesen béreljenek isko-
lahelyiséget. -Újházi Menyhért iskolaszéki elnök pedig a maga részér ől 50 Ft-
ot adományozott az iskola építéséhez, amit a képviselet köszönettel tudomásul vett. 

Az iskolaszék május 21-i ülésén a II. félév vizsgáinak kezdetét július 14-
re tűzte ki, míg a tanév kezdetét október elsejére. 

A május 24-i közgyű lésen Nikolics András hivatkozik a képviselet 1870. 
I. 22-i 17. számú határozatára, amelyben hit- és erkölcstan tanítói állást szervez-
tek, és jelenti, hogy a szerb hitközség is szervezett ilyen állást, kéri a díjazás 
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megállapítását. - Amikor a tanító a működését megkezdi, évi 150 Ft fizetést 
utalnak ki. 

Városunk - mint korábban is láttuk - nem zárkózott el a tanítók szakmai 
és más szakirányú továbbképzése elől. Ezt látjuk a képviselet július 30-i ülésén 
hozott határozataiból, amikor is Tóth Andrásnak a keszthelyi gazdasági, Koncz 
Józsefnek pedig a budapesti tornatanfolyamon való részvételére 15, illetve 20 
Ft-ot szavazott meg. 

Az V-VI.. fiúosztály elhelyezésére kibérelték a Samu-féle 694. sz. házat 
(mai P. Dra$ina 29.) az 1873/74. tanévt ől kezdődben évi 300 Ft-ért. A bérlet 
1876. IX. 30-ig tartott. A városi közgyűlés 1876. IV. 27-i ülésén úgy határozott, 
hogy onnan az V-VI.. f. o. az úgynevezett Boros óvodába (mai Sv. Miletiéa 8.) 
megy át. 

Ekkor vették tudomásul azt a jelentést is, hogy a fels őhegyi iskola északi 
fala hét hüvelyknyit (kb. 18,5 cm) fogyott. A k бművesmunka 576 Ft 90 kr-ba 
kerül, az elöljáróság a javítást végeztesse el. 

Nikolics András az iskolaszék augusztus 5-i ülésén el őterjesztést tett, hogy 
az elemi iskola felső  osztályaiban és a polgári tanodában tanítsák a szerb 
nyelvet (tekintet nélkül a nemzetiségre), mint rendkívüli tantárgyat. A városi 
képviselet azonban nem fogadta el az indítványt hivatkozva arra, hogy van szerb 
tannyelvű  iskola a városban, aki akar, ott tanulhat. 

Az iskolaszék szeptember 28-i ülésén bejelentették, hogy Jelenyák Adolf 
tanyai tanító megőrült, fizetését szeptember végével beszüntették, éš helyére Tüs-
ki Károly került. 

Az október 21-i ülésen beszámoló hangzott el az iskolalátogatásról, és eb-
ből tudjuk meg, hogy megkezdte m űködését a VI. fúosztály, is: 

A városi képviselet október 15-én tárgyalta a tanítók drágasági pótlék 
iránti kérését. Az iskolaszék pártolólag terjesztette eló a kérést, melyet a képvi-
selet tudomásul vett ugyan, de a város nehéz anyagi helyzete miatt „f gyelmen 
kívül hagyják." - Ugyanakkor a tanyai tanítók 1872. évi kérelmére 300 Ft fize-
tésüket 20 Ft-tal emelik azzal a kötelezettséggel, hogy óktóber 15-t ől kіzdбdő- 
en minden vasárnap d.e. 3, d.. u. pedig 2 órán át kötelesek ismétl ő  iskolát tar-
tani négy hónapon keresztül. Az iskolaszék is meger ősítette a határozatot 1874. 
II. 5-i ülésén, azonban a felemelt fizetés csak 1875-ben került kifizetésre. . 

A városi közgyű lésen tárgyalták 1873. november 13-án a Gyenis Orbán-
nal kötött szerzбdést egy lánc föld vételéről iskolateleknek 400 Ft-ért. A vételt 
jóváhagyták, az összeget kiutalták, és a házipénztár kifizette.. 

1873. december 9-től Zenta ismét rendezett tanácsú város tett, és az újjá-
alakulással az addigi iskolaszék tagjainak megbízatása megsz űnt. - A december 
29-i ülésen kimondták, hogy a város oktatásügyi szakosztályába csak képvisel ő- 
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kit választanak, úgyszintén az alakítandó iskolaszék tagjai is kizárólag a képvi-
selő-testület tagjai közül választhatók. -Megállapították a képviselet és az isko-
laszék hatáskörét: az iskolaszékhez tartoznák azok az ügyek, amelyek az iskolák 
belső  életéhez tartoznak, míg az anyagi '.vónatkozású ügyekkel közvetlenül a 
képviselethez lehet fordulni. 

Az iskolaszék december 30-i ülésén tudomásul veszi Palczer Ede fels őhe-
gyi tanító december 10-i lemondását, fizetését e napig folyósították. -Helyére 
Tóth András tanyai tanítót választották. 

Meg kell említenünk azt is, hogy a többször hivatkozott nehéz pénzügyi 
helyzet dacára is a város ebben az évben „Tanodai kiadások" címen 40 225 Ft 
36 2/3 kr-árt fordított a közm űvelődésre. 

Itt időszerű  a tanítóegyesületekr ől is szólni.. =. Ugyanis az 1868. évi 38. tc. 
az országot vármegyék szerint népoktatási tankerületekre osztotta. Ezek tanítói 
tankerületi tantestületeket alkottak, amelyek járáši körökre oszlottak, ezeken belül 
működtek a helyi egyesületek. -Miután a magyar vallás- és közoktatásügyi mi-
niszter 1872. IX. 2-án kelt rendelkezéšévil kötelez ővé tette az egyesületek alakí-
tását, 1872. X. 14-én Zomborban is megalakult a „megyei községi tanító-egye-
sület." Ezen a gyű lésen Samu József veгеtésével 24 zentai (elemi és polgári is-
kolai) tanító is megjelent. 

A megyei egyesület évi közgy űléseit rendesen augusztus hónapban tartot-
ták a megye különböző  helyein. Ezeken a felmerül ő  fontosabb általános érdekű  
tanügyi kérdéseket tárgyalták és rendszerint ismeretterjeszt ő  kirándulásokkal, 
hangversenyekkel, kiállításokkal kapcsolták össze.  Az  egyesületi működés súly-
pontja a járási körökben volt, ezekben folyt a szakmunka. 

A tanítói egyesületek célja és feladata . az iskolai nevelésre- és oktatásra 
vonatkozó ismeretek gyarapítása, a rászoruló tagok segélyezése, ami az önsegé-
lyező  egylet útján történt. 

A zentai Járási Kör megalakulásának pontos id őpontját nem ismerjük, de 
abból, hogy a kebelében működő  Zentai Kerületi Tanítók Önsegélyező  Egylete 
1873. II. 2-3-án alakult meg, arra lehet következtetni, hogy a járási tanítószövet-. 
ség is ekkor, vagy azt kevéssel megel őző  időszakban jött létre. 

A Zentai Tanítók Önsegélyező  Egyesülete 1873. dećember 8-án alakult, 
elnöke Samu József, alelnöke Ellinger József, titkára Árvay Lajos és pénztárno-
ka Lebák Ferenc lett. - A zentai körnek rendezett könyvtára is volt. - Mind a 
járásköri gyű léseken, mind pedig a vármegyei egyesületben a zentai tanítók 
számottevő  működést fejtettek ki. Említésre méltók: Samu József, Bakody Már-
ton, később: Czehe Győző, Harsányi János, Móra István, 'lovoszel János, Vida 
Sándor, Mukus Mezei Mihály, Kováts Géza, Forray Ferenc: 
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1874. január 22-én tárgyalta a városi közgy ű lés Samu József még 1873-
ban tett indítványát árvaház alapításáról, azonban hivatkozással a város nehéz 
anyagi helyzetére, az indítványt egyel őre elejtették: 

Ugyanezen az ülésen kinevezték az új iskolaszék tagjait is. Az iskolaszék 
január 27-i ülésén Jankovich Aurél polgármester elnökletével megtartotta alaku-
ló gyülését. Elnök ismét Újházy Menyhért, alelnök Nikolits András, jegyz ő  Elek 
János, míg pénztárnok Heiszler Ferenc lett. - Megválasztották a gondnokokat is. 
- Bizottságot alakítottak a választások él őtti minősítő  táblázat elkészítésére. 

Az iskolaszék február 5-i ülésén Simrák Lászlót választották meg tanyai 
tanítónak, aki 1849. VI. 27-én született Podvilkon (Árva ni.). A gimnázium 5 
osztályát majd 2 éves képzőt végzett Baján. Képesítést 1872. XII. 6-án Pécsen 
nyert. Bátán, majd Zentán működött 1884. április végéig. 

Ekkor határozták meg az 1. félévi vizsgák idejét február 9-14-ig, továbbá. 
hogy az iskolákban legyen „Látogatási könyv°', az igazgatónak err ől havonta 
kívánatos jelentést tenni. - A járványok megakadályozása végett az orvosok 16-
togassák a tanintézeteket. 

Samu József 1871-től magánadakozásbcil ún. „Eötvös" alapot gv űjtött 
szegény tanulók segélyezésére, amelynek összege ekkor 346 Ft 43 kr-árt tett ki, 
ezt az öšszeget átadta az iskolaszéknek. 

Az iskolaszék március 10-én foglalkozott a77al a mozgalommal, amely 
az iskolákat ismét felekezetivé akarta tenni. Ennek el őzménye az, hogy 
Tomćsányi János káplán 1874 februárjában a városi képvisel őkhöz nyomtatott 
felhívást intézett azzal, hogy a képvisel ők hassanak oda, hogy a katolikus fele-
kezeti iskolák állítassanak vissza. Hivatkozott arra, hogy míg a 2000 szerbnek 
és az 1000 zsidónak van felekezeti iskolája, a 17 000 katolikusnak nincs. Kifo-
gásolta, hogy a községi iskolaszékben szerb és zsidó tag is ván, ezek határoznak 
a katolikus gyermekek jövőjéről is. -Szabó László és Mikosevics József febru-
ár 27-én „Nyilatkozat"-ban reagáltak a felhívásra, amelyben sért ő  kitételek vol-
tak az „urak" rovására, vallástalannak min ősítve az értelmiségieket. - Erre 
Tomcsányi „Adós nem szoktam maradni" címen igyekezett igazolni álláspontját. 
- Szárics Bertalan városi képvisel ő  és iskolaszéki tag „Válasz"-ában 19 oldalon 
taglalja a Tomcsányi felhívásában foglaltakat. Megállapítja, hogy ;,oly községi is-
kolánk van, mely a katholikus szül ők gyermekeit a vallás dolgában minden te-
kintetben kielégítően neveli", utal arra is, hogy a katekéta állás rendszeresített. 
Rámutat arra is, hogy a 17 000 katolikus is részt vett annak a képviseletnek a 
megválasztásában, amely az iskolák községivé tételét kimondta, s ez a képviselet 
választotta az iskolaszéket is. Megállapítja, hogy a községi iskola eredményeket 
ért el a reálismeretek oktatásában. Leszögezi, hogy itt a hatalom elvesztésér ő l 
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van szó , mert hiszen a felhívó is elismeréssel adózik a tanítók és az iskolaszék 
munkájának. „Zentának nincs oka iskoláit felekezetivé változtatni!" 

Noha a felhívás és az általa a hivatalos és nem hivatalos helyen kivál-
tott, mellette és ellene szóló viták a kedélyeket alaposan felkorbácsolták, az is-
kolaszék úgy határozott, hogy nenl fog a községi iskolarendszeren változtatni'. 

Ugyanez a kérdés szerepelt a városi közgy ű lés március 12-i ülésén. 
Ugyanis Kerekes Sándor képvisel ő  előterjesztette (a plébániától jött) indítványt: 
vagy szüntessék meg az 1869-i határozatot, és adják vissza a katolikusoknak az 
iskolájukat, vagy szüntessék be a szerb hitfelekezeti iskolának a házipénztárból 
való ellátását is, hogy ne legyen egyik vallásfelekezet sem el őnyben a másik felett. 

Az elnöklő  polgármester felolvastatja az iskolaszék e tárgyban tett el őter-
jesztését. - Az iskolaszék tagjait nem a hatalomvágy vezeti, az igazságot keresik. 
Felsorolja az clé гt eredményeket: a tanulók száma 1869-ben 1402, míg 1873-
ban 2213, tehát 811-gycl több. Tanvai iskola nem volt, most 9 van, a leányok 
a tanyán is tanulnak kézimunkát. A tanítók feln őtteket is oktatnak, vasárnapon-
ként ismétlő  iskola működik. A tanítók csak katolikusok lehetnek, kötelességük 
a hittant tanítani. A városban hitelemz ő  állás van, a gyermekek templomba jár-
nak. - A város nem mondhat le arról a jogáról, hogy a maga zsebéb ől fizetett 
iskoláira maga is ügyeljen fel az iskolaszék által. - Benedek Elek apát kijelenti, 
hogy Tomcsányi nem akarta az iskolaszéket bántani. Védelmébe veszi a volt 
felekezeti rendszert. - Szalmási Gyula képvisel ő  hosszú fejtegetésben a községi 
iskola védelmére kel Tomcsányi röpiratával szemben. 

Határozatként - egy szavazat kiv ćtelćvel - egyhangúlag napirendre térnek az 
indítvány felett. 

Ugyanazon az ü'éscn határozattal elfogadták a Molnár-Gábor-féle iskola 
építésével kapcsolatban a városi mérnök által ben у  tjtott árlejtési jegvz őkönvv t 
azzal, hogy a vállalkozók egy é' іg felelnek a munkájukén. A mérnök állítson a 
munkához felügyelőt. 

Az építkezés 1874 áprilisában meg is kezd ődött. A gazdasági tanácsnok 
előterjesztést teli másodosztál уú tégla beszerzésére ; a beszerzéssel megbízták a 
tanácsot. Az iskola felépítésére összesen 3237 Ft 5 4 kr-ári fordítottak. Az átvé-
tel 1874. XII. 23-án történt. Az iskola els ő  tanítója Bakody Márton volt. Az is-
kola neve „Molnár-Gábor Iskola" a telekadományozó neve után. 1969-ben a 
kis létszám miatt bezárták, és 1970-ben eladták. 

Az iskolaszék április 17-i ülésén meghatározta, hogy az iskolákat hivata-
losan látogathatják: az iskolaszék kiküldött tagjai, Dimitrijevits Milos királyi 
tanfelügyelő , a másod-tanfelügyel ő, Frank' István, a megyei iskolatanács kikül-
dött tágjai, valamint az iskolák igazgatója hivatalból. - Kimondták azt is, hogy 
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Kubinszkí Mihály főegyházmegyei tanfelügyel ő  mint vendég látogathatja meg a 
hittanórák alatt az iskolákat. 

A városi közgyű lés május 15-i ülésén megszavazta a Gyenis- féle telken 
építendő  iskola felépítésére szánt költségeket az 1875. évi költségvetés terhére, 
amint azt a környékbeli lakosok kérték. 

A szegény tanulók segélyezésére juttatott összeg ebben az évben már (a 
tantermek szaporodása folytán) 620 Ft-ot tett ki. 

A rendes heti szünnap a városi elemi iskoláknái csütörtök egész nap, a 
tanyai iskoláknál péntek egész nap. A tanítók a tanulókat a templomba vagy 
ünnepélyes felvonulásra személyesen vezetik. . 

Igazgatói előterjesztés hangzott el, hogy a IV. fiúosztály mellé párhuza-
mos osztályt kellene nyitni. Gyengének találják az osztály eredményeit, de a ha-
tározat függőben marad. 

Vita indult arról, hogy miért van a III. párhuzamos osztályok egyikében 
25, a másikban 130 tanuló. Az igazgató ezt azzal magyar дΡz7a, hogy amikor a 
közös iskolák elleni ára тnlat megindult, a katolikus szül ők az izraelita vallású 
tanítótól kivették a gyermekeket, pedig vallási tekintetben nem volt hátramara-
dás, hiszen a gyermekek Bakai Károly iskolájába jártak hittanra, és innen jártak 
templomba is. 

Az iskolaszék előterjesztést tett a városi képviseletnek, hogy az augusz-
tusban Budapesten tartandó II. egyetemes tanítógy ű lésre 3 tanító küldését tegye 
lehetővé. A városi közgyűlés július 5-i ülésén azonban csak 2 tanító részére ha-
gyott jóvá 50-50 Ft-ot, így Elek János tanító és Bicsérdy János tanár utazott 
el a gyű lésre. 

Júliusban a tanítók Samu József vezetésével a Szabadkán tartott tanító-
gyű lésen vettek részt. 

A városi közgyűlés augusztus 13-án tudomásul veszi az alispán rendele-
tét, amely szerint az iskolák udvarán vagy földjén a városi mérnök alkalmas 
helyet jelöljön ki gyümölcsfák telepítésére. 

A községi tanítók 1874. július 26-án egyhangúlag Samu Józsefet válasz-
tották meg iskolatanácsosnak , amit az iskolaszék augusztus 29-én tudomásul 
vett. Ezen a nyáron Bakody Má rton vett részt a keszthelyi nyári gazdasági 
tanfolyamon. Árvay Lajos kérésére az Adai úti iskola mellett fészert és kissze-
rű  istállót építenek. 

Az iskolaszék szeptember 24-i ülésén felolvassák Samu József igazgató 
átiratát, amely szerint a VKM a szabadkai tanítón ő-képezdéhez rendes tanárrá 
nevezte ki, ezért az igazgatói (és tanári) állásáról lemond. - Az iskolaszék err ő l 
szóló jelentését a városi közgy ű lés október 16-án. elfogadta. - Az iskolaszék el ő-
terjesztésére az igazgatást két személyre bízták: a polgári tanodában Merényi 
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Dezső  (tiszti ügyész ), az elemi iskoláknál Bakai Károly lett ideiglenes igazga-
tó. - Ugyanekkor elfogadják az iskolaszék javaslatát az igazgató személyét ille-
tően. Mint eddig is, egy személy lesz az összes tanintézetek igazgatója, aki nem 
tanít, de szükség esetén ,helyettesíteni köteles a polgári tanodában, végzettsége 
az egyetem bölcsészeti (filozófiai) vagy a m űegyetem (polytechnikum) tanfolya-
ma és tanári oklevél. Illetménye mint el őzőleg is az igazgató-tanárnak: 1400 Ft. 

A VKM rendelete értelmében az iskolaszék tartozik minden évben össze-
írni a tanköteleseket, az iskolákat hat osztályúvá fejleszteni a népiskolai törvény 
48. paragrafusa éhelmében. Erről tárgyalt az iskolaszék október 31-i ülésén és 
megállapította; hogy a városi iskoláknál a kívánalmaknak eleget tettek, viszont a 
tanyai iskoláknál a hat évfolyam egyel őre nem vihető  keresztül. 

A VKM méterrendszer-g у  íjteményt ajándékón a zentai iskoláknak, ame-
lyet a polgári iskolában helyeznek cl. 

November 10-én bejelentették Tüski Károly tanyai tanító halálát. Özvegye 
félévi fizetésének megfelel ő  210 Ft végkielégítést kapott. -Iskolájában Barsi Al-
bert, majd Soltész József, végül pedig ennek neje helyettesítette december 31-ig. 

A városi képviselet 1874. november 19-én örömmel vette tudomásul, hogy 
Dimitrievits Milos yr. tanfelügyel ő  elismeréssel emlékezik meg Zenta képvisel ő-
testülete és tanácsa, valamint iskolaszéke részér ől a népnevelés fejlesztése érde-
kében hozott tetemes áldozatairól továbbá Újházy Menyhéj iskolaszéki elnök 
hazafias működéséről. Ugyanekkor az adai határ mentén lakó több szállási la-
kos kérvényére kimondják, hogy az 1876. évi költségvetés felvételekor az iskola 
iránti kérésüket figyelembe veszik. 

Az iskolaszék december 23-án jelentette a tanfelügyel őségnek, hogy az is-
kolák a törvény kívánalmai szerint vannak berendezve. -Kimondták, hogy az is-
kolák vagyonát leltározni kell, és a leltár városgondnoknak, Gyorgyovánszky 
Györgynek átadni. 

Tanítóválasztás is volt: a tanyai iskolához (Barsi) Kanovich sz. Gvozsgák 
Táliát választották meg, kötelezve, hogy a tanképesít ő  vizsgát egy év alatt tegye 
le, állását pedig  1875.  I. 1-én foglalja cl. - Róla annyit tudunk, hogy 1832. II. 
25-én született Keresztúron (Krstur). 1881. VIII. 31-ével állásától felmentették, 
mert nem tett képesítő  vizsgát. - 1893-tol 1899. január végéig magánóvodát tar-
tott fenn évi 120 Ft városi segéllyel. 

1875. január 23-án az iskolaszék ülésén beszámoló hangzott el arról, 
hogy a szegény sorsú tanulók részére 2 Ft 30 kr-os árban rendeltek csizmá-
kat, azonkívül kiosztanak könууеket és ruhát is. - Az április 8-i ülésen az igaz-
gató jelentette, hogy az 1874/75 -ös iskolaévben 166 tanuló kapott csizmát. 

Ugyanezen az ülésen ejtették meg az igazgatóválasztást is, amelynek ered-
ményeképpen Molnár István (borászati és vegyészeti szakem эer) lett• 18 szava- 
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tattal megválasztva Kuthv József 10 szavazatával szemben az összes zentai 
községi tanintézetek igazgatójává a77al, hogy az 1875, év folyamán középtanodai 
tanári vizsgát kell tennie. A kisebbség a választást megfellebbezte, azonban 
Molnár időközben lemondott, amit az április 8-i ülésen jelentettek be. 

A megüresedeti igazgatói állásra ugyanekkor (1875. IV. 8) Kuthy József 
et választották meg 1400 Ft fizetéssel, amelyben benne van a 120 Ft lakbér is 
azzal, hogy állását május elsejével foglalja el. 

Kuthy József 1849. XI. 23-án született Agárdon (Fejér m.). A f őgimnázi-
umot Székesfehén уárott végezte, majd a budapesti M űegyetemen 1872. IX. 25-én 
mérnöki, 1874. XI. 4-$n főreáliskolai tanári oklevelet szerzett. Segédtanár volt a 
műegyetemen 2 és 2/3 évig, ugyanakkor rendes tanár a Fröbel-n őegylet 
nevelőnőképezdében.. 1875, május 1-től a polgári és elemi iskolák igazgatója, 
1876. szeptember 1-t ől a községi algimnáziumé is, tanítási kötelezettség nélkül. - 
1881-ben a B.B. vm.. tanítóegyesületének alelnöke volt. 

A januári ülésen került napirendre a tanítóegyesület el őterjesztése is, 
amelyben a méterrendszer tanításához szükséges taneszközök beszerzését kéri. -
Ennek eredménye is lett, mert a város a szükséges ménékeket, valamint ezek 
szemléltető  képeit beszerezte. - Az igazgató jelentette az iskoiaszéknek, hogy a 
tanulók oktatása az iskolában történik, míg a feln őttek oktatásáról a városi ta-
nács intézkedett. A polgámester felhívására a tanítók is el őadásokat fognak tarta-
ni az új ménékek népszer ű sítésére, ezért részükre tiszteletdíjat fognak megállapítani. 

Korábban említettük, hogy az alispán rendeletére faiskolák létesítésére te- 
rületet kellett biztosítani, ami meg is tö гІént, de a tanítók a zöldet használhatat-. 
lannak minősítették, ezért a város visszavette. 

A városi képviselet május 13-án módosította 1873. december 29-én ho-
zott határozatát, mely szerint az iskolaszék tagjai kizárólag a városi képviselet 
tagjai lehetnek, olyan értelemben, hogy az igazgató is tagja lesz az iskolaszék-
nek a többi taggal egyenl ő  min&' gben, mert jelenléte kívánatos a szakkérdések 
megoldásánál. 

Az iskolaszék május 29-i ülésén az igazgató jelentést tett az iskolák ál-
lapotáról. Több tanyai iskola „nyomasztó állapotban van", Gáspár Ferencnél 
(Tornyos) a helyiség célszer űtlen: 1. fekvésénél fogva, 2. az épület igen rossz ál-
lapotban van, 3. a tanterem kicsiny és sötét. E bajon akként lehetne segíteni, 
hogy helyette a Lengyel Dávid által felajánlott, jobb fekvés ű , a szükséghez ké-
pest átalakítandó házat kell kibérelni. Ezen iskolához hasonló állapotban van az 
is, amelyben Soltész m űködik, ehhez járul, hogy az épület szerz ődése folyó év 
szeptember végén lejár, s ezen túl a tulajdonos a saját céljaira akarja használni 
az épületet. Utánanézett, de azon a környéken iskolának alkalmas helyiséget 
nem talált. Felkéri az iskolaszéket, hogy intézkedjék, nehogy helyiséghiány miatt 
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a tanítás szüneteljen. - Pár tanyai iskolában néhány taneszköz hiánvzik, kéri be-
szerezni. „Ami magát az oktatást illeti az eredmény mind a városi, mind a ta-
nyai iskolákban több helyen magasabb igém eknek is megfelel ő, általában véve 
pedig teljesen kielégít ő." . 

Kivánatos volna még az elemi V. és VI. leányosztályok felállítása is, ám-
bár ez a város mostani viszonyai közt nem képez els őrendű  szükségletet. - Ki-
mondják, hogy a Gáspár-féle, Gombos Andrástól b ćrclt iskola szerződését szep-
tember végével felmondják, Lengyel Dáviddal kötnek szerz ődést. - Az igazgatót 
bízzák meg, hogy a Soltész-féle iskola részére találjon helyiséget. 

A június 3-i ülésen az igazgató indítványozza, hogy az országos mozga-
lomhoz képest a szünidőt július és augusztus hónapokra tegyék át. A törvény 
a szünet meghatározását az iskolaszék hatáskörébe utalja. Javasolja. hogy ebben 
az évben a tanévet július hó közepén fejezzék be. a jöv ő  tanévet pedig szep-
tember közepén kellene megnyitni. -Elfogadják, így az 1875/76-os tané're az 
iratkozások szeptember 12-14-ig lesznek, 15-én kezd ődik a tanítás, a tan ćvct jú-
nius 30-án fejezik be. A következ ő  évben a tanév szeptember 1-én kezd ődik, a 
szünidőt július és augusztus hónapokra teszik át. - A nagy őszi munkák idcj ćrc 
az iskolaszék elnöke adhat 7-8 napi szünetet. - Decemberben az évi szünid őt a 
kormánv is július-augusztus hónapokra tette át. 

Bakav Károly kéri, hogy az értesít őbe a tanvai tanulók ćrdemjcgyeit is 
vegyék be, ez ösztönzően hatna a tanulók szorgalmára, a szül ők iskoláztatási 
kedvére. Kimondják, hogy az 1875/76-os iskolaévre eleget tesznek a k ć résnck. -
Egyébként az ez évi É гіesítvénvckct 700 példán} ban m•omtatják. 

Érdemes röviden áttekinteni az  1874(75.  iskolai évre kiadott, „A Zenta 
város községi elemi népiskolák értesítvénye" címet visel ő  énesítőt. (XII. évfo-
lyam, megjelent 1875. VII. 5-én.) 

Felsorolja az iskolaszék tagjait, a tantestület tagjait, akiket az egyes osz-
tályoknál fogunk látni, a hitoktatókat: rkat.. Láng Mádon, gkel.. Vlasits Trifun, 
izr. Klein Salamon, - valamint a szaktanítókat: Be11 ćr Péter rajz-, Csendits Berta 
nőikézimunka-segédtanítót. 

9) Belvárosi iskolák 
17.  és 1'. egvesített jiríosztily. Ttanító: Elek Јúnoѕ . Tantcogyak: figvelenr, szargalonr, hit-

és erkёlestcor, magvar і lvcrsós, magyar nvelvian. hazai tártérvet és Јыdга  z, ierni szeitan és ter•-
nІészetrajz, gazda3Ćgtarr, .szépirиs, іІémeu nviiV és olva.sú.s, holgúri joguk  is  ká пΡ гΡlességek isnuеre-

te, szĆnі tcar, rajz. 
I(: lirío.ztály. Tanító: Szig еt/rv .Intal. lantćnvak: figyelem, errk бΡ lcsi. Viselet, hilcnr, magvar 

olvasós, nvelvtan, .szгΡrnnan, fй l(lгajz, magvaz szépirиs, rajz, ninret ulуnsó.s - irĆs. 

11l. ft ќosztály. Tanná: Lehák Ferenc. .1 tantcirgvak küzül csak a hit- és erkülc•stau osz-
táhzatai vannak felöntetve, a tйhhiek „Egvéh tanulmányokh й l " alak, ugvaiiígv a táhlü III., II. 
és I. nsztálvokhaн  is. 
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11. és L egyesiteu fiúosztály. Tanító: Rieger Mihály. 
Az  I.  osztályban a tannlók két csoportban vannak: ohvasók és haladók. 
IV. leányosztály.Tanító: Sinkav Mihály. Tantárgyak: hit- és erkölcstan, magyar olvasás, 

magyar nyelv és fogalmazás, német olvasás, földirat és természetrajz, magvar iris, német írás, 
szó- és irásbeli számtan, rajz. 

III. leányosztály.Tanító: Ellinger József. 
11. és L. egyesített Ieánvosztály.Tanító нő: Szekfri нé Kekezovics Etelka. Az L. osztályban a 

tanulók három csoportban vannak: olvasók, haladók, kezdők. 
III. vegyes osztály.Tanító: Kohu Vilmos. 
IL és L. egyesített vegyes osztdly. Таиі tб: Klein Adolf. 
Az L osztály három csoportban: olvasók, haladók, kezd ők. 	 . 
B) Xnlvárosi iskolák: 
Újvárosi IL és I úosztálу Tanító: Bakai Károly. Az L osztály három csoportban mint 

fent. (Megjegyzés: Újtemplomtéri, Bakai-iskola.) 
Újvárosi II. és І. Ieányosztálу Tanitóнő: Konczné Hagyó Emilia.. Az  I.  osztály két cso-

portban: haladók, kezdők. (Megjegyzés: UјіеmрІomtёгi, Bakai-iskola.) 
Alsóvárosi II. és L лúosztálv.Tanító: Arvav Lajos. Az I. ósztály három csoportban: olva-

sók, haladók, kezd ők. (Megjegyzés: Adai úti, Árvav- iskola.) 
Alsóvárosi II. és 1. Ieányosztály.Tanítón ő: Csatóczky Apollónia. I. osztály három 

csoportban mint fent. (Megjegyzés: Adai inti, Árvay- iskola.) 
Felsővárosi II. és L vegyes osztálv.Tanitó: Bakay Alajos. I. osztály bárom csoportban 

mint fent. (Megjegyzés: Тóрaгti iskola.) 
A tanyai iskoláknál: csak a tanító neve és a tanи lók száma szerepelt az értes іtöben. 

Tóth András (Felsőheg), Szupics Márton (Orom), Kanoviclmé Gvozsgvák Júlia, Soltész József 
(Falka), Simrák László, Gvörgv Alajos, Gáspár Ferenc (Tornyos), Bakay Piroska (Hiressor), 

Bakody Márton (Molnár-Gábor). Az iskolák három osztályúak, ismétl ősökről nincse-
nek adatok. Az iskolák helyét nagyon nehéz meghatározni, mert a határozatok-
ban csak a tanya tulajdonosának neve szerepel. 

Az osztályozásnál használt érdemjegyek (rövidítve): kitűnő, jeles, jó, elégséges, 
nem elégséges. - A jó viselet ű  tanulók csillaggal voltak jelölve. - A figyelem és szor-
galom jelzése: feszült, tartós, változó, csekély; ernyedetlen, szórakozott; dicséretes. 

Kimutatás: 1874. szeptemberében össszeírott 6-12 éves tank đteles fiú 
1233, leány 1119, összesen 2352. Az iskolákba beiratkozott 1025 fiú és 892 le-
ány, összesen 1917, az iskolát befejezte 722 fiú és 555 leány, összesen 1277 tanuló. 

A görögkeletiek felekezeti iskolájába beiratkozott 114 fiú és 52 leány, 
azaz összesen 166 tanuló. Ezt a számot hozzáadva a községi elemi iskolákba 
beírt 'tanulók számához látjuk, hogy Zenta város đsszesen 2352 tankötelezettje 
kđzül beíratott 2083, be nem íratott, tehát semminem ű  iskolai oktatásban nem 
részesült 269 fő . 

Az értesítő  közli még röviden a tanügyet érdekl ő  eseményeket, melyeket 
az előzőekben mi is bővebben tárgyaltunk. -Megemlékezik a jótékonyságról: a 
Takarékpénztár 100, a Népbank 25 Ft-ot adott a szegény tanulók alápjába. -
Láng Márton hitoktató 66 Ft 50 kr-t gy űjtött a beteg iskolás gyermekek befo- 
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gadására, az ágyat fel is állították. -Büntet őpénzekből a város 20 Ft-ot adott a 
szegény tanulók alapjába. - Elek János és Kuthy József tankönyveket ajándékozott. 

Megemlítjük, hogy Dudás Andor szerint ekkor a város lakossága feleke-
zetileg így oszlott meg: római katolikus 17 111, görögkatolikus 2, görögkeleti 
nem egyesült 1986, izraelita 1120, egyéb 119, összesen 20 338. 

Az augusztus 30-i városi közgy ű lési ülésen foglalkoztak Láng Márton 
hitoktató (egészségi okokból történt) lemondásával, akinek a helyére Haynald La-
jos kalocsai érsek Schr őder Györgyöt akarta kinevezni. - A lemondást tudomá-
sul veszik, de az érsek áltat történ ő  kinevezés ellen tisztelettel óvást emelnek, s 
miután a város által fizetett el őadókat a város is választja, a közoktatási törvény 
122 ., illetve 136. paragrafusa értelmében a választást az iskolaszék fogja megejteni. 

Az iskolaszék szeptember 2-i ülésén napirendre t űzték az adai határ 
menti 41 lakos iskolaépítés iránti kérvényét. -Szorgalmazni fogják a képviselet 
1874. XI. 19-i határozatát, hogy e célra az 1876-i költségvetésben pénzt biztosítson. 

A szeptember 25-i ülésen határozatot hoztak, hogy az elemi iskolák ré-
szére látogatási jegyzőkönуvеket fognak készíttetni 2000 példányban, amelyek 
által a szülők gyermekeik haladásáról havonként értesítést nyernek. A II. osz-
tálytól fogják használni. -'Ugyanekkor megengedték, hogy az igazgatónak jogá-
ban áll évente négy alkalommal 1-1 nap szünetet adni. 

A szeptember 26-i ülésen Csendits Be rta helyére október 1-t ő l Sinkay 
Mari lett megválasztva ideiglenes n őikézimunka-segédtanítónővé oly módon, hogy 
a rendes tanítónő , Szekfűné Kekezovits Etel utasításai szerint fog dolgozni. 

A tornyoši iskola részérc kibérelték Kovács Mihályné Lengyel Magdolna 
2814. sz. házát október elsejét ől 1878. X. 1-ig évi o. é. 80 Ft-ért. 

Az óktóber 5-i ülésen bizottságot alakítottak az igazgató és a tanítók kö-
zötti viszonyról szóló szabályrendclet elkészítésére. 

Az iskolaszék egyik legtevékenyebb tagja, Deák Ignác (a városi közg уіíl -
sen ért támadás miatt) lemond iskolaszéki tagságáról, de a gy űlés a tanügy 
iránt mindenkor tanúsított fáradhatatlan, dicséretes buzgalmáért egyhangúlag el-
ismerő  köszönetét fejezi ki, és a lemondást nem fogadja el. 

Az október 28-i ülésen megállapítják az érseki leirattal kapcsolatban, 
hogy az iskolaszék szeptember 2-án pályázatot hirdetett a hitoktatói állásra, - a 
beérkezett pályázatokat fel fogják ugyan terjeszteni az érseki hatósághoz véle-
ményezés végett, de a választást az iskolaszék végzi. - Leszögezik, hogy a leirat 
sem bizonyítja, hogy a választási jog nem illeti meg az iskolaszéket, ezért ra-
gaszkodik e joghoz, s ha kell, fellebbezni fog akár az országgy ű léshez is. De 
hogy az oktatás ne szenvedjen kárt, ideiglenesen, erre a tanévre Schrőder György 
látja cl a hitoktatói szolgálatot. 
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Az 1875. évben a felsőhegyi és a Molnár-Gábor iskola kertje léckerítést 
kapott. 

Az 1876. január 14-i iskolaszéki ülésen bejelentették, hogy Dimitrijevics 
Milos megyei tanfclügyclő  megvált állásától, és a VKM a megye népoktatási 
ügyeinek ideiglenes vezctés ćvcl Frank' István új' іdéki főgimnáziumi igazgatót 
bízta meg. - A zentai tanítóegyesület elnöke Kuthv Józs ег  

A február 19-i ülésen megállapították, hogy a tanyai iskolák látogatottsá-
ga és ennek következtében az eléd eredmény nem kielégít ő . Az igazgató intéz-
kedjen, hogy a mu'asztókat mutassák ki, és a kimutatást az iskolaszéknek küld-
jék meg. 

Igazgatói jelentés alapján az iskolaszék megállapítja, hogy Szupits Mádon 
hanyagul dolgozik (p'. az 1874/75. tanév végén nem maradt tanulója), ezét 
megintik, és ha a jövőben is eredménytelen lesz, állását felmondottnak tekintse. 

Beszámolnak az iskolaszék által kezelt alapokról is. Az 1875. XII. 3 1 -i 
állapot szerint: „Eötvös''- alap: 557 Ft 57 kr (a többit a házipénztár kezeli), „Is-
kolai alap": 111 Ft 55 kr, „Szegény tanulók" alap: 2973 Ft 79 kr, összesen: 
3642 Ft 91 kr.. Köszönettel veszik tudomásul, hogy az igazgató a tanyai szor-
galmas tanulók jutalmazására hangversenyt rendezett, amelynek eredménye 64 Ft. 

A városi képviselet április 27-én kimondta a Boros óvoda (Sv . Mileti ćдΡ 
8.) rendbehozását, és az V-VI.. osztálvt oda helyezi át a Reund-féle házból, 
amelynek bérlete szeptemberben megsz űnik. 

A VKM 1876. szeptember 2-án „Utasítást" adott ki az iskolaszék ćs a 
tanítótestület mííködésér ő l. Ennek é гtelmćbcn minden hó első  vasárnapján déle-
lőtt módszc пΡani éгtekezleteket tartanak. 

Az iskolaszék szeptember 9-i ülésén közölték, hogy a VKM Czirfusz Fe-
rencet nevezte ki megyei tan Гelügyelővé.Beszámoltak a zentai m űkedvelő  
képezdészek augusztus 26-i el őadásáról, amikor is a „Csalódások" cím ű  darab-
bal 1 5 Ft 58 kr bevételüket az Eötvös- alapnak juttatták. Jelentették, hogy még 
április I 1-én kénék a városi tanácstól a t дΡnkötelcsek összeírását, mert enélkül 
rendes iskoláztatásról szó sem lehet. -Megsürgették és a polgármester október 
20-án jelentette,. hogy a kérésnek eleget tettek. Az elhangzott beszámoló alapján 
az elemi iskolák  1875/76.  évi eredménye olyan fokú, hogy az iskolaszék elége-
dett. Kimondták, hogy a szegény gye Пnekek csizmáját ezután az iskolagondno-
kok osztják ki, miután ők ismerik legjobban a gyerniekek körülményeit, és nem 
töґténhet visszaélés. 

A szeptember 26-i ülésen tudomásul vették Riegcr Mihálynak, a belváro-
si I-II.. fiúosztály tanítójának a lemondását. Helyérc a szorgalmas Bakody Már-
tont léptették el ő  a Molnár-Gábor- iskolából október ' -ve1, ide pedig Soltész 36-
zsef szintén iparkodó tanítót helyezték a F аjka-iskolából. 

3 2 



Miután az iskolaszéknek, de a községnek is határozatai vannak, hogy a 
leányiskolákban tanítónők dolgozzanak, megvitatták, nem kellene-e Sinkay és 
Ellinger tanítókat fiúosztályba áthelyezni? Úgy döntöttek, maradnak. 

Az 1876. évi XXVIII. tc . 13. paragrafusa értelmében a tanítóválasztásokra 
a törvényhatósági közigazgatási bizottság elnökl őt küld ki. Az iskolaszék ezt 
kérte is, hogy a Fajka-féle iskolához tanítót választhassanak, de mert választ 
nem kapott, a november 14-i ülésén a régi ' rend szerint ejtette meg a válasz-
tást, és Harsányi Jánost választotta meg egyhangúlag. - A választást azonban el-
nök ki nem küldése miatt a tanfelügyel őség megsemmisítette, így november 23-
án új választás volt, amelyen ismét Harsányit választották meg egyhangúlag. 

Harsányi János 1849. IX. 17-én született Erken (Heves m.). A gimnázium 
6 osztályát Egerben végezte, míg a kétéves tanítóképz őt Esztergomban; 1866. 
VII. 31-én nyert képesítést. Rákospalotán és Salgó-Tarjánban m űködött . - 1881. 
VII. 24-től városunkban tanít, 1887. VIII. 28-tót pedig tornatanító. 1889. XII. l-
én a „Zenta és Vidéke" cím ű  lapot indította. - 1898-ban a „Bácskai Tanügy" 
(B.B. vm. TE. hivatalos lapja) szerkesztője. 

A november 14-i ülésen közölték, hogy Kubinszky Mihály érseki tanfel-
ügyelő  hittanórákat látogat. Közölték azt is, hogy a szegény tanulók részére 
100 pár csizmát vettek. Az év történetéhez tartozik még, hogy Kanovichné 
Gvozsgyák Júlia a Barsi- iskolában el őadásokat tartott a méterrendszerr ől. 

Az 1875. évi XXXII. tc . szerint a város 37 tanító után fejenként 12, 
összesen 444 Ft-ot fizetett a nyugdíjalap javára. Ezt a járulékot a város ezen-
túl minden évben fizette az állami adóhivatalnál. (Nyugdíjjogosultság 40 év 
szolgálat, 65 életév után.) 

Tanítóink részt vettek az ez évben Apatinban tartott megyei tanítói értekez-
leten. Az induló gimnázium könу"tárának a tanítói köнуvtárból 64 kötetet adtak át. 

1877. január 7-én tartották a korábban említett VKM utasítás értelmében 
minden hónapban tartandó módszertani értekezletekb ől az elsőt, amelyet az 
igazgató mint elnök körözvénnyel hívott egybe. A megjelenés példás volt. Jegy-
zőül Bakody Mártont választották. Ezen Lebák Ferenc tartott bemutató tanítást 
a nyelvtanból a III. osztályban. - A tanév végéig még öt értekezletet tartottak 
különféle témákkal, amelyek közül megemlítjük Kuthy igazgató el őadását a 
földrajz tanításáról, amely a Néptanítók Lapja május 15-i számában is megje-
lent, valamint Harsányi, Tóth, Soltész foglalkoztatási tervét az egytanítós három-
osztályú tanyai iskolákban és a beltéri iskolák órarendjét. 

Az iskolaszék január 18-i ülésén meghatározták, hogy az elemi iskolai 
magánvizsgák díja 6 Ft, amelyb ől 1 Ft a községi iskola-alapot, 1 Ft a hitokta-
tót, 2 Ft az igazgatót és 2 Ft az osztálytanítót illeti meg. 
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Ezen az ülésen megállapítják, hogy az iskolaszék tagjainak 3 éves megbí-
zatása letelt, ezt további eljárás végett a városi képviseletnek jelentik. 

A városi közgyűlés január 25-én elfogadja az iskolaszék tagjainak lemon-
dását. Új iskolaszéket választ a77al, hogy tagjainak száma 40 lesz, a felekezetek 
lelkészei mellett a tanítók is arányos számú tagot választanak. Az új iskola-
szék megbízatása 1879 végéig szól. A kinevezettek névsora ma már nem sokat 
mond, .ám figyelmet érdemel aszociális összetétel: 10 tisztvisel ő  (köztük a pol-
gármester), 7 ügyvéd, 6 földbirtokos, 6 földműves,  6  lelkész, 4 tanító, 4 iparos, 2 
kereskedő, 1 gyógyszerész, összesen 46 гб  (40 tag, elnök, alelnök, jegyző, három 
kettős foglalkozású). 

Az iskolaszék 1876. március 10-én tartotta alakuló gy űlését. Elnöknek egy-
hangúlag ismét Újházy Menyhértet választották, alelnök Nikolics András, jegyz ő  
Elek János lett, helyettes jegyző  választását is indítványozták. Vida Sándor sze 
mélyében, pénztárnok Heiszler Ferenc lett. A városi iskolák gondnoka 
Gyorgyovánszky György, míg a tanyai iskolákhoz 5 gondnokot választottak. 

A március 20-i ülésen jelentették, hogy a VKM özv. Magyarné Bakai Pi-
roskát felmenti a képesít б  vizsgálat alól, azonban az év végi vizšgára bizottsá-
got küldenek ki, és ennek jelentését ől teszik függővé a véglegesítést. Ennek 
alapján aztán az augusztus 26-i ülésen állomásán meg is er đsítették. 

Június 2-án az igazgató jelentette, hogy Gyenis Urbán iskolabérlete 
(Simrák L. tanító) megsz űnt, helyette Kopasz Mihályné sz. Ruzsa Júlia tanyáját 
bérelték ki április 24-től.. Ezzel kapcsolatos a városi közgyűlés október 31-i 
határozata Gyenes Urbán és a környékbeli lakosok kérvényével kapcsolatban, 
amelyben az előző  évi közgyű lési határozatra hivatkozva, kérik az iskola építését 
azon a telken, amelyet még 1873-ban megvett a város. - Utasították a városi 
mérnököt költségvetés elkészítésére, amelyei az 1878. évi városi k đltségvetésbe 
beiktatnak. 

Ekkor számolt be az igazgató a tanyai vizsgák eredményér ől, amely „tö-
kéletesen kielégítő ." Kitűntek Harsányi János, György Alajos és Simrák László. 
Viszont az oromi iskola látogatottsága gyenge, a szül őket a rendes iskok ztatás-
ra kell szorítani. 

Augusztus 7-9-ig Szabadkán megyei tanítói gy űlés volt, amelyen Zentá гб l 
17 tanító vett részt. 

A szegény tanulóknak ebben az évben 92 pár csizma jutott, és 64-en 
könyveket is kaptak. 

Tóth András és Bakay Alajos osztályai mozgatható írott és nyomtatott 
betűket, a felsőbb osztályok 9 földgömböt és Magyarország új beosztású tér-
képét, míg a Fajka-féle iskola taneszközöket kapott. 
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Az iskolaszék november 28-i ülésén beszámoló hangzott el az egyes is-
koláknál észlelt hiányosság оkról, amelyekre a tanfelügyel őség még májusban fel- 

• hívta a városi közgyűlés figyelmét. A belvárosi iskolában Bakody оsztályában 
(I-II.. o.) a padló rohadt, b űzös, Szekfúné (I-II.. leányosztály) tanulói szembe 
kapják a fényt. Elek J. V-VI.. osztályát a polgári iskola vagy a gimnázium 
közelébe kellene áthelyezni a taneszközök használata végett. - A fels ővárosban 
Bakay I-II.. vegyes osztályában 140 tanuló van, a népiskolai törvény szerint leg-
feljebb 80 lehet, ezért itt még egy osztályt kell felállítani. Az adai utcai iskola 
osztályai új és szép épületben helyezkednek el, azonban a leányosztály mennye-
zete az udvar felől alábbszállt, szakért ővel kellene megvizsgáltatni, tоvábbá a 
világosság két oldalról jön. A padok nem célszer űek. -Kérik a városi taná ćsot, 
hogy a hiányosságokat lehet őleg még a folyó tanévben pótolja. 

Az iskolákban hiányos a fútés, ezért nem vállalkozóknak kellene kiadni, 
hanem az osztálytanítók végezzék felel ősség mellett. 

1878. január 19-én az iskolaszék tudomásul vette, hogy a városi tanács 
Burány Péter bérletét október 1-ével felmondta, és helyette özv. Teleki Pálné 
sz. Kovács Erzsétől bérelt évi 80 Ft-ért iskolát. 

A VKM ideiglenes iskolalátogatónak Szárics Bertalant, míg Sándor Béla 
alispánt megyei ideiglenes iskolalátogatónak nevezte ki. 

Február 7-én a városi képviselet az iskolaszék kérésére a nép- és elemi 
iskolai könyvtár felállítására és gyarapítására évi o. é. 100 Ft-ot szavazott meg. 
Erre acélra a tanulóktól díjat nem lehet szedni. - A felvett összeget az iskolaszék 
a rendeltetési célra fordította, a könyvtárat Elek János iskolájában állították fel. 

Az iskolaszék június 11-i ülésén megállapították, hogy a tanyai iskolák 
vizsgaeredménye részben dicséretes, részben jó és kielégít ő. - Deák Ignác kéri, 
hogy a tanyai tanulók érdemjegyeit is vegyék be az értesít őbe. 

Július 28-29-én Bezdánban megyei tanítógy űlés volt, ezen Zentáról 12 ta-
nító vett részt. 

A városi képviselet augusztus 22-i ülésén Gyenes Urbán és társai sürge-
tő  kérésére kimondják, hogy 1879 tavaszán elkezdik, és a lehet ő  leggyorsabban 
befejezik az iskola építését. A középjárás mentén (Kevi-sor) szintén iskolát kér-
nek. Ezt tudomásul veszik, de mert a város pénztára „szerfelett igénybe van vé-
ve", ez alkalommal hely nem adatik a kérvénynek. A kalocsai érsek hitelemz ő-
nek Schrőder György helyére Blázer Lajost rendeli. Az igazgatót a katonai 
fegyvergyakorlat idejére Lebák Ferenc helyettesíti. 

Október 12-én olyan határozatot hoztak, hogy a szülési szabadságon lev ő  
tanítónők kötelesek gondoskodni helyettesít őről saját költségükön. A siegény ta-
nulóknak az 1878 , évben 40 pár csizma jutott. 
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Az előző  év november 28-i iskolaszéki határozat szerint a város nem 
adta a fiítést vállalatba, hanem minden tanító maga gondoskodott a fútésr ől, 
amelynek díja a városban a tantermek nagysága szerint változott, míg a tanyai 
iskolákban egységes volt. 

1879. január 25-én az iskolaszék ülésén beszámoló hangzott el a beírt 
tanulók névjegyzéke alapján. Megállapították, hogy a be nem iskolázott tanköte-
lesek 41%-ot tesznek ki, míg az országos átlag 25%. A városi tanács átirata 
értelmében meg kell küldeni a be nem írottak jegyzékét, valamint minden hó-
napban jelenteni a mulasztókat, szigorú kipuhatolás után. -Ismétl ő  iskolák felál-
lítását szorgalmazták, és azok rendes látogatását rendelték el. 

Az 1879. évre a népk đnyvtár részére kiutalt 100 Ft-ot felvették. Az igaz-
gató előterjesztette, hogy a tanyai lakosok is szeretnek olvasni, részükre fi бk-
könyvtárakat kellene létesíteni. Elfogadják, hogy a fels őhegyi és a járásszéli 
(kevi) iskolánál is legyen könyvtár, a kiutalt összegb ől a városi 50, a két tanyai 
pedig 25-25 Ft-ot kapott. -Az 1878/79-i Értesít őből látjuk, hogy a beltéri 
könyvtár kezelője Elek János, és 88 címszót tartalmazott 118 kötetben, a fels ő-
hegyit Tóth András kezelte, itt 20 címszó volt található 24 kötetben, míg a já-
rásszéli könyvtár (Kevi) György Alajos kezelésében 22 címszót tartalmazott 28 
kötetben, tehát a könyvtárak állománya összesen 130 címszó volt 170 kötetben. 

Dr. Révay János fóorvos szóvá •teszi, hogy az iskolák nagyobb része 
egészségtelen. Nagy a tanulók létszáma, néhol 120-140 is, ilyen létszám mellett 
elég a fegyelmet fenntartani, rendszeres tanításról szinte szó sem lehet. - A ta-
nulók már a III. osztálytól kezdenek kimaradozni, az V. osztályba alig kerül fel 
40-50. -Indítványára bizottságot küldenek ki, hogy az a helyszínen szerzett ta-
pasztalatok alápján készítsen el őterjesztést. 

Az iskolaszék március 19-i ülésén foglalkozott a nagy létszámú osztá-
lyok szétválasztásával: a belvárosi I-II.. fiú-(156) és I-II.. leány- (116) osztályokat 
külđn I. és II. osztályokra, a tóparti I-II.. vegyes osztályt (160) pedig nemek 
szerint elkülöníteni ajánlja. Indítványozták egy tanyai iskola beszüntetését és a 
tanító behozatalát, valamint a belvárosi elkülönítend ő  leányosztályra az ideigle-
nes nőikézimunka-segédtanítónői állomást rendes állomássá tenni (Sinkay Mari). 

A városi közgyűlés a június 6-i ülésén az osztályok szétválasztását elfo-
gadta, egy tanítói és két tanítón ői állomást alapítanak. - Az a javaslat, miszerint 
egy tanyai iskolát szüntessenek meg, ellenkezésre talált, s őt a tanyai iskolák 
szaporítását szorgalmazzák. - A november 12-i ülésen kibérelték a szükséges 
helyiségeket is: Csendits Antóniánál kett őt, Szekfú Györgynél kett őt és Biliczky 
Menyhértnél egyet. 

A városi közgyűlés április 10-én megvette Trabajkó Jánosné sz. Kalmár 
Ágó 37. számú (Tópart) házát 1200 Ft-ért leányiskola céljára, és azt megfelel ő- 
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en át is alakíttatta. - Ezen az ülésen beszámoló hangzott el a Gyenis-iskola 
építésére kiírt árlejtés eredményér ől. A 3811 Ft 93 kr kikiáltási ár alatt, 3497 
Ft-ért Goldstein Zsigmond vállalta az építést, de az építés folyamán felmerült 
pótmunkákkal együtt az épület 3960 Ft 10 kr-ba került. - A tanítás benne 
1880-ban indult meg. Első  tanítója Simrák László volt. 

Az iskolaszék június 7-i ülésén felhívták a tanítók figyelmét a népiskolai 
törvény 54. paragrafusának szigorú betartására: a szorgalmi id ő  faluhelyen leg-
alább nyolc hónap legyen. 

Az 1878/79. iskolaé уne az Értesítőt 700 példányban adják ki. Az Értesít ő  
részletesen (mintegy 150 oldalon) foglalkozik az összes városi tanintézetek álla-
potával. Elismeréssel adózik az elemi iskolai tantestület munkájának, rámutat a 
fogyatékosságokra: az iskolák egy része célszer űtlen és bérelt helyiségekben van 
elhelyezve, a testnevelés elhanyagolta -a hitoktatás tarthatatlan állapotban van, és 
ajánlja, hogy a három segédlelkész vállalja a városi lhitoktatást. 

Az értesítő  a népiskolákkal foglalkozó részben bemutatja az iskolaszék 
tagjait, a tanítói testületet. 

Igazgató: Kuthy József, okleveles mérnök, középiskolai tanár, BB vm.. taní-
tóegyesülete egyik alelnöke, a zentai tanítóegyesület elnöke, városi kép уі selő , 
gimnáziumi igazgató. 

Elemi iskolai taі itók: Belváros: Elek János V. Búosztály, iskolaszéki jegyz ő, Szigetlry 
Antal IV. fiúosztály, Libák Ferenc III. fr иosz ►ály, Koln Vilmos II. vegyes osztály, Bakody лlár-
ton !1. és L fi йosztirly, tanitóegyesületi kö п tivtáгпs, Klein Adolf 11. és І. vegyes osztály, Sinkw 
Mihály IV leáнvo.sztály, Ellinger József 111. leányosztály, szekfri-Kekezovicr Etelka 11. és I. le-
ányosztály. Alsóváros: Arvay Lajos !I. és І. farosztály, Csatóczky Apollónia 1I. és I. le ćnryosz-
tálv. Ujváros.• Bakаi Károly JI. és І. fiйosztály, Konezné Hagyó Emilia II. és L leányo. ztály. 
Felsőváros: Bakay Alajos II. és I.  vegyes osztály. Tanvai iskolák: Tótlr András, Fels őlregv I/Í., 
11, és  I.  vegyes osztály, Szupics А lárton, Iron, III. , II. és  I.  vegyes osztály, Soltész József, Mol-
‚ іár-Gáhor iskola, III., 11. és  I.  vegyes osztály, Bakai Piroska, Burány féle iskola (Hiressor),  III.,  
!I. és I. vegyes osztály, Harsányi Jćrнos, Fajka féle iskola (Аdahatár), Il1., II. és I. vegyes osz-
tály, tanitóegyestileti jegyz ő, Kanovrch G. Júlia, Barsi féle iskola (13~'n),!l1., I!. és  I.  vegyes osz-
tály, Sinrrák László, Kopasz György féle iskola, III., 11. és  I.  vegyes osztály, György Alajos, já-
rásszéli iskola (Kivi), III., II. és I. vegyes osztály, Gáspár Ferenc, tornyosi iskola, III, 11. és  I.  
vegyes osztály Bellér Péter a beltéri iskolák rajztanítója, Flesch Joakim a bekéri iskolák né-
met nyelv tanítója, Sbnkav Mari a n ői kézimmnka segédtanítón ője. - A tanvaj iskolákban a to-
і ítók feleségei tanitották a női kézinnnrkát. - Tantárgytik: I.  osztály: tantárgy nélkül, csak kez-
dők és haladók vannak (erkölcsi viselet és szorgalom). 1!. osztály: bittan, magvar olvasás és 
nyelvtan, beszéd- és értelemgyakörlat, számtan, szépírás. III. osztály: i гΡittan, magyar olvasás és 
nyelvtan, számtan, földrajz, rajz, szépírás, f ői kézimunka. A városi iskolákban: német olvasás és 
írás. IV osztály. Ugyanaz, mint a 1!!. osztályban. V. osztály: hittan, magyar olvasás, magvar 
nyelvtan, történelem és földirat, polgári jogok és kötelességek, szán- és mértan, tere dszettcir és 
ternidszetrajz, gazdaságtan, rajz, szépírás, német olvasás és nyelvtan. -Osztályzatok: erkölcsi vi-
selet: dicséretes, jó, hиrhető, szorgalom: en?vedetlen, dicséretes, változó, !anyag, el őmenetel: kitíbrő, 
jeles, jó, elégséges, elégtelen. 
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Az iskolai év folyamán 9 tanítói é гtekezlet volt. 
A tanítói könyvtárban 335 m ű  volt 554 kötetben. 
Az iskolaszék által kezelt alapok : Szegény tanulók : 4632 Ft 64 kr.. - Eöt-

vös ösztöndíj : 1121 Ft 87 kr. - Iskolai alap: 139 Ft 19 kr , összesen : 5893 Ft. 70 kr. 
Végül a statisztikai adatokból megtudjuk , hogy a városi iskolákba beirat-

kozott 820 fiú és 594 leány, összesen 1414 tanuló, az év végén maradt: 692 fiú 
és 463 lány, összesen 1155, a tanyai iskolákba beiratkozott 299 fiú és 264 le-
ány, összesen 563 diák , az év végén maradt 216 fiú és 197 leány , összesen 
413 tanuló , tehát az egész területen beiratkozott 1119 fiú és 858 leány , összesen 
1977, míg az év végén maradt 908 fú és 6601eány , vagyis összesen 1568 tanuló. 

Az iskolaszék július 2-i ülésén megszüntették a kézimunka- segédtanítón ői. 
állást , amelyet Sinkay Mari töltött be 1875. IX . 26-tól .. - A leányosztályokban a 
kézimunkát már korábban is a tanítón ők tartották , az év végén kiállításokat 
szerveztek . - Sinkay Mari tovább tanított mint elemi iskolai tanítón ő . Meghalt 
1882 júniusában. 

Az iskolaszék augusztus 11-i ülésén közölték, hogy a BB vármegyei köz-
ségi tanítóegylet évi közg улΡ lését Zentán tartja augusztus 25-27-ig. Ezen az  0 1 6-
sen hangzott el Kuthy József igazgató indítványa , hogy a gimnáziumhoz és az 
elemi iskolákhoz kívánatos lenne egy-egy aligazgatót választani, mert egymaga 
nem képes az összes tanintézetek üg уv іtelét , ellenőrzését ellátni . - Elvben elfo-
gadták azzal, hogy adjon be írásos el őterjesztést az aligazgatók teend ő irő l. 

Az iskolaszék szeptember 5-én egy tanítót és két tanítón őt választott. A 
belvárosi I . fiúosztály tanítója Vida .Sándor lett, aki  II  é'іg gimnáziumi helyet-
tes tanár volt, ezért köteles egy éven belül tanítói oklevelet szerezni. A belváro-
si I. leányosztályhoz Lehák Emília, míg a tópadi I-II.. egyesített leányosztályhoz 
Bárt Piroska lett megválasztva . A két tanítónő  még eddig nem működött, ezért 
őket egy próbaév után fogják megerősítésre felterjeszteni. 

Vida Sándor 1844. Xl . 26-án született Körmenden (Vas megye ). A Tógim-
náziumot Szombathelyen , Egerben és Kecskeméten végezte , 1866-ban érettségi-
zett , a budapesti tudományegyetem bölcsészeti karának 3 évét befejezte. Mint 
helyettes tanár m űködött Debrecenben , Nagykanizsán , Zentán az algimnáziumban 
és a polgári iskolában , - Tanítóvá választását a közigazgatási bizottság nem 
hagyta jóvá, ezért az I. fiúosztály részére új pályá7 дtot írtak ki , ő  pedig ott a 
tanév végéig segédtanítóként fog m űködni . - 1880. VI. 23-án Félegyházán jeles 
eredménnyel nyert képesítést augusztus 31-én az V-VI.. vegyes osztály rendes 
tanítójává választották, 1881. III. 9-én végleg meger ősítették. - 1893. XI. 13-ig 
dolgozott . Meghalt szélütésben 1902. június 27-én. 

38 



Lebák Emília 1859-ben született Szegeden. A polgári iskolát Zentán, a 
tanítóképzőt Szabadkán végezte, ott nyert képesítést 1877-ben képesítve . - 1881. 
augusztus 7-én megerősítésre ajánlották . - 1902. I. 31- ig tanított. 

Bán Piroska 1859-ben született Zentán .. Itt végezte a polgári iskolát, a 
tanítónőképzőt Kalocsán, itt nyert képesítést 1877-ben.. - 1881. IV. 9-én er ősítet-
ték meg. Meghalt 1893. február 3-án.. 

Az október 14-i ülésen az igazgató jelentette, hogy a 2648 iskolaköteles 
közül csak 688 iratkozott be, kéri a legszigorúbb eljárás foganatosítását. 

Elek János lemond tanítói állásáról. Az iskolaszéki tagok sajnálkozásukat 
fejezik ki, mert „ hoz7á hasonló taner ő  és iskolaszéki jegyző  eddig Zentán nemi-
gen volt". A legjobb bizonyítványt fogják kiadni. Osztályát (V-VI. fiú) azonban 
február végéig vezetni fogja. Az iskola irattárát 1880. II. 1-én „a legnagyobb 
rendben" tadta. Osztályát Vida Sándor március 1-én vette át. 

A december 27-i ülésen megemlékeztek arról, hogy az iskolaszék Zentán 
10 ёvvеІ  ezelőtt alakult, azóta Újházy Menyhért az elnök, aki magas korára 
való tekintettel tisztségéről lemond. - Ezt érdemeinek méltánylása mellett mély 
sajnálattal tudomásul veszik. Az iskolaszék azonban kötelességének érzi rámutatni 
a tanügy terén kifejtett, Zenta közm űvelődésére messze kiható, eredményes fára-
dozására, és ezért köszönetet mondani. Els ő  megváiasztásakór volt Zentán (elte-
kintve a 3 osztályú, ugyancsak a város által fenntartott szerb iskolától, mely ma 
is felekezeti, és az izraelita hitközség által fenntartott 3 osztályú elemi 
altanodáktól) egy belvárosi két osztályú leányiskola m űködött 2 tanítóval, egy 
belvárosi rajziskola I tanítóval, egy külvárosi elemi altanoda fiúk és leányok 
számára 2 tanítóval és két külvárosi elemi altanoda egy-egy tanítóval, összesen 
10 osztály 10 tanítóval, egy rajztanítóval és egy n őikézimunka-tanítónővel. -
Elnökösködése idején a fennállott két külvárosi vegyes iskola külön tanítók 
alatt, szétválasztatott, a belvárosi kétosztályú leányiskola 4 tanítóval négyosztá-
lyúvá, a négyosztálуú elemi fatanoda pedig öt tanítóval hatosztályúvá emeltetett, a 
tanyákon 9 iskola állíttatott. A leányokat ma (egy osztályt kivéve) azok hivatá-
sát jobban felfogni tudó n ők nevelik és oktatják még a női kézimunkákban is, 
nem csak a beltéri , hanem az összes tanyai iskolákban . - Ma az összes községi 
tanintézetekben , ideértve a közvetlenül tanítással nem foglalkozó igazgatót és a 
vallástanítókat, de nem számítva a tanyai iskolákban kézimunkát tanítókat (7) 
és a kisdedóvodai 2 dajkát, összesen 45 egyén, illetve taner ő  működik, tisztessé-
ges javadalmazással, mely javadalmazások a 10 éves időszak alatt „nagy rész-
ben" egyszer, sőt többször is emeltettek; telkek, alkalmas épületek vásároltattak, 
átalakíttattak, iskolaházak emeltettek 100 000 Ft-ot meghaladó költséggel. - Az 
iskolaszék kezdeményezéséb ől gyű lt és kezelés alatt állnak: a „Szegény tanulók 
alapja" a szegény tanulóknak taneszközökkel és ruhanem űvel való ellátására 
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(5204 Ft), a szegény, szorgalmas tanulók majdani ösztöndíjazására „Eötvös-
ösztöndíjalap" (1141 Ft), a községi iskolák költségei pótlására a „Községi isko-
lai alap" ( 147 Ft) és egy már elhunyt szállási földm űves által ajándékozott egy 
hold föld. 

Az ülésen bejelentik, hogy az iskolašzék hároméves megbízatása lejárt. 
А. városi közgyűlés 1880. január 4-én megválasztotta az iskolaszéki tago-

kat az 1880 - 1882 időszakra , majd tudomásul vette , hogy a tantestületb ől 
Kuthy Józsefet, Bakai Károlyt és Lebák Ferencét ajánlották tagoknak 

Az iskolaszék alakuló ülését február 3 -án .tartották meg. Elnök Zsarkó 
Antal királyi közjegyző, alelnök Habram János lelkész, jegyző  Czehe Győző , ta-
nár lett. - A városi iskolákhoz az eddigi egy gondnok helyett négyet választot-
tak, ugyanennyit a tanyai iskolákhoz is. Megválasztották a jelöl ő  bizottságot is. 

A hetvenes évek közepén Nyugatról hozz<1nk is eljutott az iskolai taka-
rékpénztárak eszméje, és vidékünkön több helyütt is megalakították, így p1. Sza-
badkán már 1874-ben . Iskolaszékünk május 22-i ülésén Merényi Dezs ő  indítvá-
nyozta ennek meghonosítását, azonban Kuthy igazgató nevelési szempontokra hi-
vatkozva ellenezte . - Mindazonáltal az 1.881 . március 9-i ülésen Bakody Márton 
jelentette, hogy a beltéri III, fiúosztályban megszervezte a takarékpénztárt, és 80 
tanuló közül 46 rövid idő  alatt 41 Ft-ot takarított meg. - Az iskolaszék elisme-
réssel adózott fáradozásáért . - Hozzátehetjük még, hogy további munkájáról ada-
taink nincsenek . Különben ez az üdvös intézmény 10-15 évig állt fenn , szerepét 
a postatakarék vette át. 

Az 1880. június 13-án tartott városi közgy űlésen ismertették a vm.. köz-
igazgatási bizottságának rendeletét. Egyben közölték, hogy Czirfusz Ferenc vm.. 
tanfelügyelő  a városi és tanyai iskolákat meglátogatta, azokban hiányosságokat 
észlelt, melyeket lehet ő  gyorsan és a törvény kívánalmainak megfelel ően rendez-
ni kell, és erről augusztus 1-ig jelentést tenni. -Megállapították ;  hogy a rende-
letet a város anyagi helyzete miatt teljes egészében végrehajtani nem lehet; az is-
kolaszék július 15-ig tegyen javaslatot. 

A közgyű léssel augusztus 12-én ismertetik az iskolaszék el őterjesztését a 
fentiekkel kapcsolatban . Megállapították, hogy „a város közönsége nem érzi, de 
nem is érezheti magát okolhatónak, hogy csupán két évtized alatt népességéhez 
mérve megyeszerte páratlan arányban felállított 26 népiskolának , 2 óvodának, a 
már előbb fennállott 3 elemi osztállyal alkalmas épületekben való elhelyezése 
és kellő  felszerelése oly nagy mérv ű  kiadásokat igényelne, melyek a város 
anyagi erejét messze túlhaladnák." Mindazonáltal kimondja , hogy anyagi viszo-
nyaihoz képest a ja уіtandókat időről idđre komoly szándékkal teljesíteni fogja. -
A szétszórva levő  belvárosi osztályokat azonnal, mihelyt az eddig a szerb hitfele-
kezeti iskolának használt ún . „zsandárkaszárnyát ", amely a jelenlegi gimnázium 
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helyén volt, a város visszakapja, csoportosítani fogják, az V-VI.. fiúosztályt a 
gimnázium udvarában helyezik el, amelynek felszerelését használni bírják, és így 
a hiány megszűnik. - A képviselet törekedni fog, hogy a tanyákon iskoláka` 
építsen, addig is megbízzák a tanácsot, hogy alkalmasabb iskolahelyiségekr ől 
gondoskodjék. 

Az iskolaszék augusztus 31-i üléšén jelentették, hogy Szigethy Antal sú-
lyos beteg; majd az október 2-i ülésen a szeptemberben bekövetkezett halálával 
megüresedett helyre a IV. osztály tanítójának Lebák Ferencet, ennek helyére a 
III. osztályba Bakody Mártont, a II. osztályba Sinkay Marit léptették el ő, míg 
az I. osztályba Harsányi Jánost hozzák be a tanyai Fajka-féle iskolából. - A 
népiskolai hatóságokról szóló 1876. évi 28 tc. 13. paragrafusa alapján Harsányi 
helyére Szrgethy Irma okleveles tanítón őt .alkalmazták további intézkedésig se-
gédtanítónőül, de már a következő  év januárjában betegeskedni kezdett, és ápri-
lis 30-ig maradt állásában, 1882-ben meghalt. Helyét Szigethy István végzett 
tanítójelölt foglalta el. 

A bérelt helyiségekben elhelyezett 6 tanyai iskola állapota t űrhetetlen; a 
képviselő-testületben javasolni kell iskolák építését. 

A város nehéz anyagi helyzetét mutatja az is, hogy a szegény gyermekek 
segélyezésére a szokott évi tantermenkénti 20, azaz összesen 660 Ft helyett 
csak 330 Ft-ot fizettek ki. 

1880-ban a város lakossága 21 200 volt, a tankötelesekr ől azonban nin-. 
csenek külön adataink. 

Az  1881. január 29-i iskolaszéki ülésen a polgármester bejelentette, hogy 
a tanács gondoskodott arról, hogy az egész „zsandárkaszárnya" épülete iskolai 
célokra átalakíttassék.. 

A június 8-i ülésen tárgyalták, hogy a tanfelügyel őség a gimnáziumi és 
a népiskolai igazgatói állomásokat elkülöníti. Így szeptember 1-t ől külön népis-
kolai igazgatói állást szerveznek. 

Augusztus 7-én tudomásul vették a vm. közigazgatási biwttság határoza- 
tát, amely szerint a jövőben a városi, állások nem áthelyezés, hanem nyilvános 
pályázat útján töltetnek be, - az iskolászék a tanyai tanítókat egyenl ő  esélyek 
mellett élőnyben fogja részesíteni. Kanovichné Gvozsgyák Júliát a vm. közigaz- 
gatási bizottság végzése alapján állásától felmentették. Szekfúné Kekezovics Etel 
tanítónő  lemondását is tudomásul veszik augusztús 31-i hatállyal, az iskolaszék 
a 23 éven át végzett népnevel ői munkáért elismerését fejezi ki. Ugyanezzel a 
hatállyal veszik tudomásul Ellinger József nyugdíjazását is. Meghalt 1889. VI. 9-én. 

Szeptember 3-án két városi és két tanyai tanítót választanak. - A városi 
állásokra Fülöp .Antónia (Sz. Kekezovics E. helyére) és Biliczh " Veron (Ellinger 

41 



J. helyére), míg a tanyaiakra ()llay Mari (K. Gvozsgyák J. helyérc) és Szіgethy 
István (szigethy Irma hehv ć re) lettek megválasztva. 

Szeptember 10-én az iskolasz ćk szakértői bizottságot kért fel a tanítón ők 
kézimunka- ügyességének elbírálására. Az eredményt figyelembe véve a beltéri 
III. leányosztályt Biliczky Veronára, a II. leányosztályt Fülöp Antóniára bízták. 

Ezen az ülésen az újonnan szenezett népiskolai igazgatói állás végleges 
betöltéséig Czehe Győző  középiskolai tanágy választották meg helyettes igazga-
tónak. - Ugyane hó 18-án megállapították az igazgatói állás követelményeit és 
feltételeit. El őterjesztést tesznek a polgári léányiskola megszüntetésére, helyette 
az V-VI.. leányosztály megnyitását szorgalmazzák. 

Biliczky Veron 1859. ІІ . 2-án született Zcntán, itt végezte a polgári isko-
la két osztályát, míg a tanítóképz őt Szabadkán. Ott nyert képesítést 1877. VI. 
28-án. 1878. X. 15-től a martonosi szállásokon, majd 1881. IX. 1-től Zentán m ű -
ködött. (Később Lappingné.) 

Czehe Győző  Felsőbányán (Szatmár m.) született 1850. II. 20-án.. Az ele-
mi iskolát is ott végezte, a gimnázium alsó 4 osztályát Nagybányán, a гelső  
négyet pedig Szatmáron, és ott is érettségizett 1868-ban.. A budapesti M űegye-
temen 3 évig hallgatott felsőbb matematikát, geológiát, ábrázoló mértant, föld-
mértant és m űszaki természettant. A szünid őben tudományos felolvasásokat ren-
dezett az inúság számára. - Zentára 1874-ben választották meg a polgári iskola 
tanárának, majd a gimnáziumba került át. - 1879-t ől iskolaszéki jegyző . - 1881. 
IX. 11-től az elemi iskolák, a polgári leányiskola, az ipariskola és az óvodák 
helyettes, majd  182.  VI. 22-től rendes igazgatója. - Zenta tanügyét a mode rn  
népnevelés-oktatás követelményeinek megfelel ően alapjaiban reformálta meg. A 
leányok oktatását kizárólag n őkre, a fiúkét férfiakra bízta, a belterületen az 
összes vegyes és egyesített osztályókat megszüntette. - 1883-ban a II. országos 
tanítógуű lésen a B. B. yn. községi tanítócgycsülct képvisel őjeként a gyű lés egyik 
jegyzője lett, 1887-ben a B.B. vn i . hivatalos tanítóegyesület I. alelnöke. Hírlapi 
és szakirodalmi munkái széles körben ismertek voltak. Szervez őképessége fárad-
hatatlan szorgalommal és kitaгással párosult. -Szerkesztette a „Zentai Figyel ő" 
című  lapot 1879. IX. 14-től 1880. végéig, a „Zentai Hiradó" hetilapot 1 8 82-
1884-ig. („Zentai Közlöny", 1891. IX. 13) - Meghalt 1896. IV. 1 l-én. 

A város új iskolákat is bérelt: T ćnyi Györgytől a Zabos-féle tanyai isko-
lát, valamint Kohn Mórictól és Patócs Györgyt ől (Key). A tanítóegyesületnek 
ekkor már 800 kötetes könyvtára volt. 

• 	1881. december 13-án a járásosztási perben egyezség jött létre, a város 
felszabadult az 1879. szeptember 5-i bírói zárlat alól. 
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Az 1882 . február 9-i városi közgy ű lésen beszámoltak arról, hogy a  ‚11i..  
közigazgatási bizottság nem hagyta jóvá a kétosztályú polgári leányiskola be-
szüntetését, viszont az V-VI. leányosztály felállítása tö гуényszerű  kötelesség. 

Ezen a közgyű lésen előterjesztést tettek a járásügyben a városnak átadott 
250 000 Ft felhasználásáról is. Többek között azt tcrvczték , hogy a fótéri isko-
latelken olyan emeletes épületet építenek , amelynek emeletén a bérelt épületek-
ben addig elhelyezett iskolák lennének , a гóldszinten pedig üzlethelyiségek. -
Zsarkó Antal tanyai iskolák építését is javasolta , s azt a gyű lés el is fogadta. 
- A július 30-i gyű lésen azonban az a javaslat hangzott el, hogy a gimnázium 
telkén (a volt Központi iskola ) az összevonandó elemi iskolák részére egy föld-
szintes épületet építsenek 

A február 21-i iskolaszéki ülésen az igázgató jelenti, hogy a járásszélen 
Kovács Mihály gondnok kezdeményezésérc ćs pátfogása alatt zugiskola léte-
sült, amelyben 29 tanuló nyer nevelés-oktatást , az előír „quali гicatio"-
val nem rendelkező  nőtő l . - Intézkedést kér , és kéri Kovács M. felmentését a 
gondnoki tisztség alól. 

Az iskolaszék május 1-én igazgatóválasztó ülést tartott , amikor is rendes-
végleges igazgatónak Czehe Győzőt választották meg. 

Az iskolaszék 1882. május 13-i ülésén jelentették , hogy Kopaszné Sinkay 
Mari március végén meghalt . - A IV. leányosztályt a tanév végéig Árvau Mari 
okleveles tanítónő  vezeti. 

Az igazgató sürgeti a tankötelesek összeírását , ami meg is töгtént: a vá-
rosban 2343, a tanyákon 1030, azaz összesen 3373 tanköteles van. 

A felsőhegyi tanító, Tóth András beteg (szívbajos), helyettese Kuthy Lujza 
okleveles tanítón ő . 

Boros István ćs társai szállási lakosok az általuk fenntartott magániskola 
scgćlyezését kérik . - Az igazgató jelenti , hogy az iskolát meglátogatta , a Völgyön 
túli lakosok a tornyosi iskolától nagy távolságra vannak , tanköteles van olyan 
számban hogy ott egy iskola fennta гása szükséges. lndítványo77а, hogy a segély 
megadását véleményezzék azzal , hogy a) az alkalmazandó tanító okmányait tar-
tozik bemutatni az igazgatóságnak , b) az iskola olyan helyen legyen, hogy a ta-
nulók könnyen megközelíthessék, c) az iskola mindenben az igazgatóság felügye-
lete alá helyeztessék. - A városi közgy ű lés augusztus I 1-én a fentieket elfogad-
ta. és a tanító fizetéséhez  havi 12 Ft-tal, az épület bérletéhez évi 35 Ft-tal hoz-
zá fog járulni, míg csak azon a vidéken az iskoláztatásról nini történik gon-
doskodás . - A tanító Antunovits Еrnд  volt (meghalt  1887.  IV . 3-án 41 éves ko-
rában ), a helyiséget Boros Istvántól bérelték. 

1882. május 25-én rendkívüli iskolaszéki ülést 'tartották Czirfusz Ferenc 
vm. tanfelügyelő  23-án és 24-én tett látogatásával kapcsolatban . A tanfelügyel ő  
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megállapította, hogy „az iskolák vezetése, a tanítók buzgalma, szakértelme a 
modern  népiskolai igényeknek megfelelő ." Kifogásolta, hogy a tankötelesek egy 
harmada az iskolából kimaradt. Az iskolai helyiségek kifogásolhatók. Egyes tan-
erők már egy évtizede nem vezetnek rendes anyakönyveket. A polgári iskola be-
szüntetését nem helyesli, a törvény értelmében az V-VI., leányosztályt fel kell 
állítani, akár van polgári iskola, akár nincs. Visszás állapotnak tartja, hogy egy 
22 000 lakosú város nem kíván egy magasabb leánynevel ő  intézetet fenntartani 
akkor, midőn a nőnévelés fontosságát fennen hangoztatja az egész ország. In-
kább négyosztálуúvá fejlesztését ajánlja. 

Augusztus 22-én elhunyt Tóth András fels őhegyi tanító. Feleségének a 
város félévi fizetését kiadta. Szeptember 1-én tanítóválasztó ülést tartott .az is-
kolaszék. Ezen 011ay Mari tanyai tanítónőt az alsóvárosi I-II.. leányosztályhoz, 
helyére Árvay Marit tanyai rendes tanítón őnek választották meg. Ugyanekkor a 
megüresedett felsőhegyi állásra a választásig helyettest küldenek. - Hosszabb in-
doklás után Szupits Márto п  oromi tanítót helyezik át. - Az oromi iskolához 
Korhecz Coelestin okleveles tanítójelöltet alkalmazták (1883. I. 31-ig dolgozott). 

Az október 8-i ülésen azt tárgyalták, hogy az iskolalátogatásra kötelezett 
iparostanulók eddig a többi, nem iparos ismétl őkkel együtt részesültek oktatás-
ban. - A városi közgyűlés november 16-án úgy határozott, hogy jöv őre az ipa-
rostanulók oktatása külön fog történni, külön iskolában egy el őkészítő  és három 
szakosztállyal. 

A november 11-i iskolaszéki ülésen állapították meg, hogy az osztályok-
ban fellépett diftéria és vörheny okát az egészségtelen épületekben és a tiszto-
gatás hiányosságában látják, ezért megkeresik a városi tanácsot iskolák építése 
és a gyakoribb tisztogatás végett. 

1883. január 5 -én az iskolaszék Szekfű  Ferencet az oromi iskolához ren-
des tanítóvá választotta. 

Január 27-én elnöki jelentés hangzott el az 1880-ban megválasztott isko-
laszék működésérđl, amelynek megbízatása lejárt. A város nehéz anyagi helyze-
tének dacára eredményes munkát végzett. A tantestületb ől Ellinger József nyug-
díjba ment, Szekf íné Kekezovits Etelka lemondott, Szigethy Antal, Szigethy Ir-
ma, Kopaszné Sinkay Mari  és Tóth Antal meghaltak. 

A városi közgyűlés a február 24-i ülésén új 34 tagú iskolaszéket у  1asz-
tott az 1883, 1884 és 1885. évre. - Az iskolaszék alakuló gy űlését március 3-án 
tartotta. Elnök lett Zsarkó Antal királyi közjegyz ő, alebnök Habiam János római katholikus 
plébános, jegyző  Tóth Lajos gimnáziumi rajztanár. Megválasztották az iskolai gondnokokat és-
pedig városiak: Vass József, Bergel Gyula, Kiss János, Lukácsevits Ignác és Zettin Ignác, Fel-
sőhegy: (Szupics Márto п) id. Deák Ignác, Orom: (Szekfr Fereвc) Miskei Péter, Fajka és Bóbány 
iskola: (Szigethy István és Bakai Piroska) Fajka Albert, Mohaár-Gábor- iskola. és Híressor: (Sol- 
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fesz József és Arvay Ј%'1ап) l'Iolndr-Gábor мáRvás, Gyenis iskola: (Simrák László) Gyenis Л fihály, 
Tornyos és Ki": (Gáspár Ferenc és Gyеrgy Alajos) Gombos Imre. (Zárójelben a tolítók neve.) 

A városi közgyülés március 15-én tudomásul vette, hogy a tantestületb ő l 
Libák Ferenc, Vida Sándor és Bakody Márton lettek iskolaszéki tagok. 

A vm. közigazgatási bizottság sürgette az iskolák és a tanítói állomások 
szaporítását, mert a tantermek túlzsúfoltak, és 743 tanköteles nem látogatja, il-
letve nem látogathatja az iskolát. 

A május 25-i ülésen a közszemlére kitett javaslat alapján hosszas vita 
után úgy határoztak, hogy a szétszól helyiségekb ől az osztályokat az átépítend ő  
(akkori) gimnázium épületébe kell összpontosítani, a gimnáziumot a zsandárlakta-
nya helyén építendő  épületbe kell elhelyezni (a mai gimnázium), a tópad isko-
la helyett a magtár átalakításával két osztályt létesíteni, ebbe Bakay Alajos I-
II. fiú és Bán Piroska I- ~ . leányosztályát elhelyezni. Az eddig bérelt épületek-
ben elhelyezett 6 tanyai iskola részére a legalkalmasabb helyeken 1100 négy-
szögöles telkeket kell vásárolni, ezeken 100-100 „tanonc" befogadására elegen-
dő, tágas és világos tanterem, a tanító részére egy nagy és egy kisebb szobá-
ból, konyhából és éléskamrából álló, pincével ellátott fó-, valamint istállóval és 
fészerrel bíró melléképület épüljön, továbbá kúttal és árnyékszékkel ellátott, be-
kerített udvar létesíttessék, úgyszintén kert a kertészet oktatására. Egy-egy iskola 
építésére 3000 Ft-ot állapítottak meg. 

Kibérelték özv. Buday Jenóné házát (Népi forradalom utca 12-14), ide 
helyezik a csendőrlaktanyából a III. fiúosztályt. 

A napirenden szerepelt az iskolaszék el őterjesztése, amelyben az újsori la-
kosok (Kopogi) I-II.. osztály létesítését kérik. Utasították az iskolaszéket, hogy 
tegyen véleményes jelentést. 

Eddig csak a fiúk részesültek ismétl ő  oktatásban, ezen az ülésen az isko-
laszék előterjesztésére határozatot hoztak ismétl ő  iskola szervezésére a leányok 
részére is. Két iskolát állítanak, két tanítón ői állást szerveznek. - Az iskolaszék 
szeptember 10-i ülésén 011ay Mari (újtemplomtéri) és Bán Piroska (tóparti) is-
koláját jelölte ki, és két okleveles, de állás nélküli tanítón őt választott: az első-
höz Árvay Matildot, az utóbbihoz Blázsevics Mátyás иé Tóth Viktóriát. 

A július 12-i városi közgyülésen jelentették, hogy a tanyai iskolák építé-
sére előirányzott 2500 Ft-ot az árlejtés jóval meghaladta, újabb árlejtést hirdet-
nek, siker esetén azonnal megkezdik két iskola építését: Tornyoson és az adai 
határ táján. A házipénztári kiadási naplóból látszik, hogy Ferenczi Lukács 
2047,50 Ft-os árban vállalta az építést, valamint 16 000 téglát is adott 232 
Ft-ért. Az Árpád (ma: Belgrádi) utcai új (Központi) iskola építésére 13 020 Ft-
ot irányoztak elő, az építést Grundböck István vállalta. 
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Október 31-én a völgyöntúliak iskoláját a Boros- tanyáról Kadvány Péter 
szállására helyezik át. -Pollák Henrik földbirtokos az építend ő  iskola részére 
egy katasztrális hold földet ajánlott fel. 

Szeptember 13-án a városi közgy űlés Lengyel Dávidtól (Tornyos) 250 Ft-
ért 1100 négyszögöl földet vett, majd kés őbb ugyanilyen árban szintén akkora 
télket Bűn Györgytől (a Gyömrei úton). 

November 30-án a közgy űlésen jelentették, hogy az Árpád utcai iskola 
építése eléggé gyorsan halad. -Beszámoltak arról is, hogy a Fajka-féle 
(adahatári) és a Lengyel-féle (tornyosi) szállási iskolák is tet ő  alá kerültek, de a 
vert falak egy része a laza felverés miatt lerogyóban van. A tanács intézkedett, 
hogy a lerogyott falakat szilárd anyaggal javítsák meg. (A tornyosi iskolának 
tornya is volt, 1942-ben bontották Ii.) 

' Megemlíthetjük még, hogy, Dudás Andor Évkönyvében újságcikkre hivat-
kozva azt írja, hogy György Alajos középjárásszéli (kevi) tanító „Zentai I. szál-
lási Olvasóegylet" néven egyesületet alapított, népkönyvtárat vezetett, a feln őttek 
képzésére rendszeres el őadásokat tartott földrajz, történelem és alkotmánytanból 
(polgári jogok és kötelességek), a „Politikai Újdonságok" cím ű  hírlapot járatták. 

1884. január 27-én a Zentai Híradó c. lap azt közölte, hogy bontják a 
városháza melletti ún. nagyiskolát. 

Az iskolaszék február 5-i ülésén közölték, hogy a vm. közigazgatási bi-
zottsága kifogásolja, hogy a két ismétl đ  leányosztállyal külön tanítónat bíztak 
meg, holott ez az illető  tanítók kötelessége, - továbbá ezeket az állásokat a 
közigazgatási bizottság megbízottja nélkül töltötték be. Ezért Árvay Matild és 
B. Tóth Viktória megválasztását nem veszi tudomásul, a jóváhagyást megtagad-
ja. Az iskolaszék jelentse, melyek azok a körülmények, amelyek megkövetelik a 
külön tanítók alkalmazását, s rendszeresítve vannak-e ezen állások, vagy csak 
ideiglenesek. - Jelentik, hogy nem mindegyik városbeli tanítónak van olyan (díj) 
levele, amely az ismétlő  iskolában való tanításra is kötelezné őket, - az állomá-
sok betöltése ideiglenes volt. 

Tudomásul vették, hogy Simrák László (Gyenis) Bátára lett megválasztva, 
április végéig tanított. Május júniusban Libák Mária helyettesítette. Az elnök je-
lentést tett a tanyai iskoláknál tett látogatásáról; Szigethy István (Adahatár) a 
tanítást megkezdte, de betegség miatt az iskolát bezárták. Soltész József (Mol-
nár-Gábor) és Arvay Ma ri  (Híressor) iskolájában a legszebb rend és fegyelem 
uralkodik. Gáspár Ferenc (Tornyos) a tanítást önkényesen beszüntette betegség 
miatt, de csak a látogatás után jelentette. György Alajos (Kevi -Alsójárás) isko-
láját is meg akarta Látogatni, de számos egyént ől és magától a tanítótól is úgy 
értesült, hogy mivel iskolájában politikai gy űléseket tartanak, nála a tanítás szü-
netel. - Az elnök az iskolaszék intézkedését kéri. 
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Matkovics Lajos megbotránkozását fejezi ki, hogy a tanyai tanítók az is-
kolaszéket semmibe veszik, Gáspár a betegséget nem jelenti, György egyszer űen 
fumigálja a törvény azon rendelkezését, hogy szünetet csak a fels őbb hatóságok 
engedélyezhetnek, elhanyagolva hivatását iskolájában politikai gy űléseket tart, ve-
szélyes nézeteket terjeszt a nép között izgatva a - törvényes ko гnány és a helyi 
felsőbbség ellen. Így csírázik a szocializmus, az anarchizmus, a nihilizmus, azon 
veszélyes eszmék, amelyek felforgatással fenyegetik a világot. -Indítványozza 
Gáspár és György azonnali felfüggesztését, és tegyenek jelentést a közigazgatási 
bizottsághoz, hogy ellenük vizsgálatot indítson. -Hozzászólások után szavazásra 
teszik fel a kérdést: akik mindkét tanító felfüggesztését óhajtják, álljanak fel. - A 
többség ülve maradt. -Újabb szavazással Gáspárt, amiért önhatalmúlag bezárta 
iskoláját, jegyzőkönyvi megrovásban részesítették. 

György Alajost a felsorolt okok alapján a fegyelmi vizsgálat és az ennek 
kapcsán létesítendő  ítélet kimondásáig is felfüggesztik, és fizetését ől megfoszt-
ják. Megkeresik a vm.-i közigazgatási bizottságot a fegyelmi vizsgálat elrendelé-
se iránt: Amennyiben a bizottság az iskolaszék indokolt kérelmét teljesíti, és 
György Alajost felfüggeszti, iskolájához Szigethy Istvánt rendelik szolgálattétel-
re, ennek iskolájához pedig Dubniczky Veron okleveles tanítónőt kérik fel ideig-
lenes minőségben. 

A március 3-i ülésen az igazgató beterjeszti a február 28-án György is-
kolájában felvett jegyzőkönyvet, amely szerint nevezett nem hagyja el . iskoláját, 
mert: 1. a vádlók politikai ellenfelei (Dudás Andor szerint a 48-as függetlenségi 
párttal tartott), 2. mert a közoktatási . törvény 130. paragrafusa 3. pontja és a 
138. paragrafusa értelmében az iskolaszéknek nincs joga felfüggeszteni. - Ki-
mondták ;  hogy az iskolaszék tudja, hogy a felfüggesztés a közigazgatási bizott-
ság feladata, de az eset nagyon súlyósnak t űnt, ezért a bizottság ítéletéig is 
szükségesnek látszott - habár kivételes módon - a felfüggesztés. 

Az igazgató azt is jelenti, hogy amikor február 28-án György iskolájában 
Szigethy Istvánnal megjelent, ott mintegy 40 embert talált összegy űjtve, föltett 
kalappal, botokkal, pipázva acélból, hogy az iskolaszék intézkedése ellen fellép-
jenek, őket terrorizálják. -Jelentést tesznek a közigazgatási bizottságnak. 

A március 29-i ülésen az igazgató bejelenti Sinkay Mihály városi tanító 
március 19-én bekövetkezett halálát és azon intézkedését, hogy ezen iskolához 
Szigethy István rendelkezés alat álló tanítót rendelte be. Az osztályt (II. fiú) a 
jövő  tanévben Harsányi János veszi át, az I. osztályba új tanítót vesznek fel. 

Jelenti továbbá, hogy Csatóczky Apollóniánál (Adai utca) a létszám oly 
nagy, hogy a fóorvossal egyetértésben két csoportot kellett alakítani délel őtti és 
délutáni tanításra. 
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Dr. Révay főorvos előadja, hogy a felsőhegyi iskolánál is 170-180 tankö-
teles gyermek van. A főorvos indokai alapján elhatározták, hogy már a jöv ő  
tanévre egy másik iskola felállítására tesznek el őterjesztést. 

Bejelentették, hogy György Alajos ellen a vm. közigazgatási bizottsága el-
rendelte a fegyelmi vizsgálatot, a vizsgálat levezetésével Gombos Gábor, polgár-
mestert bízta `meg. György a vizsgálat befejezéséig ál1omáshelyén marad. - A 
vizsgálat eredményéről nincsenek adatok, miután a későbbi iskolaszéki jegyző- 

könyvek hiányoznak, azonban a házipénztári f őkönyvekből látszik, hogy 1887-ig 
folyamatosan szolgálatban volt, 1888-ban ' adótisztnek választották, 1893-tól 
1902-ig ismét tanított. 

Május 29-én a városi közgy űlés határozatot hozott a Központi iskola 
viss7aдdásáról. A gimnázium helyiségéül az 1876. április 27-én hozott határozat 
értelmében felajánlott és mind ez ideig erre acélra használt, az Árpád utcában 
levő  345-346. összeírási számú épületet az ehhez tartozó beltelkekkel, valamint 
az erre épített új épülettel együtt a jöv ő  1884/85. tanévtől kezdve a be Іуárosi 
községi elemi iskolák elhelyezésére és céljaira a város szabad rendelkezésére 
bocsátja vissza. - A gimnázium innen 1885. április 27-29-ig költözött ki, és ben-
ne a tanítás május 15-én kezd ődött meg. 

Az augusztus 14-i városi közgyű lésen azt tárgyalták, hogy a fels őhegyi 
iskolában 180 tanuló volt, a Kadvány-féle városilag segélyezett magániskolában 
pedig 57. -Úgy határoztak, hogy a fels őhegyi iskolánál a tanulókat nemek sze-
rint különválasztják, még egy tantermet és egy tanítói lakást építenek, egy taní-
tónői állást szerveznek. - A Pollák Henrik által adományozott egy katasztrális 
hold földön iskolát építenek a Kadvány-féle iskola helyett, s erre egy tanítói ál é  
lást szerveznek. 

Augusztus 16-án az iskolaszék Simrák László helyére (Gyenis) Tóth Јб-
zsefet választotta, szeptember 1-i hatállyal. - Gy őrött született 1845. VI. 29-én, 
ott végezte a képzőt is, és 1865-hon lett képesítve. 1882. II. 26-ig Tető-hegyesen 
(ma Trešnjevac) tanító, majd írnok a királyi járásbíróságon. Meghalt 1902. feb-
ruárjában. 

Soltész József augusztus 31-ig tanított a Molnár-Gábor iskolában, ekkor 
a nyugdíjba vonuló Kohn Vilmos helyére Zentára került. 

Soltész helyére Kiss Pált választották szeptember 1-vel, aki azonban nem 
sokáig tanított. Utóda Tóth József lett. 

November 11-én 13úrány András Pá1 tanyai épületét három évre újra 
bérbe vették iskola céljára. 

Szigethy István (Adahatári iskola) október 31-ig tanított, kántor lett. Helyét 
november 1-től Dubiniczky Veron foglalta el ideiglenesen, mert Szigethy nem 
mondott le. 

48 



A város anyagi helyzete még mindig nagyon nehéz, kötelezettségeinek 
igyekezett eleget tenni, de ahol csak lehetett, a legszükségesebb kiadásokra szo- 
rítkozott. Így pl. a tóparti iskola átalakítására el őirányzott 2000 Ft, a könyvtár- 
gyarapításra, taneszközök karbantartására szánt összeg nem került kiutalásra, a 
szegény tanulók, az iskolaépületek javítására is csak 10 Ft 35 kr jutott. 

1885. május 19-én a városi közgyűlés az iskolaszék el őterjesztésére a 
beltéri iskolához iskolaszolgai állást rendszeresített évi 240 Ft fizetéssel két 
szoba, konyha, kamra és padlás használattal. Meghozta a Szabályzatot az isko 
laszolgák teend ő ire és szolgálati kötelességeikre . nézve . Ezek szeriiit az iskola- 

szolga köteles: 1. A központi iskola mindkét иdvarát, tornatermét tisztán tartani, az ültetvé- 
nyekre felügve Іі i, azokat gondozni. 2. A folyosókat, lépcs őket, járdát tisztán tartani, нvár~n !o- 
csoh іi. 3. A termeket naponta seperni, szellözt еіni. 4. Az ablakokat. tisztán tartani. 5. Az épület 
helyiségem, amikor a tanulók nincsenek hint, szell őztetni, .szí n еthen is, nvárop,  reggel 6-tól esse 
6 óráig, szí nidőben is Iгeteikén Г  seperni és leporolni. 6. Az összes ajtókat, ablakokat hezár, і i. 
7. A gondatlan szellőztetésből eredő, léghuzat által okozott károkért felel ős. 8. Fбlügyel az 
iirиilőheivek tisztaságára és arra, hogy idegenek ne vegyék igénybe. 9. F еlügvel, hogy télen 6 
ó►árzi és déli 12 órára a helyiségek fimve legyenek az ipariskolában  is.  10. A bejárati ajtó- 
kat télen 7, » yáron 6 ómkor khryitui, télen este 7, nváron este 8 órakor becsukni. 11. Alive! 
a kulcsokat ő  őrzi, az iskolai tárgyakért felelős. 12. Az ipariskola világítására is felügyel. 13. 
Az igazgató tudta nélkül eltávoznia im, szabad. 14. Reggel 8, délután 2 órakor átveszi a pos- 
tát. 15. A tornatanitóпak, kÖnyvt Ćгnоkokнak, szertárnokoknak az igazgató utasítására rendelke- 
zésére áll. 16. Teendői kiterjednek mindazon ügyekre, melvek az elemi, polgári, ipariskolához és 
ávodákhпz tartoznak. 17.A sablonos nrurrkćkkal az igazgatónak .regit. 18. Az el őírt teerrdőkйn 
khvü! hivatalos ügvekhen az igazgató parancsail teljesíteni köteles. 19. 111etménvei a lratározat- 
ban  varinak megszabva. 20. A lakáson és mellékhelyiségeken kívül egvéh !elviséget lra.sz пΡáhria 
mien ,  szabad, sem az udvart elfoglпlni. 21. Állatok közi гl csak macskát tarthat, haronrfiі  a fé- 
szerben, de az udvarra nem eresztheti. 22. Az iskolaszolgát a polg бrmester fogadja fel, é.s az 
iskolaszék indokolására ő  is bocsátja el. 

A június 11-i közgyíílésen az építészeti bizottság beszámolt a két tanyai 
és az Árpád utcai (központi) iskola építésével kapcsolatos kiadásokról. A Papp 
Pál- és Lengyel Dávid- féle telkeken (Adahatár és Tornyos) történt építkezés az 
árlejtés szerint 4990 Ft, a "állalkozó által adott 8000 drb I. o. tégla 144 Ft, 
megállapított többletmunka 275,03, összesen 5409 Ft 3 kr, - a város adott 22 
000 drb I. osztályú. téglát 408 Ft, 22 000 drb II. osztályú téglát 254 Ft 54 kr, 
= felszerelés (padok, asztal, székek) 286,40 Ft, átvev ő  bizottság díja 32 Ft, össze-
sen 6390 Ft 51 kr.. - A központi iskola vállalkozási ára  13  219 Ft 74 kr, kü-
lönféle kiadások 277 Ft 84 kr, 100 000 drb I. osztál уti tégla 18.57 Ft, 165 000 
II. osztálуti tégla 1909 Ft 05 kr, összesen: 17 263 Ft 63 kr, míg az el őirány-
zat 13 020 Ft volt. 

Az iskolaszék július 3-i ülésén megemlékezés hangzott el az elhunyt 
Újházy Menyhért földbirokosról, aki 10 éven át volt az iskolaszék érdemes el-
nöke. -Bejelentették Kiss Pál Gyenis iskolai tanító halálát. - Dubniczkí Veront 
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Adahatárról a polgári iskolához osztották be ideiglenesen . - Október 1-én Kiss 
Pál helyére (Gyenes) Forray Ferencet, míg az adahatári iskolához Lebák Bé-
lát választották meg (ideiglenesen). 

A szeptember 25-i városi közgy űlésen jelentették , hogy Pollák Henrik a 
felajánlott földre vonatkozó szerződés megkötésére nem jelent meg . - Kadvány 
Mihály szintén felajánlott egy katasztrális hold földet ajándékul 300 Ft érték-
ben, köszönettél elfogadták a népnevelés érdekében tett nemeslelk ű  ajánlatát. 

Az október I1-i lapok foglalkoztak Hagyó Emília újvárosi (újtemplomté-
ri) tanítónő  botrányával , akinek az iskolájában július 5-én két fiatalember („sze-
ladon”) összeverekedett . A szülők is panaszt nyújtottak be az iskolaszékhez (állí-
tólag meztelenül sétált a kertben ). Kérésére az alsóvárosi (Adai úti) iskolához 
helyezték át. Október 19-én a vm .. közigazgatási bizottsága fegyelmit rendelt el, 
állásától felfüggesztették, helyére Dubniczky Veront osztották be. 

Október 22 -én a városi közgyűlés Boros Gyevi Lukácstól (Orompart) he-
lyiséget bérelt három évre . Tudomásul vették, hogy az iskolaszék -hatáskörét át-
lépve - Bakay Károlynak október 16-t бl betegszabadságot adott az iskolaév vé-
géig , helyettese Klein Etel. Ezen az ülésen kimondták azt is , hogy a központi 
iskola lépcsőinek befedését a jövő  évi költségvetésre halasztják. 

1886, január 31-én az iskolaszék Dubniczky Veront ismét a polgári isko-
lához osztotta be, majd február 24-én ott segédtanítón őnek választotta meg. He-
lyére az év végéig Árvay Matildot tették. A tanyákon Szilvásy László és 
Barkóczi Flórián zugiskolákat tartanak fenn , intézkedést kérnek feloszlatásukra. 

Február 11-én a városi közgy ű lés Bakay Károlynak megengedi, hogy 
nyugdíjazásáig szabadságon maradjon , valamint Klein Etelnek jóváhagyta a he-
lyettesítést . A június 21 -i ülésen tudomásul vették , hogy a vm. törvényhatósági 
bizottsága Bakay nyugdíjmását jóváhagyta. - Ekkor vették tudomásul Klein 
Adolf nyugdíjazását is szeptember l-i hatállyal. 

Március 29 -30-ig Czirfusz Ferenc tanfelügyeló meglátogatta az összes 
városi és néhány tanyai iskolát , megelégedését fejezte ki . A szorgalmas tanyai 
tanulók részére 120 drb . „ Jó Könyvek"-et ajándékozott . - Itt említjük meg, hogy 
az iskolaszéki elnök , több tag és az igazgató 250 látogatást tett. 

Az 1885/86-os (XVIII.) Értesít őt 1000 példányban adták ki. Az Értesít ő-
ből, melyet Czehe Győző  igazgató állított össze , képet alkothatunk a tantestület-
ről és az iskolákról . Megtudjuk, hogy az iskolaszék 35 tagú , elnöke Zsárkó An-
tal királyi közjegyzđ, alelnök Habram János plébános, jegyzđ  Tóth Lajos gimná-
ziumi tanár . A tagság összetétele : 4 tanító, 1 gimnáziumi igazgató , 8 közigazga-
tási tisztviselő , 2 lelkész , 10 iparos és kereskedő , 2 takarékpénztári igazgató, 5 
љldműves, földbirtokos, 2 ügyvéd. 
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A tanítótestület minden hónapban legalább egyszer, szükség esetén több-
ször is köteles gyűlést tartani, ún. „havi tanácskozmányokat".. Amint tudjuk, a 
községi iskolák 13 évvel ezelőtt tankerületi tanítói testületté alakultak, ezek já-
rási körökre oszlanak. Ilyet képeznek a polgári iskola, az ipariskola, az elemi is-
kolák tanítói és az óvók. A járáskörök évente kétszer, ősszel és tavasszal gyű-
lést tartanak. A tanyai tanítók erre alig volnának kötelezhet ők, ezért a köri 
gyűléseket a havi tanácskozmányokkal kapcsolták egybe, és évi 4 gy űlést tar-
tottak. A köri gyűlések munkarendjét ügyviteli szabályzat határozta meg, ame-
lyet az igazgatóság terjesztett el ő, ezt a közgyű lés elfogadta. - A tanulmányi ál-
lapotokról minden tanító havi jelentést tartozott beterjeszteni, ebben kimutatták 
a tanulók számát, a mulasztásokat és kimaradásokat, fegyelmi ügyeket, a tanul-
mányi eredményt, az iskolalátogatókat (név szerint). - A megyei központi választ-
mány a járási körhöz téteteket küldött, ezeket a március 25-én tartott közgy ű -
lésen olvasták fel (1. Harsányi J.: Fogalmazás, 2. Szupits M.: A rajztanítás, 3. 
Bakody M.: A tankötelezettségr ől). 

A tanítói testület 
Belváros: 
Vida Sándor az iskolaszék, a gimnáziumi tanügy bizottság, az Országos 

Tanáregylet tagja, az Önsegélyez ő  Egylet alelnöke, V. fiúosztály, 33 tanuló. 
Libák Ferenc az iskolaszék és a gimnáziumi tanügyi bizottság, BB vm. 

községi tanítóegyesületének választmányi tagja, a Zentai Általános Takarékpénz-
tár felügyelő  bizottságának jegyzője, az Önsegélyező  Egyesület pénztárnoka, BB 
un. községi tanítóegyesület zentai körének alelnöke, a zentai Népkör pénztárosa, 
IV. fiúosztály, 75 tanuló. 

Bakody Márton az iskolaszék, a gimnáziumi tanügyi bizottság tagja, BB 
un. községi tanítóegyesületének jegyz ője, tantestületi könyvtáros, a Népkör jegy-
zője, a városi egészségügyi bizottság tagja, az Önsegélyez ő  Egyesület választmányi 
tagja, városi képvisel ő, római katolikus egyházi képvisel ő, III. fiúosztály, 100 tanuló. 

Harsányi János az ipartanodai bizottság tagja és jegyz ője, BB un. taní-
tóegyesületének választmányi tagja, a Dalkör titkára, az Önsegélyz ő  Egyesület 
felügyelő  bizottsági tagja, az elemi iskolai ifjúsági  k бnууt г  könyvtárosa, II. fiú-
osztály, 78 tanuló. 

Klein Adolf a városi egészségügyi bizottság tagja, I. fiúosztály, 96 tanuló. 
Lappingné Bielitzky Veron, az Önsegélyző  Egyesület választmányi tagja, 

IV. leányosztály, 46 tanuló. 
Ftlдp Antónfa III. leányosztály, 82 tanuló. 
Libák Emília BB un. községi tanítóegyesület zentai körének jegyz ője, II. 

leányosztály, 58 tanuló. 
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Сsatóczky Apollóniа  az 
ányosztály, 130 tanuló. 

Soltész József egyesített 
Blázsovits- Tóth Viktória 
Lljváros: 
Klein Etel helyettes, II-I. fiúosztály, 173 tanuló. 
011ay Mari II-I. leányosztály, 180 tanuló. 
Kű lvárosi iskolák: 
Felsőváros: 
Bakay Alajos II-I. fiúosztály, 96 tanuló. 
Alsóváros (Adai utca):Bán Piroska II-I. leányosztály, 103 tanuló. 
Árvay Lajos az Önsegélyező  Egyesület titkára, a Takarékpénztár választ-

mányi tagja, BB fim. községi tanító egyesület zentai k đrének pénztárosa, II-I. fiú-
osztály, 140 tanuló. 

Árvay Matild helyettes, II-I. leányosztály, 161 tanuló. 
Tanyai iskolák: 
SzupiGs Márton (Felsőhegy) a Népkönyvtár j  kezelője, III-II-I. vegyes osztály, 

138 tanuló. 
Szikúi Ferenc (Orom-Orompart) III-II-I. vegyes osztály, 46 tanuló. 
Tóth József (Molnár) III-II-I. vegyes osztály, 31 tanuló. 
Bakav Piroska (Kis-tornyosi úti Bűn iskola) III-II-I.vegyes osztály, 48 tanuló. 
Libák Béla (Felsőjárás-Híressor) III-II-I. vegyes osztály, 61 tanuló. 
Ráczné Árvay Mari (Adahatári) III-II-I. vegyes osztály, 54 tanuló. 
Forrat/ Ferenc (Tornyosi-úti Gyenes) népkönyvtári kezel ő, III-II-I. vegyes 

osztály, 60 tanuló. 
György Alajos (Alsójárás-Kivi) népkönyvtári kezel ő, városi képviselő, III-

I1-I. vegyes osztály, 82 tanuló. 
Gáspár Ferenc (Tornyos) III-II-I. vegyes osztály, 93 tanuló. 
Kadvány- féle városilag segélyezett magániskola, 27. Antunovits Ern ő, ide-

iglenes, III-II-I. vegyes osztály, 42 tanuló. 
Ismétlő  iskolák: 
Belváros: Soltész J. 32 fiú, Újváros: Bakay K. 32 fiú, Felsőváros: Bán P. 

24 leány, Alsóváros: B. Tóth V. 84 leány, - đsszesen: 64 fiú és 108 leány = 172 
tanuló. 

Tanya: Felsőhegy 10, Molnár: 8, Tornyos: 1-2 = 30 tanuló. 
Női kézimunka: a városban a tanítón ők, a tanyán Szupits M.-né, Tóth J.-

né, Bakay P., Árvay M., Forray F.-né, György A.-né, Gáspár Katalin, Nagy Ro-
zália, Karkus Mária. 

Önsegélyező  Egyesület választmányi tagja, 1. le- 

III-II. és I. fiúosztály, 94 tanuló 
egyesített III-II. és I. leányosztály, 67 tanuló. 
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Érdemjegyek: Magaviselet: 1. dicséretes, 2. jó, 3. t ű rhető; Szorgalom: 1. er-
nyedetlen, 2. dicséretes, 3. változó, 4. hanyag. -El őmenetel: 1. kit űnő, 2. jeles, 3. jó, 
4. elégséges, 5. elégtelen. 

Statisztika: beírott év végén: 
Városi iskolák:  950+962=  1912  824+819  = 1640 
Tanyai iskolák: 368  +317=  685 298  +267  = 565 
Összesen 1318  +1279=2597 1122+  1083  =2205  
Az igazgatói jelentés szerint az egészségügy kielégít ő, a trachomásokat 

kezelik. - A fegyelem általában véve kielégít ő, ahol hiányos, ott a tanító egyéni-
ségéből ered. - Ahol az osztályok nem túl népesek, és a tanulók rendesen láto-
gatták az iskolát, az eredmény „semmi kívánni valót nem hagy fenn". 

1886. július 1-ével Hagyó Emíliát a tanfelügyel őség visszahelyezte állásába. 
Október l0-én a városi közgy ű lés tudomásul vette az iskolaszék lemon-

dását, és új iskolaszéki bizottságot nevezett ki 34 taggal. - Ekkor vétték tudo-
másul Hagyó Emília visszahelyezését is. 

Az iskolaszék október 24-én a nyugdíjazással megüresedett 2 városi ta-
nítói állást Forray Ferenc és Szupits Mádon tanyai tanítókkal töltötte be. 
Forray a beltéri I. fiúosztályba (Klein A. helyére) került, az ő  helyére (Tornyosi-
úti, Gyenes) a felsőjárásról (Híressor) Lebák Bélát, a fels őjárásihoz Gókler Lajost 
választották meg, aki azonban lemondott, és Xl. 10-én Árvay Matild jött oda 
ideiglenesen, helyettesként. - Szupits az újvárosi fiúosztályhoz (Bakay K. helyére), 
Szupits helyére, Felsőhegyre pedig Szeklű  Ferenc jött Orompartról, oda Árvay 
Mari az adahatári iskolából, az ő  helyére pedig Malisza Ignácot választották. 

A városi közgyűlés október 28-i ülésén Bergel Ferenc képvisel ő  indítvá-
nyozta a Kadvány-féle telken iskola építését, mert ott zugiskola van, és a taní-
tó béresmunkát is végez, ami az iskola tekintélyét rontja. - Az elnök kifejti, 
hogy az nem zugiskola, mert a város segélyezi, különben is az építésre nincs 
fedezet - mire Bergel az indítványt visszavonta, 

1887. február 25-én az iskolaszék kimondta, hogy Szigethy István állását, 
amennyiben a jövő  iskolaév kezdetéig nem foglalja el, be fogják tölteni. 

Március 10-én az alispán Bakody Mártont Zenta város és a járás fais-
koláinak felügyelőjévé nevezte ki. 

Április 3-án Antunovits Ernő, a Kadvány- féle magániskola tanítója 41 
éves korában meghalt. - A városi közgyűlés az iskolaszék ajánlatára Kohajda 
Marton  okleveles tanítót alkalmazta az október 10-i ülésén. 

Június 1-én a VKM köszönetét fejezte ki Kadvány Mihálynak az ajándé-
kozott iskolatelekért. A városi közgy űlés ugyan hó 30-án megküldte 
Kadv~ nynak a köszönőlevelet. Ezen az ülésen elrendelték a beltéri fels őbb nép- 
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iskolai osztályokban a tornatanítást, rendszeresítették a tornatanítói állást, torna-
eszközöket szereznek be és állítanak fel az 1888. évi költségvetés terhéré. 

Augusztus 28-tól Harsányi János lett a tornamester. 
A vm. közigazgatási bizottság 1881. évi határozata értelmében a tanulók 

fanemesítésben való oktatásának céljára a fels ő- és a szerb temet ő  mellett hasí-
tottak ki területeket, ezeket a városi közgy űlés július 24-i ülésén a községi és 
a görögkeleti iskolaszék rendelkezésére bocsátotta. 

November 24-én a városi közgyűlésen bejelentették, hogy a vm. közigaz-
gatási bizottságának határozata alapján augusztus 31-ével felfüggesztették 
György Alajos tanyai (kevi) tanítót, helyére az iskolaszék szeptember 15-én 
Bagi János okleveles tanítót nevezte ki. Az iskolaszék kimondta, hogy a tanyai 
tanítók szünnapja kivétel nélkül a péntek. A szegény tanulók segélyezésére el ő-
irányzott 330 Ft-on 58 pár cipőt és 54 pár csizmát vettek. 

1888-ból elég kevés adat áll rendelkezésünkre. 
A városi közgyű lés január 20-i ülésén folytatólag bérbe vette Patócs 

György épületét három évre. - Ezen az ülésen bérbe adták a központi iskola 
alatt levő  két pincét üzlethelyiségnek. Március 19-én Mukus Mihálynak 40 Ft 
segélyt szavaztak meg tanulmányai befejezésére a tanítóképz őben. Kohajda Már-
tonnak, a városilag segélyezett küls őjárási magániskola tanítójának állása március 
végén megszűnt. 

A közgyűlés június 22-én tárgyalta a BB vm. Tanítóegyesület elnökének, 
Schmausz Endre alispánnak az átiratát, amelyben közli, hogy az egyesület 
XVII. rendes évi közgy űlését Zentán tartják f. é. július 2-3-án.. A képviselet  'a  
vezetőséget ünnepélyesen fogadja, a gy űlés napján pedig megvendégeli a város 
nevében. Ezen az ülésen továbbra is bérbe vették Boros Gyevi Lukács oromi, 
eddig is iskolának bérelt épületét. 

A július 27-i ülésen tárgyalták az iskolaszék indítványát, hogy Flesch 
Joachim nyugdíjaztatásával az elemi iskolánál megüresedett német tanítói állást 
ne töltsék be, miután a német nyelv nem kötelező  tantárgy. Helyette háziipari 
tanítói állást rendszeresítsenek. - A vitában a képvisel ők hangoztatták, hogy ná- 
lunk nincs kifejezett háziipar, és a háztartásban használt tárgyak készítését a 
gyermekek szüleiktől megtanulják, ezért úgy határoztak, hogy ezt az állást 
megszüntetik. - Ezt a vm. törvényhatósági bizottsága jóváhagyta (1889. V. 31-én). 

A november 8-9-i ülésen a tanyai tanítók kérésére a 'f űtési átalányt fel- 
emelték. Rogovits Jánosnak, a bajai képz ő  II. éves tanulójának kérésére 20 Ft se- 
gélyt szavaztak meg. Szigethí István leköszönése folytán megüresedett egy ta- 
nyai tanítói állás, ezért az iskolaszék által szabályosan megválásztott Mukus 
Mihályt a fels őjárási (Híressor) iskolához osztották be. Említésre méltó, hogy a 
város 1888-ban tanügyi célokra saját eszközeib ől (államsegély nélkül) 35 312 
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Ft-ot áldozott 24 elemi, 2 polgári leányosztály, 4 osztályú gimnáziúm és 2 óvoda 
fenntartására akkor, amikor az összes költségvetési kiadás 317 571,07 Ft-ot tett ki. 

Miután a képviselő-testület újonnan alakult, az 1889. május 11-i városi 
közgyű lés 37 tagú új iskolaszéki bizottságot választott, noha még a réginek 
nem járt le a megbízatása. - Ez ügyben június 28-án felszólalás hangzott el, 
hogy az új iskolaszék nem kezdheti meg m űködését, mert a régi nem akarja 
átadni a jegyzőkönyveket, az irattárat és a pecsétjét. - Az elnök felvilágosítást 
ad, hogy a választást megfellebbezték, a régi nem adhatja át az ügykezelést, míg 
az újat meg nem erősítik. - A július 28-i ülésen jelentették, hogy a vm. köz-
igazgatási bizottsága az iskolaszéki tagok választását megsemmisítette, mert az 
előző  megbízatása csak 1890. I. 24-én jár le. - A bizottság döntését megfelleb-
bezték a belügyminiszterhez azzal, hogy a megyének nincs joga a város válasz-
tását megsemmisíteni. - A szeptember 28-i ülésen tudomásul vették, hogy a mi-
niszter meghagyta a régi iskolaszéket a megbízatás végéig, a képviselet pedig 
6 taggal kiegészítette azok helyett, akik id őközben elmentek vagy lemondtak. 

Ellinger József, nyugalmazott tanító 71 éves korában, 1889. június 9-én 
meghalt. Bagi János 1889. augusztus végéig volt szolgálatban. - Az iskolaszék 
helyére (Alsójárás - Kevi) Móra Istvánt, míg a rendszeresített küls őjárási iskolá-
hoz (Kohajda után) Kovács Gézát válаsztotta meg. 

Móra István 1864. X. 24-én született Kiskunfélegyhá7án, és itt is szerzett 
tanítói oklevelet. Pályáját Horgoson kezdte 1886. IX. 1-én mint tanyai tanító, 
majd Martonosról jött Zentára (Kevibe)1889. IX. í5-én. 1891. IX. 10-t ől a 
Gyenes-iskolában működött, majd 1892. XII. 3-tól 1895. VIII. 31-ig városi taní-
tó. Ekkor Budapestre ment a polgári iskolához. 1925-ben vonult nyugdíjba, és 
1957. V. 23-án halt meg. - Több гбvárosi, szegedi és helyi lapnak volt állandó 
munkatársa. Írt verseket, elbeszéléseket, néprajzi tanulmányokat. Zentai tanító , ko-
rában, 1894-ben jelent meg Budapesten a Földszint cím ű  verseskötete, amely ne-
vét ismertté tette. 

Október 11-én a „Papok sorád' lev ő  adahatári iskolában tűz pusztított. A 
november 29-i ülésen elfogadták a biztosításból ered ő  1402 Ft 50 kr kártérí-
tést. Intézkedtek a helyreállítás fel ől, amely 1376 Ft 50 kr-t tesz ki, így a bizto-
sítás fedezi. - A tanítónak, Malisza Ignácnak az elszenvedett károkért 200 Ft 
segélyt utalványoztak. 

November 29-én a külsđjárási iskola céljára Boros Istvántól három évre 
épületet béreltek. 

December 1-vel Harsányi János megindítja a Zenta és Vidéke cím ű  lapot. 
1890. február 25-én a városi közgy űlés 34 tagú iskolaszéket választott, a 

választást megfellebbezték, és a megye megsemmisítette. Ezt a határozatot is 
megfellebbezték, III. fokon szintén megsemmisítették, és csak október 30-án lett 
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az iskolaszék végérvényesen megválasztva: november 5-én alakult meg. (Az el-
lenzék ezt is megfellebbezte, de a vm. közigazgatási bizottsága elutasította.) El-
nök lett Appel Ede rkat. apátplébános, alelnök Sz űcs Lajos gimnáziumi igazga-
tó, jegyző : Lebák Ferenc tanító, pénztáros Szekfú György f őjegyző . A tagok kö-
zül 7 tisztviselő, 4 ügyvéd, 4 tanár-tanító, 4 földm űves, 4 kereskedő , 3 földbirtokos, 
3 iparos, 2 orvos, 2 lelkész és 1 magánzó volt. 

Az osztályok szaporítása tárgyában bizottságot alakítottak, amely az isko-
laszék június 27-i ülésén a tanulók nagy létszáma miatt szeptember 1-t ől 7 új 
osztály felállítását ajánlja. - A városi képviselet augusztus 14-én ezt a javaslatot 
elveti, hivatkozván a város nehéz anyag helyzetére. - Az el őbbiekkel kapcsolat-
ban Czirfusz Ferenc vm. tanfelügyel ő  azonnal Zentára jött az ügyet ki'rizsgál-
ni. Ennek eredményeként a vm. közigazgatási bizottsága leiratot intézett a kép-
viselő-testülethez, amelyet az a szeptember 21-i ülésén tárgyalt meg. - A bizott- 
ság felhívja a képviseletet, hogy felel ősség terhe mellett intézkedjék, hogy „a 
városban, Felsőhegyen egy (4 osztályú egyesített leány-) osztály múlhatatlanul 
felállíttassék, az iskolaszék meghallgatásával 7 iskolai helyiség béreltessék, 
bebútoroztassék, felszereltessék, 7 tanítói állás díjlevele megállapíttassék, és a pá-
lyázat meghirdettessék: a szükséges költségek fedezésér ől gondoskodjék esetleg 
tandíj behozatala mellett is". - A közgy űlés ragaszkodik augusztus 14-i határo-
zatához, mely szerint a népiskolákról a jöv ő  évi költségvetésben fognak gondoskodni. 

Az iskolaszék is, és a tantestület is elvben elfogadta a tandíj bevezetését, 
de az iskolafenntartó akaratától tette fúgg ővé annak életbeléptetését. 

Augusztus 29-én 10 évre kibéreltek Gere Gergelyt ől egy épületet (Boško 
Jugović  utca 5.) annak a két oszt уnak az elhelyezésére, amely eddig az izrae-
lita hitközség épületében volt. Ugyanekkor Tóth János, Bagi és társai 
göböljárási (külsőjárás, a hármashatár felé, Szenttamási út) lakosok magániskolá-
juk részére segélyt kértek, 50 Ft-ot szavaztak meg. (A tanító Gombos Ferenc.) 

Október 7-én foglalkozott a városi közgy űlés a vm. közigazgatási bizott-
ságának a polgármesterhez intézett leiratával, amelyben nehezményezte a népisko-
lák szaporítását elrendel ő  határozatának félretételét. A város anyagi helyzete 
miatt a határozatot megfellebbezi , de elvben már el is fogadta az 1891. évi 
költségvetés terhére. 

1891. február 10-én a városi képvisel ő-testület a költségvetés tárgyalásá-
nál az iskolák szaporítását elhatározta , a költségek kímélése végett bérlet he-
lyett a tóparti iskolánál lev ő  magtárt fogják osztállyá alakítani. 

Április 10-én tárgyalták a gimnázium jelentését , miszerint bizonyos szem-
léltető  képeket a Gazdakörnek szándékozik ajándékozni. -Miután a képeket a 
város vette , neki kell visszaszármaztatni , és azokat az elemi iskoláknak fogják kiadni. 
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Az iskolaszék április 25-én el őterjesztést tett a tanácsnak az új iskolák-
kal kapcsolatban, többek közt megállapítja, hogy az osztályszaporítás szükséges-
sé teszi a harmadik rkat. hitoktatói állás megszervezését is. 

Figyelmet érdemel az 1890/91. tanév végén kiadott Zenta város Községi 
Népoktatási Tanintézeteinek értesít ője (XXII. évfolyam). - A 194 oldalas 
könyvet Czehe Győző  igazgató állította össze; gondosan szerkesztett tartalmát 
kivonatosan ismertetjük. 

L Bevezet őül Móra István (18 oldalas) tanulmányát közli: „ A népoktatás és népünk /ra-
ladása "címmel. 

Adatok az iskola történetéhez, - ezekkel az el őzőekheн  foglalkoztunk. 
Az iskolák be/élete és a tantestület m űködése. 

A város minden évben 150 Fi-ot biztosított értesít ők kiadására, ez azonban kevésnek 
bizonyult. Mivel a város többet nem biztosított, a közpo нti iskola fűtésére szánt összegből 
előállott megtаkarításhól + 30 Ft-ot fordítottak erre a célra. 

A tanítók társadalmi tevékenységét az dgves személyeknél közöljük. 
A 10 tanyai tanító гa való tekintettel a tantestületi és a BB vnr. tanítóegyesületi ta-

nácskozásokat és g Oléseker egyidej űleg tartották meg: szeptember 8-án, december 8- 6n, feb иі-
ár 25-én és május 7-én. 

А.lájus 11-12-én az érseki iskolalátogató, Zittl Róbe гt tenrerini apátplébános Iіиtianláto-
gatást végzett. 

Az igazgatói beszámoló szerint a tanulók egészségi állapota kielégít ő  volt. - A tanitók 
lelkiismeretesen vezették a felvételi, mulasztási és osztálynaplót, az anyaköntrnet, az osztáhjelen-
tést,a havi értesitőket. -A leányok kézimunka-oktatásban részesültek, a fels ő  osztályokban gya-
korolták a fanemesitést, konvlrakertészetet, - a küls őjárási iskolában különösen szép eredményt 
értek el szalmafonás-, kefekötés- és baromfrtenvésztéshen. - Az év végén az „EUGEN" diszter-
mdben szép kiállítás volt. 

Jótékonyság: A város 20 gyermeknek tankön ууеt adott 50 Ft értékben, 155 gyermek 
lábbelit kapott 254 Ft 25 kr értékben, - ebhez Gfrere Miklós éprtész 100 Ft-tal, Rácz István 
királyi végrehajtó 4 pár csizmával járult hozzá. - Az Izraelita N őegylet sгámos tanulót téli 
ruházattпl látott el, többen pénzjutalmakat adtak. 

Tananyag: Az 1877-es tanterv szerint, amely 1905-ig volt hatályban. "Tantárgy, (heti 
óraszám), tankönvv, tananyag. 

V. osztály' Magyar olvasás (2), Magyar Nemzeti Olvasókön уv az V-VI. osztály .számára. 
- Magyar nyelv (2), Vargyas Endre: Magyar nyelvtan. Fogalmazás és dolgozat kéthetenként. 

Földrajz: (2), Vargуa. E.: Földrajz az V. osztály szánára: Naprendszer, a Föld mint 
égitest, az osztrák ö ►őkös tartományok, a világrészek (E іігópa, Amerika, Afrika, Ázsia, Ausztrália) 
rövid politikai és földrajzi ismertetése. 

T örténelem: (2), Ribáry Ferenc: !vgyarország története rövid előadásban. Ó- és közép-
kori népek vázlatos ismertetése a magyarok bejövetele el őtt. Magyarország története az Árpád-, 
vegyes- és osгtrák házból való királyok alatt. 

Alkotmánytan: (1), Polgári jogok és kötelességek, alkotmány. 
Szántan: (2), Mecnik-Orbók: Sz бто lóköпyv, alapm űvelet egész- és tizedestört számokkal, 

régi mértékek, méterrendszer, példák a közéletb ől, mányok, hármasszabály, százalék és kamat-
számítás 

Mérta,,: (2), Mocnik: Mértan. Térnennyiségek, irányok, n іértélkek, kör, szögek, sikido- mik, 
területszámítás, ürnіértékek.. 
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Természetrajz: (2), Mayer Miksa: Természetrajz. Az állat-, növény- és ásványvilág rövid 
đsszefoglalása, rendszerezése, nevezetesebb egyedek leirása. 

Gazdaságtan: (2), Lukácsy Sándor: Gazdaságtan. Gazdasági előismeretek, az ipar alap-
vonalai, иövénytermesztés, a fđ ldтг  vélés külör féle ágai, rét, fatenyésztés, méhészet, selvemte-
nyésztés rđviden. 

Természettan: (2), Mayer M.: Természettan. Bevezetés, a testek általános tulajdonságai: 
szilárd, cseppfolyós és légneтú testek sajátságai, hang-, fény- és hőtan rđviden, a delejesség és 
villamosság vázlatosan. 

Egészségtan: (1), Moc п ik-Orbók: Egészségtan. Légzés, leveg ő, lakás, talap, - м'házat, táplá-
lék, - munka és nyugalom, - testgyakorlás. 

Rajz: (3), Diszit ő  elemek tábláról, grpszmintáról, egyszerű  nnéгtaиi testek sodronyváz 
után, a távlati rajzolás elemei. 

Szépírás: (1), Üteny- és mondatolás után helyesirási és szépirási gyakorlatok. 
Testgyakorlás: (1), Rendgyakorlatok, szabadgyakorlatok, szergyakorlatok. -Játékok. 
Ének: (1), Népdalok, indulók (egy szólamra). 
IV. osztály: Magyar olvasás (4), Magyar Nemzeti Olvasók đнyv IV. osztály számára. Ol-

vasmányok tárgyi és alaki feldolgozása. - Magyar nyelvtan: (4), Vargyas E.: Magyar nyelvtan. 
Beszédrészek, t đbbesszám, ragok, szóképzés, igeragozás, igeköt ők, - đsszetett mondatok, alanyi, jel-
zői, kiegészitő, hely-, idő-, mód-, ok-, célhatározói mellékmondatok. -Írásjelek. - Dolgozatok. 

Földrajz: (2), Vargyas E.: Fđ ldrajz IV. osztály - Térképismertetés, világtájak. Országos ke-
rület, ország, Magyarország, - az 5.  országos ker й let, Horvát- és Tótország megyéi és a magyar 
tengermellék, a bekebelezett .határőrvidék és Dalmátország főbb vonásokban. 

Számtan: (S), Mocnrk- Orbók: Számolókönyv IV. osztály. - Négy mm velet bármely szánkör-
ben. -Síkidomok tertllete, egyszer űbb testek térfogata. - Tizedes t đrtek, 4 alapművelet. 

Rajz: (3), Pontozott rajzf~izetben idomok rajzolása sraјлrozva.. 
Szépírás: (2), Ütenyez ő  irás. 	 . 
Testgyakorlás: (2), lásd V. osztályban. 
Ének: (1), Zsasskovszky Kis Lantosából népdalok egy szólama. 
III. osztály: Magyar olvasás (4), M N. Olvasók đnyv III. osztály -Értelmes és hangs йlyos 

olvasás, a tanult nyelvtani szabályok gyakorlása, feldolgozása alakilag és tárgyilag. 
Magyar nyelvtan: (4), Vargyors E.: Nyelvtan III. osztály -Szótagolás, a mondat f ő  részei, 

beszédrészek, írásjelek, állító, kérdő, parancsoló mondat, személyes névmások, nével ők, rdők, bővít-
mények, névmások, kiegészit ők, tárgyas ragozás, főnevek, mellé Кnevek, határozói bővitгények. He-
lyesírds. Dolgozatok. . 

Fđldrajz: (3), Fridrik Tanyás: Bács Bodrog vm. fđldrajza. Alapfogalmak, tájékozódás. Csa-
lád és iskola. Tanterem és épület alaprajza. Utak, vizek elnevezése. A F đld felülete; térképis-
mertetés. Lakóhely, sztll őfđ ld. Magán- és középilleték. Lakosok. K đzség. Nyelv és vallás. Zenta ha-
tára, tđrténete, nevezetességei, k đrnyéke. A járás. 13 szolgabfrói járás és Ot megyei város. B.B. 
vnr. áttekintése. 

Számtan: (S), Mocnik-Orbók: Számolók đnyv III. osztály. Id ő, mérték, péнz ismertetése. 1-
1000 szánkör, a ►négy alapmívelet. Példák. 

Rajz: (3), Pontozott mjzjilzet, egyenesekb ől mértani idomok. - Három- és négysz đgből 
szalagdíszek. Sra],пrozás kezdete. 

Szépírás: Lovényi nyomán ütenyezés, kis és nagybet űk, folyóirás. 
Testgyakorlás: (2) Rendgyakorlatok, menetelés, egyes tagok állás, тentés,ugrás kđzben va-

ló hajlása, nyitása, hintázírsa. Ugrások. Gerenda, mászás, hintázás. Testedző, fogó és labdajátékok. 
Ének: (1) Zsasskovszky: Kis Lantos. - Hanglépcs ő  gyakorlása, világi énekek. 
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II. osztály: Beszéd- és értelemgyakorlatok: (3), Na gy  László: Beszéd- és értelemgyakorla-
tok (vezérkönyv). Szül őföld, lakóhely. A ház. Kert. Gyrtmölcsös. Szomszédság. Utca. Község, ..falu,   
város. Tér, piac. Vásár. Kđz- és magáиépületek. Határ, szántófóld, rét, erdő. Szomszédos község. 
Megye. Ország. Haza. A Föld, szárazföld, viz. Égtájak. Teremtmény és készítmény. Az ember. 
Testrészek. Emberfajták b őrszín szerint. Állat-, n ővény- és ásványország.. Égitestek. Leveg ő. Ter-
mészeti tünemények. Isten. 

'Magyar olvasás: (6), M. N. Ohvasókö нyv 11. osztály -Értelmes és folyékony olvasás, 
írásjelek. Az olvasmányok szabad elbeszélése. 

Magyar nyelvtan: (2) Vargyas E.: Magyar nyelvtan 11. osztály - Helyes és értelmes be-
széd A mondat, - szótanilag is. Szótagolás. Hangok, bet űk. Alany és állítmány. Főnév. Személyes 
névmás. Száтnбv. Nével ő. Ige, idők. Мellékпév. Állitó, tagadó és kérdő  mondat. Fogalmazás kez-
dete. Írásbeli dolgozatok. 

Számtan: (5), Mocnik-Orbók: Számolókönyv 11. osztály .100-ig terjed ő  'számkörben 4 
alapnríívelet fejből, számjegyekkel. 

Szépírás: (3) Dr. Bartsch és Kovacsics után betűk és folyékony írás vezényelve. 
Testgyakorlás: (1) Rend- és szabadgyakorlatok elemei. 
Ének: (1) Sziv іemesitő  és kedélyvidító dalocskák egy szólamra. 
I. osztály: Beszéd és értelemgyakorlatok (3), Nagy László: Beszéd- és értelemgyakorhtok 

(vezérkönyv). - Á gyermek fogadása. Bizalomkeltés. Fegyelmi szokások. Bátorítás. Köteles ѕégek. 
Előkészitő  gyakorlatok az írásra. A tudatos szemléltetés kezdete. Írva-olvasásra el őkészítés. A 
hallás tudatos fejlesztése, figyelés a beszédre. Szem- és kézgyakorlatok rajzolással. Olvasás-taní-
tási előgyakorlatok. Iskolai tárgyak megnevezése, száma, köz ős név. Az iskolai tárgyak színe, 
alakja, anyaga, kiterjedése, használata. A taп itó és tmnítvány az iskolában. A szül ői ház, mellék-
épületek, bútorok, konyhaeszközök, gazdasági .szervszámok. A háziállatok: kutya, macska, teh г  n, ló, 
szamár, juh, kecske, sertés, tv г Ρik, lúd, kacsa, pulyka, galamb, - hasznos háziállatok ismertetése. 
Kártékony házi állatok. Az ember, a testrészek ismertetése. Család, családtagok, családi viszony. 

Magyar íгva-olvasás: (8), Gönezy Pál: Vezérkönyv. Gyertyám-Kiss-Radó: ABC és olva-
sókönyv. Hallási, látási és kézgyakorlatok, előkészítés. Kis- és nagybet űk ismertetése, olvasása. 
Az ezzel đsszef?iggő  nyelvtani ismeretek. A mondat értelmi tekintetben. Bet űk, szótagok. A mon-
dathoz tartozó szók. Pont, vessző. Cini. szakasz. Olvasm бnyok elbeszélése. 

Számtan: (5), Mocnik-Orbók: Számolókön уv ]osztály - A számjegyek isme пetése 30-ig. 
Fejszámolás, a 4 alapművelet használata. Az év felosztása hónapokra, íretekre, napokra. A nap 
felosztása órákra, -óra. 

Testgyakorlás: (I), Rend- és szabadgyakorlatok elemei. 
Enek: (1), Érzelemkelt Ő, szív иenіesítő  gyermeki és népdalok egy szólamra. 
A tanyai osztatlan iskolákban .az anyagot sz űkebb keretek közé kell szorítani. 

Ismerteti az iskolaszék tagjait. - (Lásd el őbb.) 
A tanítói testitlet: 

' Igazgató Czehe Győző, a járási tanítói kör; a Zentai Tanitók Önsegélyező  Egyletének 
elnöke, a Zentai Takarékpénztár felügyel ő-bizottságának, a „Magyarországi tanítók" országos 
bizottságának tagja, a „BB vm. Községi Ta иitóegyesület" І. alelnöke, a „Néptanoda" , a „Ma-
gyar Pedagógiai Szemle" és a „Népnevelők Lapja" »unkatársa. 

Város: Biltér: 
t Vida Sándor: V fiúosztály. 32 tanuló, az önsegélyez ő  egylet alelnöke, a helyi lapok 

nn ,,kortársa. 
Libák Ferenc: IV fr йosztály, 93 tanuló, iskolaszéki jegyz ő, a Népkör kđnyvtároša, az ön-

segélvező  egylet pénztárosa, a vm. Tanító Egyesítlet választmányi tagja, a Takarékpénztár fel-
ügyelő  bizottságának tagja. 
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Bakodv Márton: 111. fi ќosztúly, 116 tanuló, a vn:. Ta і itó F_gyesirlet egyik jegvz ője, ker7tle- 
ti fcriskoh felügyel ő, a Népkör titkúra, a szaklapok referense, köntwtáros, iskolaszéki tag. 

Harsúnvi János: п/a) fürosztály, 119 tanuló, ipariskola bizottság jegyzője, a v. Tanító 
Egvesület egyik jegyz ője, a Népkör pénztúrosa, a Zentai Közlöny szerkeszt ője, iskolaszéki tag. 

Soltész József.• ! /b) fг riosztály, 98 tanul гi, a betegsegélvző  egyesület alelnöke. 
Forrav Ferenc: 1. fг úosztály. 113 ►anuló, a Gazdakör titkúra, az Iparos If ísúgi Egylet 

titkára, önkéntes tr zZOl ó(iszt, selvenntenvésztési fehigvelő . 
Lаping-Bielitzk ' Veron: 1 i : lednyosztdlv, 66 tanuló. 
Fülöp Antónia: III. leúпvosztály, 104 IandÓ. 
мilrúlvi-Libák Enrilin: %1/a leánvosztúly, 80 tanuló. 
Blбzsovits - Tóth V iktóri а:  11/b)  leánvosztúly, 103 tanuló. 
Cscvóczky Apollónia: 1. leányosztály, 139 tanuló. 
Külsővúrоs, -Alsóvaros, (Adai riti): 
Arvav Lajos:  I.  frиosztály, 112 tanuló, a Tanítói kör pénлtúrosа, takarékpénztári vб laszt 

mánvi Iag, az )nsegélvez ő  Egylet titkúra. 
Renner-Hagvб  Emilit: I. leúпvosztály, 85 tanuló. 
Felsőváros, Tópart): 
Bakay Alajos: I. frriosztály, 107 tanrіkí. 
Bakodv-Bán Piroska: I. lednvosztdly, 77 tanuló. 
Ujvdros, (L jtempl пnrtéг): 
Szupits Aláгton: 1. frиosztály, 13" Ianülб . 

Eszes-011av l/ari: I. leánvosгtály, 100 tanuló. 
Tanya 
Felsőlregv: Szekfil Ferenc I-111. vegyes osztгrly, 186 tanuló. 
Oron:: Rбcz-Агvay Mari 1-111. vegyes osztály, 41 tanuló. 
'Iolјár-Gábor Tóth József I-111. vegves osгtб ly, 65 iaіuló. 
Kis-tornvosr И t, (130:: iskola körnvéke) Bakav Piroska: 1-IV. vegyes osztály, 42 tan lб . 
Felsőjárás, (Hiressor): Alukus Mihály 1-III. vegyes osztály, 48 tanulÓ. 
А lsójárrrs, (Keni): Mбra Istvбn 1-I 1 : vegyes osztály, 91 tanuló, sтúmos Jövárnsr és vidéki 

szépiгodalmi lap nnurkatársa. 
7'r',{,vosi Bit, (Gyenis iskola): Lebúk Béh 1-IV. vegyes osztály, 57 tanuló. 
Adаhatár: Malisza Ignác 1-Il! vegve.s osztály, 88 tanuló. 
Tornyos: Gúspбr Ferenc 1-/V vegyes osztály, 89 tanuk$. 
Kitlsőjúгбs. (КadУбпv iskola): Kovács Géza  1-11-IV.  vegyes osztály, 45 tanuló. 
Ismétlő  iskola: A városban tanitottak: Bakav Alajos, Soltész József, 011av  Mari,  Hagvcí 

Emilia (létszánt nélkül), a tanyám az illet ő  tanítók, 32 tanuló. 
Női kéziт~ nka: ~ városban az osгtálvtanitбнбК ,  a  tanyán Sгekfrгné, Árvau  Mari,  7ódnré, 

Bakav Piroska, Мukusné, лIбгбnré, Lebáki , л Ialisziné, Gáspár Katalin, özv. Kovács Istvánné.. 
Hitoktatók: rkat.: Benedek Elek, Lippav Imre, - gkel. Nikolits Sá нdoг; - тózesvallás: 

Bergel Emil. 
VIII.  V izsgúk: T anyćrn: 1'. 23 -30, városban: V!. 15-28. 
Lt alapok. 
1: A tanulók névsora és érdemjegvei 
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Statisгјika: 
Belrolt Tanév végén: 

Város: 927+ 835 =1762 837+ 734 =1571 
Tanya:  442+ 310=  752  357+  262 = 619 
IsuL:  20+  12 = 32  20+  12 = 	32 

bssz :  1389+ 1157=2546 1214+ 1008 =2222  
Az elenni és ismétkí iskolák dfjmientesek 
A városi közgyűlés 1891. július 24-i ülésén újrendszerű  padok készítésére, 

fali olvasбtáblák, szemléltető  képek és térképek beszerzésére 4438 Ft 65 kr 
összeget, a bogarasi tanyákon lévő  magániskola részére pedig 100 Ft évi se-
gélyt szavaztak meg. 

Az augusztus 15-i ülésen az új iskolák elhelyezésér ől határoztak: 2 osz-
tálynak az újvárosi (újtemplomtéri) iskola két tanítói lakását alakítják át, 3.-nak 
a Boros óvoda lakását, a 4.-nek özv. Heged űs Bálintnétól, 5.-nek Neider 
Keresztélvtől, 6.-nak a_ Kopogi örökösöktől, 7.-nek Felsőhegyen Szekfú Ferenctől 
béreltek helyiséget. A bérletek egy évi id őtartamra szólnak. 

Szeptember 10-én, az iskolaszék ülésén az újonnan szervezett és a meg-
üresedett állásokat töltötték be. Változások: a városba helyezték a tomyosi úti 
(Gyepes) iskolából Lebák Bélát a Felsővárosba, ugyanide Felsőhegyről Szekfú 
Ferencet, Orompartról R. Árvay Marit az alsóvárosra, ugyanide kinevezték 
Árvay Matildot, továbbá az Újvárosba Novoszel Jánost és Fischer Bertát. -
Felsőhegyre Adahatárról Malisza Ignác jött az új leányosztályba, kántortanító-
nak Fodor Jánost választották meg. - A tanyán: Alsójárásról (Kivi) Móra István 
a tornyosi útra (Gyenis), Felsőjárásról (Híressor) Mukus Mihály Oromra, Küls ő -
járásról (Kadvány) Kovács Géza Adahatárra, új kinevezettek: Vajda Ferenc az 
Alsójárásra (Kevi),Rogovits János Külsőjárásra (Kadvány). Az iskolaszék jelenté-
sét a fenti változásokról a városi közgy űlés október 10-én hagyta jóvá. 

A szeptember 17-i váróni közgyűlésen megállapították, hogy a 6 új vá-
rosi osztály felállításával a hitoktatási teend ők annyira megszaporodtak, hogy a 
két hitoktató azokat ellátni nem képes, ezért 3. hitoktatói állást szerveznek. 

Október 13-16-ig Czirfusz Ferenc tanfelügyel ő  látogatta az iskolákat. Ki-
fogásolta az iskolák felszerelését, á bérelt helyišégek sz űk és egészségtelen vol-
tát. A hiányokat az iskolaév folyamán pótolták. 

December 11-én tárgyalták Nagy István Kopogi örök đseinek .ajánlatát az 
eddig bérelt iskolaépület eladására. - Az épület megvételér ől a közgyűlés csak 
1892. november 29-én döntött 3000 Ft-os árban. - A vételárat csak 1896 máju-
sában fizették ki, addig bérletet fizettek. 
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Az 1892. május 14-i közgy űlésen tudomásul veszik Fehér Ipoly szegedi 
tankerületi főigazgató távozását eddigi tisztségér ől, aki elbúcsúzva elismerését 
fejezte ki Zenta városának a tanügy terén kifejtett buzgalmáért. 

Az iskolaszék két új osztály felállítását indítványozta, mert még min- dig 
vannak 100-on felüli létszámú osztályok. Kiadták a gazdászati bizottságnak, 
hogy az iskolaszéktől kérje be a szükséges statisztikai adatokat, úgy terjesszen 
be javaslatot a közgyűlés elé. 

Az 1891/92. tanév statisztikája: 
Beírott: Tanév végén: 

Város:  1112+  933  =2045 994+  835 = 1829 
Tanya:  515+ 397=  912  451+ 334=  785 
Ism.: 15+ . 17= 	32 15+ 	17= 	32 

Ossz.:  1642+ 1347=2989 1460+1186=2646  
Ebben a tanévben a kanizsai határnál, a bogarasi tanyákon egy magánis-

kola működött I-III. vegyes osztállyal, 39 tanulóval. Tanítója Galambos Amália. -
Ugyanakkor a Külsőjáráson (Göböljárás) létesített magániskola tanítója Galam-
bos Ferenc. 

György Alajos volt tanító, ekkor városi adótiszt, 1892. szeptember 4-én 
hetilapot indított Népszava címen. 

1892. szeptember 15-én új iskolaszék alakult. Elnök Appel Ede apátplé-
bános, alelnök: Szűcs Lajos gimnáziumi igazgató, jegyző: Forray Ferenc tanító, 
pénztáros: Szekfú György nyugalmazott városi főjegyző. A 37 tag közül 9 
tisztviselő, 6 ügyvéd, 5 földbirtokos, 4 tanár-tanító, 4 iparos, 3 lelkész, 3 kereske-
dő, 2 orvos és 1 gyógyszerész. 

Az igazgató indítványára a polgári iskolára való tekintettel az 1892/3-
as  iskolaévtől az elemi iskola IV. leányosztályában újra tanítják a német olva-
sást és írást. 

A november 21-i ülésen jelentették, hogy Vida Sándort szélütés miatt 
szabadságolták, Kovács Géza adahatári tanító helyettesíti, akinek a helyére vi-
szont Szigethy Imre képzős növendéket alkalmazták ideiglenesen. 

Boromisza János polgármester indítványára az iskolaszék felkérte a vá-
rosi közgyűlést, hogy az országos tanítói nyugdíj-alap javára a szül ők által fi-
zeteridđ  tanulбkénti 15 kr járulékot a város fedezze. - A közgy ű lés ezt magára 
is vállalta, és ettől kezdve az iskolaszék által kimutatott létszám alapján fizette 
is minden évben egészen 1920-ig. 

Tudomásul vették Lebák Ferenc lemondását október 7-ével tényleges ta-
nítói állásárál. Az elnök búcsúbeszéde után az iskolaszék jegyz đkönyvi elisme-
résben részesítette odaadó munkásságáért. 
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December 1-ével Gáspár Ferenc tornyosi tanító is nyugdíjba vonult. 
December 3-án az iskolaszék a városba helyezte Móra Istvánt a Gyenis 

iskolából, helyére pedig újból megválasztotta a korábban lemondott György 
Alajost . Gáspár Ferenc helyére a tornyosi iskolához Jung Jánost választotta. 

Az iskolaszék 1893. február 11-i ülésén jelentették , hogy Bakodyné Bán 
Piroska február 3-án elhunyt . Helyére ideiglenesen Bergel Emil okleveles tanítót 
alakalrnazták. . 

A városi közgyű lés február 14-i ülésén ismertették a rkat. hitközség kéré-
sét, amelyben az újtemplomtéri iskola telkéb ől templomépítésre területet kér. 
Mivel városi vagyon elidegenítésér ől van szó , csak meghirdetés után június 27-
én határoztak a 104 négyszögöl átengedésér ől díjmentesen. 

Az iskolaszék február 26 -i ülésén elfogadták Czehe Győző  igazgató in-
dítványát az elemi és polgári iskola igazgatóságának szétválasztásáról azzal, 
hogy a kérdést a városi képviselet és a tanfelügyel őség elé fogják terjeszteni. 

Az 1892 /93. tanévről kiadott értesítő  szerint a tanulók létszámában lénye-
ges váltózás nem történt (az év végén 2699 ). Az újabb tantermek nyitásával a 
túlzsúfolt osztályok száma csökkent ugyan , mégis maradt 6 osztály 100-on fe-
lüli létszámmal : az újtemplomtéri II. fiúosztály , az I. leányosztály , az alsóvárosi 
I. leányosztály , a felsővárosi I-II. fiúosztály , a felsőhegyi I-III. fiúosztály és az 
alsójárási (kevi ) I-IV.. vegyes osztály - A taner đk száma : Váro- siak : központi: 9, 
újvárosi (újtemplomtéri ): 8, Alsóváros (Adai út ): 3, Felsőváros (Tópart): 3, Ta-
nya: Felsőhegy : 2, Orom , Tornyosi úti (Gyenis), Molnár-Gábor, Kistornyosi út 
(Bűn-iskola környéke), adahatári , Felsőjárás (Híressor), Alsójárás (Keni), Tornyos, 
Külsőjárás 1-1, valamint Bogarason és a Küls őjáráson (Göböljárás) 1-1 magán-
iskola (városi segéllyel ), összesen 36 tanerő . 

Az iskolaszék augusztus 16-án városi tanítókká léptette el ő  Malisza Ig-
nác és Kovács Gé гa tanyai tanítókat , helyettük Sбti Béla (Adahatária) és 
Hadár Menyhért (Alsójárás - Kevi) lettek megválasztva . - Vajda Ferenc a saját 
kérésére Felsđhegyre került. 

November 12-én az iskolaszék tárgyalás alá vette a közgy űlés határoza-
tát az igazgatói állás kettéválasztásáról , mert az igazgató a sok elfoglaltsága 
miatt a tanyai iskolákat meglátogatni nem képes , ez alól mentsék fel, és ezt 
bízzák egy tanítóra , aki a csütörtöki szünnapon elvégezheti ; mert a tanyai isko-
lákban akkor dolgoznak . Úgy határoztak , hogy a folyó tanévben Forray Feren-
cet nevezik ki látogatónak . - A képviselet az iskolaszéknek az elhanyagolt tan-
ügy érdekében tett ezen intézkedését tudomásul vette. 

Az iskolaszék 1894. február 8-i ülésén az elnök a tagokat rendszeres is-
kolalátogatásra figyelmezteti . Az igazgató beszámolt a városi iskolák állapotá-
ról, kimutatta , hogy a tankötelesek 44%-a nem részesül oktatásban, kívánatosnak 
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tartja a tanulók á tcsopo пΡosítását , hogy a létszámok arányosabbak legyenek.. -
Forray tanyai iskolafelügyel ő  tanyai faiskolák létesítését , a rendszeres ismétlő  
oktatást , a zugiskolák bezárását , új tantermek építését és felszerelését hozta javas-
latba . Indítványozta Bakay Piroska nyugdíjaztatását gyenge egészségi állapota miatt. 

1894. május 15-16-án tartották Zentán a megyéi tanítógy ű lést . - A tantes-
tület , mint a BB vm. Községi Tanítóegyesület zentai járásköre , amelynek alelnö-
ke Bakody Márton volt, előkészítette a kđzgyű lést , a város rendbehozatta a vá-
lasztmányi ülések részére a k đzponti iskolát , a közgyűlésre átengedte a város 
dísztermét a bejáratnál rend őrségi díszasszisztenciával. 

A május 26 -i ülésen elhatározták , hogy a tervezett két tanyai iskolát a 
Külsőjáráson és a Rudics Farkas által ajándékként felajánlott telken építik fel. 
- Ezzel kapcsolatban a városi közgyíílés július 1-én úgy határozott, hogy egy 
iskolát épít a Rudics-féle  1100  négyszögöles telken , melyet köszönettel elfogad-
nak, és utasították a városi ügyészt az ajándékozási szerz ődés elkészítésére. - A 
november 9-i ülésen azonban az iskola építésére megtartott árlejtést nem hagy-
ták jóvá , mert nem előnyös , és a városnak nincs rá fedezete. 

Az 1893 /94. évi Értesítőből azt látjuk , hogy a tanerők száma változatla-
nul 36 , a tanulók száma sem változott lényegesen: 2648 volt az év végén. - A 
tanerők közül társadalmi és irodalmi tevékenységet fejtettek ki: Árvay Lajos, 
Bakody Márton , Harsányi János, Kovács Géza , Szekfű  Ferenc , Novoszel János, 
Forray Ferenc, Móra István , Soltész József, Lebák Béla , Czehe Győző . - Az isko-
lák munkáját sok ragályos betegség hátráltatta : kolera , vörheny, difteritisz és 
más ragályos betegség , valamint a tanerők betegsége miatt is ez egyike volt a 
legnehezebb tanéveknek. 

Július 9-én a városi közgyíílés a polgá гnester (az iskolaügyet mindig tá-
mogató Boromisza János ) átiratára megszavazta a szükséges összeget az isko-
láknak az egészségügyi követelményeknek megfelel ő  rendbehozására.. 

A július 31-i ülésen foglalkoztak az iskolaszék és a városi tanács javas-
latával az igazgatóság szétválasztásáról az elhanyagolt tanügy érdekében. Az is-
kolaszék javaslata : Czehe Győzőt mentsék fel a városi , és tanyai iskolák, vala-
mint az óvodák igazgatásától , és ezek élére új személуt állítsanak helyettesítési 
kötelezettséggel , Czehe pedig maradjon a polgári iskó ( nál. - A városi tanács 
csoport -igazgatást javasol 5 csoporttal : I. Kđzponti 10 osztállyal , II. Újváros 8 
osztállyal , III. Felsőváros 5 osztállyal , IV. Alsóváros 5 osztállyal , V. a szállási isko-
lák 11 osztállyal . Az I. és II. csoport élére 2igazgató-osztálytanítót állítanának, 
.100-100 Ft igazgatói pótlékkal, a III. és IV . csoport élére 2 vezető  osztálytanítót 
50-50 Ft vezetői pótlékkal . A jelenlegi igazgató feladata lenne a népiskolai igaz-
gatósághoz beérkező  ügydarabok elintézése , statisztika készítése , az adminisztrá-
ciб  körébe tartozó irodai munkák végzése , felügyelő  igazgatói címmel . Úgy ha- 
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tároztak , hogy a javaslatokat kiadják a gazdászati bizottságnak, mely az iskola-
szék és a tanács által kinevezett tagokkal beható tanulmányozás után a képvi-
selő-testületnek előterjesztést nyújt be . - Megemlítjük , hogy az elemi iskolák to-
vábbra is egy igazgatóság alá tartoztak. 

Augusztus 14-én Rieger Alajostól iskolahelyiséget béreltek az Óvoda utca 
793. szám alatt (ma:Svetozar Mileti ć  és Vladimir Nazor utca sarka). 

Augusztus  I 8 - л  elhunyt Samu József nyugalmazott tanítóképz ő - igazga-
tó, valamikori zentai tanító és iskolaigazgató , emlékbeszédet Móra István tartott. 

Az új tanév kezdetével az iskolaszék elismerését fejezte ki Forray Ferenc 
iskolafelügyelőnek , és ez évre is megbízta a tanyai iskolák felügyeletével. 

A Gimnázium XVIII., 1893 /94. évri Értesítőjében Örkény Iván tanár 
„Zenta város közegészségügyi viszonyai " című  tanulmányában az iskolákkal is 
foglálkozik. Táblá7atos áttekintést ad az 1892 /93. tanévben minden községi és 
szerb felekezeti iskola tantermének köbtartalmáról , az ablakok számáról , a ‚.и lágí-
tási felületrő l , valamint arról , hogy 100 m 3-re hány m 2  'világítási felület esik, a 
tanutók számáról és arról,. hogy 1 tanulóra hány m 3  levegő  jut, milyen a padtó 
és milyen a fal . - Megállapítja , hogy 17 tanteremben a tanulók száma megha-
ladja a törvényes ( 80) létszámot , a tantermek térfogata a tanulók számához 
arányítva kicsiny . A községi iskolák beírt tanulóinak száma 3055 , a szerb fele-
kezeti iskolában 239 , összesen 3294, az összes tankötelesek száma 5000 -re tehe-
tő , sőt több , (Dudás Andor szerint az 1894 /95. tanévre összeírtak száma 5680) 
tehát mintegy 1700 tanköteles nem jár iskolába , vagyis 34%, tehát az iskolákat 
szaporítani kellene , mintegy 20 tanteremre lenne még szükség . - A berendezések 
elavultak. . 

Bakay Piroskát mugdíja7ásra terjesztik el ő . Helyére december 12-én Koz-
m Јб) оs . okleveles tanítót választották meg (6 érig csend őrőrmester, majd 
Zentán rendőrbiztos volt). 

Mészáros János helyére október 1-t ől 1895 . VI. 30-ig SzнриIs József vég-
zett tanítójelöltet alkalmazták. 

Az igazgató jelentette , hogy Novoszel Jánosnak sikerült 12 tanulóval meg-' 
indítani a VI. osztályt . - Javaslatot tett a Központi iskolában V-VI. leányosžtály 
megnyitására . - Az iskolaszék a két magániskola segélyének megvonását javasol-
ta, ami meg is tö гІént. Megkeresték a tanácsot, hogy a szétszórtan m űködő  zug-
iskolákat zárassa be, különösen Zabos János tanyáján 13azsó János napszámo-
sét, amely Mészáros iskolájától 24 tanulót von el . A központi iskolákban torna-
mester tanította a testgyakorlást , a külvárosiak is oda játak az órákra. 

November 19-én határoztak az iskolaszék kérésér ő l , amelyben egy új vá-
rosi iskola fеlállítását kéne . Mivel azonban az ismét megindult izraelita feleke-
zeti iskola mintegy 160 tanulót elvont , új iskolára nincs szükség. 
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1895. március 16-án a városi közgy ű lés Csatóczky Apollóniát orvosi bi-
zonyítvány alapján az év végéig szabadságolta, helyettesítéssel Bellér Irén okle-
veles tanítónőt bízták meg. 

Május 18-án a közgyűlés új iskolaszéket választott 34 (+ 5 lelkész) tag- 
gal 3 évre (1895-1898). - Elнök: Szabó László ügyvéd, országgy űlési képvisel ő, alebnök: 
Révay N. János tiszti főorvos, jegyz ő: Forrat' Ferenc iskolai felügyelő, pénztáros: Szekfi 
György nyugalmazott városi főjegyző. A tagság összetétele: 10 tisztvisel ő, 9 földm űves, 5 lel-
kész, 3 tanító-tanár, 3 ügyvéd, 3 iparos, 2 fđ ldbirtokos, 2 kereskedő, 1 vendéglős és 1 magáпzó. 

Június 19-én az iskolaszék részére helyiséget biztosítottak a városházán, s 
а2t be is rendezték. 

Az 1894/95. tanév Értesítđjében a tanerбk száma 34 (kimaradt a koráb-
ban városilag segélyezett magániskolák két tanítója Bogarason és Göböljáráson). 
Megemlítjük, hogy ettől a tanévtől kezdődően két évig itt volt hitoktató dr. 
Kiss-Erős Ferenc, aki 1918-tól a kalocsai tanítóképz ő  igazgatója volt. - A beírt 
tanulók száma 2776, az évvégi létszám 2320, az összeírt tankötelesek száma 
5680, tehát a tankötelesek 48,4%-a nem járt iskolába, - 14 tanteremben a tanu-
lók száma meghaladta a törvényes. 80-at. 

Július végével megürült Móra István helye, aki leköszönt, és Budapestre 
ment tanítani. - Az iskolaszék július 29-én helyére Mukus Mihály oromi tanítót 
választotta, az ő  helyére pedig szeptember 1-től Lukács László Mátyás 
szabadkai tanítót nevezte ki. 

Az augusztus 3-i közgyű lésen tárgyalták az iskolaszék javaslatát az V-
VI., leányosztály felállításáról, és közölték a VKM ugyanerre vonatkozó rendele-
tét is. Elhatározták, hogy miután Blázsovitsné Tóth Viktória III. leányosztályá-
ban , és Rennerné Hagyó Emília IV. leányosztályában összesen 70 tanuló van, a 
két osztályt egyesítik, és. Hagyó Emíliát az V-VI. osztály vezetésével bízzák 
meg már a folyó tanév kezdetén a központi iskolában. 

Az osztályokat a szükségletekhez képest átcsoportosították. A Középker-
tekben a tankötelesek nagy száma és a nagy távolság miatt egy vegyes osz-
tályt létesítenek, megszavaztak 4000 Ft-ot megfelel ő  épület emelésére, és hogy a 
tanítás már a folyó évben . megkezd ődhessen, a tanács kibérelte Szikora István 
házát 3 évre azzal, hogy a szükséges javításokat, átalakításokat tartozik október 
1-ig elvégezni. Az említett átcsoportosítás folytán szükségesnek mutatkozott az 
Árvay- és a Kopogi- féle iskola átalakítása. 

Október 15-től az addigi csütörtbki egésznapos szünet helyett bevezették 
az országszerte elterjedt szerda és szombat délutáni szünetet. 

Október 22-én a közgyűlés a tanács javaslatára úgy határozott, hogy a 
felsőhegyi leányiskola bérletének lejártával (1896. VIII. 31.) kell ő  átalakítás után 
az iskolában levő  tanítói lakásba helyezi az iskolát. 
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November 17-én a közgy űlés a királylátogatással kapcsolatos kiadások 
fedezésére felveend ő  kölcsön tárgyalásakor iskolák építésére is irányoz el ő  35 
000 Ft-ot, viszont XI. 30-én az 1896. évi költségvetési el őirányzatban a köl-
csönből 120 000 koronát terveztek. (A korona 1892 óta forgalomban volt a fo-
rint mellett. 1 Ft = 2 K.) 

1896. február 22-én a városi közgy űlésen tudomásul vették az iskolaszék 
jelentését, hogy Lukács László Mátyás oromi tanító lemondott, a tanév végéig 
]3ellér Irén okleveles tanítónő  helyettesíti. Rogovits Jánost (Híressorról) helyette-
sítéssel bízzák meg a városban. 

Március 9-én 60 000 Ft kölcsön felvételét határozták el iskolák építésére 
azzal a kikötéssel, hogy az építkezést akkor lehet megkezdeni, ha a fels őbb ha-
tóság megerősíti a feltételeket. 

Március 30-án elhatározták a már 1892. XI. 29-én megvett Nagy István 
Kopogi-féle ház vételárának az alapokból felvett kölcsönb ől való kifizetését. - Az 
épületet 50 évig használták iskolának, 1942-ben lebontották аz7al, hogy újat 
építenek, azonban ez elmaradt, és a telket eladták. (Ma Ljubica Popovi ć  utca) 

Április 11-én meghalt Czehe Gy őző  46 éves korában. Helyettesként 
Forray Ferencet bízták meg az igazgatói teend ők végzésévet. Április végével 
megüresedett Mészáros János lemondott tanító helye a Küls őjáráson, rövid ideig 
Rácz János helyettesített. 

Júliusban az iskolaszék 300 Ft-ot kapott taneszközök beszerzésére. 
Csatóczky Apollóniát nyugdíjazták, s már augusztus 5-én meg is halt. Helyére 
13ellér Irént nevezték ki szeptember 1-t ől. 

Augusztus 14-én a közgy űlés határozatot hozott az igazgatóság szétvá-
lasztásáról, az iskolaszék és a tanács javaslatának módosításával: az igazgatósá-
got kettéválasztják, a polgári leányiskola és a központi elemi iskola egy igaz-
gatót kap polgári iskolai képesítéssel, aki a polgári iskolában tanít is, a másik 
igazgató a kül-iskolák és az óvodák igazgatója lesz tanítási kötelezettség nélkül. 

Az iskolaszék szeptember 9-én Lukács László Mátyás helyére (Orom) 
Szigethy Imrét, Mészáros Jánoséra (Külsőjárás) Varga Csárdás Józsefet válasz-
totta meg. 

Szeptember 13-án a városi közgy űlés Homolya Dömötör és társai kérésé-
re engedélyt adott, hogy a tornyosi iskolában istentiszteletet lehessen tartani, és 
a kijáró lelkésznek városi előfogatot biztosítottak. 

1897. szeptember 2-án úgy határoztak, hogy a tóparti iskolát a jöv őben 
óvodának fogják használni, mivel ott a tanítás megsz űnt. 

November 3-án a közgyűlés napirendjén szerepelt az iskolaszék el őter-
jesztése ékormány által elrendelt gazdasági szaktanfolyam létesítésére. - Mivel 
az iskolaszék a gazdasági ismétl ő  iskola szervezeti szabályzata alapján tervsze- 
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rű  előmunkálatot és tetemes költséget igényl ő  gazdasági szaktanfolyam felállítá-
sát nem hozhatja javaslatba, ezét a képvisel ő-testület úgy határozott, hogy a 
gazdasági ismétlő  iskola végleges szervezéséig az ismétl ő  iskolában a gazdasági 
rész előadásával ideiglenesen megbízott taner őnek 120 Ft évi javadalmazást 
szavaznak meg (a mezőrendőri kihágások büntetéséb ől). 

Mindazonáltal a házipénztár kiadási főkönyvéből megállapítható, hogy a 
gazdasági ismétlő  iskola novemberben megkezdte működését (Dudás Andor sze-
rint 20-án). - Az iskola - mint a neve is mutatja - már inkább szakirányú volt. 
A helyi felügyeletet az iskolaszék gyakorolta, és külön igazgatója volt. - A nép-
iskolai törvény szerint a 12-t ől a betöltött 15. évig a gyermekek kötelesek vol-
tak ismétlő  iskolába járni. Azonban az ismétlő  iskolázás sok helyen csak név-
leg létezett, céljának nem felelt meg, ezért a vallás- és közoktatásügyi miniszté-
rium a földművelésügyi minisztériummal egyeté пΡőleg az 1896. évi 60764 szá-
mú rendeletével az ismétl ő  iskolákat gazdasági irányban újjászervezte. Eszerint 
minden község, ahol alakosság túlnyomó része mez őgazdasággal foglalkozik, és 
a 12-15 éves mindkét nembeli gyermekek száma a 40 -et eléri, köteles gazdasági 
irányú ismétlő  iskolát állítani és fenntartani, a gyakorlati tanítás céljára 600 
négyszögöl, illetve nagyobb helyeken 1 katasztrális hold területet biztosítani. Az 
iskola 3 évfolyamú. A tanév legalább 8 hónapig ta rt, a szorgalmi idő  a téli 
időszakban (IX. 1. - III. 31.) heti 2 félnap, azaz 7 óra, á többi hónapokban I 
félnap, 5 óra. (Zentán 5, illetve 2 óra volt.) A tanítás télen inkább elméleti, a 
nyári időszakban gyakorlati, és szaktanfolyamot végzett tanítók adtak el ő .. A 
tananyag részben közismereti, részben gazdasági tárgyú volt, továbbá hittan. A 
közismereti tárgyak az elemi iskolai ismeretek felfrissítése és kiegészítése volt; 
a gazdasági ismeretek anyaga a fiúknál a földm űvelés, növénytermesztés, sz ő lő -
művelés, állattenyésztés és méhészet alapismeretei, a feányoknál f őleg konyha- és 
virágkertészet, gyümölcstermelés, baromfitenyésztés, hizlalás, háztartási teend ők, 
csecsemőápolás, szabás, varrás voltak. Tanulmányi kirándulásokra is mentek. A 
fiúkat és leányokat külön tanították. A tanulók száma 200 és. 350 között moz-
gott, és ehhez képest a tagozatok és el őadók száma is 8-ig emelkedett. 1902-t ő l 
3 szaktanító is dolgozott. Mint községi iskola 1909-ig, az államosításig m űkö-
dött. Igazgatója a nagyon tevékeny Novoszel János volt. 

A december 13-i közgyűlésen olvasták fel az adai határ mentén lakó ta-
nyaiak beadványát, amelyben iskolát kértek. Erre az iskolaügy általános rende-
zésekor majd visszatérnek. [Feltehet ően Kevi részére kértek iskolát. Ugyanis a 
járásosztásig csupán a „sor", vagyis a tornyosi úttól az adai határig terjed ő , 
csaknem zárt tanyasor tartozott Kevihez, az ún. Alsó- járásszél, maga a falu az 
1881-ben felvett katonai térképen nincs feltüntetve, s őt még most a falun ke-
resztülmenő  Gyömrei út (az ún. Kistornyosi út) sem ott volt. - Az adahatári is- 
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kola ekkor már fennállt, más nagyobb település a határ déli részén nem volt. 
Hozzátehetjük még azt is, hogy az alsó-járásszéli iskolában a járásosztás el őtti 
időben a tanulók száma 50-60 volt, míg ezid őtájt 100-110.] 

1898. január 8-án a városi közgyűlés tudomásul vette az iskolaszék je-
lentését, hogy Árvay Lajos 1897. október 1-t ől nem tanít, nyugdíjazták. 

A „Zentai Híradó" 1. számában közölte, hogy Mukus Mihály nevét 
„Mezei "-re változtatta. 

Március 29-én Ősz-Szabó Dánielt tanyai tanítónak választották, aki már 
január 1-től dolgozik. 

Április 12-én a vm. közigazgatási bizottság. felhívja a városi tanácsot, 
hogy a gazdasági ismétl ő  iskola felállításáról haladéktalanul intézkedjen. 

Április 30-án az iskolaszék Forray Ferencet választotta meg az elemi is-
kolák igazgatójának, aki két évig igazgatóhelyettes volt. 	 . 

Július 24-én a közgy űlés 34 tagú új iskolaszéket választott 3 évre. El-
nök: Révay N. János főorvos, másodelnök: Szűcs Lajos főgimnáziumi igazgató, 
jegyző : Rogovits János tanító, pénztáros Szekfú György nyugalmazott f őjegyző  lett. 

Szeptember 4-én az iskolaszék Jung János tornyosi tanítót a Középker-
tekbe, Szupits József ideiglenes tanítót pedig az alsó küls őjárási iskolához vá-
lasztotta meg. Megengedte az iskolaszék Harsányi Jánosnak a BB vm. Tanító-
egyesület hivatalos havi szakfolyóiratának, a „Bácskai Tanügy"-nek a szerkesz-
tését. Az első  szám szeptemberben jelent meg, utána még 3-4 szám, mert a 
szerkesztőbizottság tagjai (Bakody M., Forray F., Nóvoszel J. és Kováts G.) ma-
gára hagyták. 

Szeptember 9-én a városi közg удΡ lés úgy határozott, hogy 	mivel 
Sinkovits Antal nem adja tovább bérbe az épületét, azért ifj. Fehér Opletán 
Mihály iskolai célra épült helyiségét veszik bérbe 1904 augusztusának végéig. 

Október 29-én a közgyű lés tudomásul vette az iskolaszék intézkedését, 
amellyel Ráczné Árvay Marinak 6 hónapi betegszabadságot hagytak jóvá, és 
helyettesének John Elvirát választották meg. 

Állapozva a Zentai Híradó 1898, évfolyamát, láthatjuk, hogy a tanítók 
igen szép kulturális tevékenységet fejtettek ki. Novoszel János a Gazdakör és 
az Iparosifjak Önképzőkörének titkára, megrendezte a Gazdakör csikó-kiállítását, 
3 tanulmánya, 2 tárcája jelent meg, és 2 felolvasást tartott. - Forray Ferenc a 
Népkór titkára, Rogovits János pedig könyvtáros volt. - Szigethy Imre sikeres 
irodalmi munkássággal jelentkezett, az év folyamán 6 tárcája jelent meg a lap-
ban. - Kovács Géza is tevékenykedett az Iparos Ifjak Önképz őkörében. - Emlí-
tésre méltó még, hogy Móra István, aki már eltávozott Zentáról, Tanítók búcsú-
ja című  versével emlékezett meg volt kartársairól. 
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A megyei hatóság Szabályrendeletet adott ki az iskolai rend tárgyában: 
az 1. paragrafus szerint kihágást kivet el, és 50 Ft-ig terjed ő  pénzbüntetéssel 
sújtják azt, aki: a) a tanítás ideje alatt engedély nélkül bemegy az iskolai helyi-
ségbe, zavar, és nem akar eltávozni, b.) a tanulók el őtt erkölcstelen kifejezéseket 
használ, a tanító vagy tanár tekintélyét sédi. A 2. paragrafus 50 Ft büntetést 
szab ki annak, aki a tanító intézkedését ismételten meghiúsítja. 

1899. március 9-én egy iskolaszéki tag megürült helyére Dudás Andor 
tan- ésiparügyi tanácsnokot nevezték ki. (Adataira itt is többször hivatkozunk). 

Április 7-én került a közgу  ílés elé az iskolaszék jelentése arról, hogy 
György Alajos beteg, január 11-t ől május 31-ig Hackl József tanítójelölt a he-
lyettese, utána Szigethy Imre jött a Gyenes- iskolába Kevib ől.. 

Május 3-án leköszönt Varga Csárdás József (Fels ő  Külsőjárás), helyettese 
Klazsik Lehel okleveles tanító lett, majd szeptembe пΡől Leopold Miksa. 

Az 1898/99. évi Énesítőből azt láthatjuk, hogy a városban 23 taner ő  
dolgozik, az osztályok megoszlása pedig: l.osztály: 8, ll.osztály: 6, IIl.osztály: 4, 
IV.osztály: 3, V.osztály: 1, Vl.osztály: 1, -јiníg a tanyán 10 iskolában 11 tanerő  
(Felsőhegyen 2), mindegyik iskola 4 osztályos, míg a korábbi években többnyire 
csak 3 osztályosak voltak. Az iskolák térképekkel, földg đmbbel voltak felszerel-
ve, a tankönyvekben nem volt lényegesebb változás. - Beiratkozott összesen a 
városi iskolákban 1598, a tanyán 886, összesen 2484 tanuló, év végén maradt a 
városban 1436, a tanyán 645, összesen 2081 tanuló. 

Szeptember 8-9=én tartották Zentán BB.  ‚n.  Tanítóegyesületének közgy ű -
lését. - Ez alkalommal több mint 200 tanító jött Zentára, és Gráff Nikaz tan-
felügyelő  is részt veri a gwlésen. Különös figyelmet ,keltett Novoszel Jánosnak 
a háziiparról tartott el őadása, amelynek eredményeként a tanítók ilyen tanfolya-
mokat rendeztek. 

Szeptember 3-án Vladár Menyhért fels őjárási (Híressor) tanító állásáról 
leköszönt, helyére Klazsik Lehelt választották meg rendes tanítónak. 

Ugyanekkor Kozma János az adahatári iskolából a városba került, helyé-
re pedig Lányi Andort választották. 

November 1-én Vajda Ferenc fels őhegyi tanító lemondott, helyére Ősz-
Szabó Dániel jött Tornyosról, akinek a helyét Szupits Józseffel töltötték be 
Alsó-Külsőjárásról (Opletán). Az Alsó-Külsőjárásra Wiesner Károly, míg 
Szigethy helyére, az Alsó-Kđzépjárásra (Kevi) Szkiba Józsefet választották meg. 

December 27-én Szabadkán elhunyt Gáspár Ferenc nyugalmazott tanító. 
Ráczné Árvay Mari alsóvárosi tanítón ő  december 31-ével nyugdíjba vo-

nult. - Meghalt 1903. I. 12-én. 
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Ez év (1899) május 7-én a színházban bemutatásra került Novoszel János 
és Kabos Ármin „A szobor" cím ű  vígjátéka, amely a Dugovics Társaság pályá- 
zatán dicséretben részesült. 

1900. január 1-ével hivatalosan életbelépett a korona-rendszer, az eddigi 
1 Ft = 2 K-val. 

Február 3-án a járási tanítókör rendezésében szépen sikerült hangversenyt 
tartottak. 

Az iskolaüggyel kapcsolatos a Zentai Közlöny február 24-i számában 
„Érzékhiány" címen közölt hosszabb írás. -Megállapítja, hogy ma Zentán a nép-
oktatási ügyek részesülnek a legmostohább elbánásban. A tanács és a közgyíí-
lés a tanügy iránt érzéketlen, az iskolaszék és az iga7gatóság pedig erélytelen. 
Utal arra, hogy a 60-as évek végén az összes tényez ők szeretettel, áldozatkész-
séggel viseltettek a tanügy iránt, úgyhogy országszerte utánzásra méltónak talál-
ták népoktatási ügyünk haladását. Iskolák épültek, új tanítói állásokat szerveztek 
korszerű  fizetésekkel, a tanács, a közgy ű lés, az iskolaszék és az igazgatás verse-
nyeztek a tanügy minél magasabb szintre emelésében. Sajnos, tanügyünk a 80-
as évek óta %žsszafejl ődött, hogy mégis némi fejlődés tápasztalható, az a felsőbb 
hatóságok intézkedéseinek köszönhet ő. Nem akarja a város a tanítók kárpótlékát 
a törvény értelmében rendezni, a gazdasági ismétl ő  iskolát a tönk szélére juttat-
ták, nem gondolva, hogy a „nem adunk"-kal a tanítókban lelohasztják az okta-
tás-nevelés iránti szeretetet, az iskolaépítések elodázása bénítólag hat a tanügy 
további fejlődésére. - A gyengén javadalmazott helyekre nem pályáznak kiváló 
erők; akik előbbre lendítenék a tanügyet 

Március 25-én a BB vm. községi Tanítóegyesület zentai járásköre rendes 
tavaszi közgyű lését tartotta. - Mezei Mihály a Központi iskola. I.osztályában jól 
sikerült mintatanítást mutatott be számtanból. - Kováts Gézának a tanítói 
nyugdíjtörvénnyel kapcsolatos felolvasását élénk vita követte, amelynek f őbb 
pontjai voltak: 1. A tanító az állami tisztvisel ővel egyenlő  elbánásban részesül-
jön. 2. A szolgálati idő  35 év legyen. 3. A tanító árvája ugyanannyi ideig kap-
jon évi segélyt, mint az állami tisztvisel őké. 4. A szolgálati idő  a tényleges 
szolgálatbalépés idejétől számíttassék. 5. A nyugdíjalapot az állam kezelje in-
gyen. 6. A nyugdíjigény többlete után fizetni rendelt 50% 25%-ra redukáltassék, 
vagy teljesen töröltessék. 7. Részesítse az állam a tanítói nyugdíjalapot olyan 
mértékű  támogatásban, hogy a fenti óhajok teljesíthet ők legyenek.. - Megbízták 
az előadót, hogy a fentieket a Baján tartandó nagygy űlésen terjessze elő . 

Az 1899/1900. taftév végért kiadott, XXXI. É гtesltób'Z láthatjuk, hogy akkor kik tanítot-
tak a városi és a tanyai iskolákban, hány tanulóval, és mekkora volt korona-érlékben a fize-
tésük. 

Igazgató. Forray Ferenc, egyben a polgári leányiskola és az óvodáké is, -fizetése 2000 K. 
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I-IV. vegyes os цály, 

I-IV. vegyes osztбly, 

I-IV. vegyes osцdly, 

I-I V. vegyes osцály, 

I-I V vegyes os цály, 

I-IV vegyes os цбly, 

31  tanul-d 1000 K 

70  tanuld  900 K  

104 tanuló 800 K 

42  tanul-d 800 K 

57  tanul-d 900 K 

62  tanul-d 800 K 

III-VI.. osцdly, 
VL vegyes oszlály, 
V. vegyes osцdly, 
IV fnúos~ály, 
III. frúosцΡály, 
II. лr osztály, 
I. лi osцály, 
IV lányosztály, 
III. lányosztály, 
II. ldnyosztály, 
L lányosztály, 

téri): 
IV. fiúoszнály, 
III. лn оo zвály, 
лn osztály, 

I. fiúosztály, 
vegyes oszlály, 

IL láііyosz нály, 
I. ldnyosztály, 

III.  vegyes osztály, 
I1. vegyes osцály, 
L vegyes oszJdly, 

IL vegyes osztdly, 
L vegyes osцály, 

I. vegyes oszt'dy 

1200 K 
40  tanuld  1200 K 
67 tanuló 1200 K 
78  tanulni  1200 K 
66  tanuló 1200 K 
62  tanuld  1200 K  
61 tanulб  1200 K 
62 tanulnI 1200 K 
71  tanuld  1200 K 
51 tanuló 1200 K 
77 tanuló 1200 K 

58  tanul-d 1200 K 
64  tanul-d 1200 K 
82  tanul-d 1200 K  
80  tanuld  1200 K 
72  tanul-d 1200 K 
70 tanulnI 1200 K 
93 tanulб  1200 K 

78  tanul-d 1000 K 
83 tanuló 1000 K 

105 tanuld 1000 K  

40  tanuld  1200 K 
76  tanul-d 1200 K 

43  tanul-'$  1000 K  

III-V vegyes osцály, 68  tanul-d 
I-IL vegyes osцály, 	117  tanul-d 

900 K  
800 K 

Vdrosi iskolák: 
кđzponti: 

Bellé, Péter rajzianitd, 
Novoszel Jdnos 
Kovács Géza 
Bakody Márton 
Ilarsányi János 
Lebák Béla 
Mezei Mihály 
Lapingné Biliczky Veron 
Fülöp Antónia 
Lebák Emília 
B.Fischer Berta 

Újvárosi (Újtemplom 
Soltész József 
Szapus Márton 
Szekfü Ferenc 
Bakay Alajos 
Blazsovits-Tóth Viktdria 
Eszemé  may  Mari 
Bellé, Irén 

Alsdvdros (Adai úti): 
Rogovits János 
Dallos Árvay Matild 
Jung János 

Felsőváros (Tópart): 
Malisza Igndc 
R.  Hagyó Emília 

Kđzépkerti: 
Kozma János 

Tanyai iskolák: 
Felsőhegy: 

Fodor János 
Ősz-Szabб  Ddniel 

Molnár-Gábor: 
Tиth Jdzsef 

Felsőjárás (Hlressor): 
Klazsik Lehel 

Tornyos: 
Szupits Jdzsef 

Gyenis: 
Szigetlry Imre 

Orompart: 
Sиti Béla 

Adahatári: 
Lányi Andor 
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Alsá-kSzépjárás (Kevi): 
Szkiba Jdzsej I-I $! vegyes os цály, 106 tanuib 800  K  

Felsđ=külsőjárás: 
Leopold Miksa 	 I-IV. vegyes os цály, 

Alsá-külsőjárás (Fehér Opletán): 
50 tanuld 800  K  

Wiesner Károly 	 I-IV. vegyes oszldly, 78 taпulб  900  K  
GylJrgy Alajos szabadságon 1000 K 
Osztályon kívüli munka: Harsányi János az iparos tanonciskola igazgató-

ja, Novoszel Já.nіѕ  a gazdasági ismétl ő  iskola igazgatója, ugyanitt tanítanak: 
Kováts Géza, Mezei Mihály, Rogovits János, Jung János, Bieliczky Veron, Lebák 
Emília, Fischer Berta, Bellér Irén. 

A hitoktatást Dulósy Jenő  és Niki Jenő  hitoktatók végezték 1200 K taní-
tói fizetéssel. 

Iskolalátogató volt dr. Dudás Gyula segédtanfelügyel ő  és Márton Mátyás 
érseki iskolalátogató, valamint az iskolaszéki tagok. 

A tanulók létszáma: 
Beírott: Tanév végén: 

Város: 868 + 	711=  1579 775 + 	644 = 1419 tanuló 
Tanya: 476 +  367=  843 400 +  292=  692 tanuló 
Ossz.: 1344 + 1078  =24220  1175 + 	936 = 2111 tanuló 

Az Alsó Középjárásra, Kevibe Szkiba József helyére, aki lemondott, Ko-
pasz Kálmánt választották meg. 

A december 27-i ülésen a szegény gyermekek lábbelijére 600 K-t szavaz-
tak meg az 1901. évi költségvetés terhére. 

1901-ből - sajnos - kevés adatunk van, mert az ez évi városi közgy ű lési 
jegyzőkönyvek hiányoznak. 

Január 7-én elhunyt Bakay Alajos, 54 éves volt és 34 évig tanított. - Osz-
tályában a tanév végéig Csatári Alajos helyettesített. 

Ebben az évben 3746 (6-12 éves) tankötelest írtak össze, közülük a köz-
ségi, a szerb és a zsidó iskolába -összesen 2806 tanuló járt, 940 pedig, a ~аz 
25,36% nem járt. 

Februárban Rennerné Hagyó Emília nyugdíjba vonult, helyére Tóth Ibo-
lya került a tanév végéig helyettesként. 

Ebben az évben új iskolaszéket is választottak: elnök lett Sz űcs Lajos 
Tógimnáziumi igazgató, mášodelnök Szekfű  Gyđrgy nyugalmazott fбjegyzđ, jegy-
ző  Kováts Géza községi tanító, - lemondása után Mezei Mihály. - Az iskolaszék 
az év folyamán 7 ülést tartott. -Jelent ős határozata volt, hogy a jövőben a ta-
nyai állásokra szükségb ől tanítónőt is alkalmaznak. - 

Október 11-én az iskolaszék tanítóválasztó ülést tartott. A Bakay- féle 
városi állásra Tóth Józsefet, a Molnár-Gábor iskola tanítóját. Rennerné Hagyó 
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Emília helyére Tóth Ibolya okleveles tanítónőt, Tóth József helyére pedig Lux 
Irma okleveles tanítónőt választották meg. 

Az iskolaév végén Klazsik Lehel is leköszönt, helyére Horthy Sarolta lč-
pett október 11-én. (1902. augusztusáig dolgozott itt.) 

November 12-én kezdte meg a tanítást az ún. B űn-iskolában Újházi Er-
zsébet helyettes tanítón ő . (Kalmár István tanyáján.) 

1902-bđl szintén hiányoznak a városi közgyűlés jegyzőkönyvei, - adatokat 
az Értesítők, házipénztári naplók és újságok adnak. 

Januárban elhunyt Libák Emília, helyére ideiglenesen Tóth Mariska ke-
rült (június 30-ig), úgyszintén Tóth József is, helyette Sóti Béla jött a városba. 

Az đsszetartás május 4-i száma azt írja, hogy az elemi iskolások május 
1-én ünnepeltek. 

Május 9-én dr. Dudás Gyula yn. segédtanfelügyel ő  több napos iskolaláto-
gatást végzett a városban és a tanyákon is. -Márton Mátyás érseki iskolaláto-
gató is kétszer volt ellen őrizni a hittantanítást. 

A tanuiók számában az  1901/2.  évi értesítő  szerint nagyobb változás 
nem történt az el őző  évhez képest. 

1902. június 27-én elhunyt Vida Sándor nyugdíjas tanító. 
Szeptember 20-án az iskolaszék betöltött két városi helyet Sóti Béla és 

Lux Irma tanyai tanítókkal. Lux Irma helyére (Molnár-Gábor iskola) Ősz-Szabó 
Dániel jött Felsőhegyről, oda pedig Nagy Sándor került helyettesnek, aki kitűnő  
muzsikus volt, ismert dala a „Virág nyílik minden ágon...". Sóti helyére, Orom-
ra Lányi Andort helyezték Adahatárról, azt a helyet pedig Forray Jánossal 
töltötték be. 

Októberben Kopasz Kálmán (Kivi) leköszönt, helyére decemberben Csóti 
Juliska került helyettesként. 

Novemberben Wiesner Károlyt felfüggesztették, a Gyenis-iskolába Stokl 
József került, aki Krnyaján (Kerény, ma Kljaji ćevo) született 1878. XI. 28-án.. A 
képzđt Kalocsán végezte, 1899-ben képesítve, el őbb Nádudvaron (Hajdú vm.) ta-
nító, onnan jött Zentára. Kiváló zenész volt. A híressori iskolához Horthy S. után 
Dinyer József jött, míg az üresedésben levő  Alsó-Külsőjárásra (Fehér-Opletán 
iskola) Winkler Irma kapott megbízatást. . 

December 12-én a közgy űlésen Homolya Döme tornyosi képviselő  kéri a 
második osztály felállítását a tornyosi iskolában a nagy létszám miatt. 

A un. közigazgatási bizottsága is sürgette a városban egy V-VI. leány-
osztály felállítását és a tornyosi iskola kettéválasztását. 

December 30-án elhunyt Flesch Joachim a német nyelv nyugalmazott tanítója. 
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1903 márciusában Szél Ferenc felajánlott a Likasi út sarkán díjmentesen 
200 négyszögöl területet iskolának. Az iskolakert részére még 400 négyszögöl 
területre lenne szükség, amit a város megvenne Szélt ől. 

Március 2-án döntöttek az iskolaépületek bérleteir ől, egyben megállapítot-
ták, hogy a Tahós Rózsi-, Ruzsa Imre-, Boros Péter-, Szél Ferenc-, Boros Gy. 
Lukács-féle tanyai, illetve a Mezein-féle városi (Középkertek) bérelt iskolák he-
lyett a törvényhatóságilag már jóváhagyott tervek szerint építend ő  rendes isko-
laépületek költségeit a conversionális nagy kölcsönbe felveszik. 

A Zentai Kбzlбnyben Érdujhelyi Menyhért plébános, ismert történész 
(Ellinger József fia) rámutat .arra, hogy a 8 tanyai iskola bérlete évente 3200 
K-t tesz ki, 6-7000 K-ért teljesen megfelel ő  iskolát lehet építeni, a kölcsön ka-
matai a bérletnél kisebb összeget jelentenének. 

Az április 3-i közgyíílésen megállapítják, hogy a gyermekágyas tanítón ők 
helyetteseiket maguk tartoznak fizetni. A többi betegek helyetteseit 1 évnél 
hosszabb ideig a város nem hajlandó fizetni. 

Április 16-án György Alajos meghalt. 
Május 7-én a Néptanítók Lapjában megjelent Szigethy Imre értekezése A 

tanulók szórakozottságának megszüntetése címmel, amelyben sok értékes mód-
szertani megállapítás volt. - Szigethy Igazmondás címen hetilapot is indított eb-
ben az évben, ennek 15 száma jelent meg. 

Május 13-án elhunyt Eszes Mihályné 011ay Mari tanítón ő  43 éves korá-
ban. Helyére Sбti Béla jött a Kertekb ől. -Május 22-én Lányi Andor oromi ta-
nítót Szabadkára választották meg, így helyére Forray J anos kerül. 

Június 12-én újra az iskolaépítés kérdése volt napirenden a városi köz-
gyűlésen. A hat tanyai és az újtemplomtéri iskola építésére 64 000 K-ra lenne 
szükség, amit hosszú lejáratú kölcsönnel kellene fedezni. 

Az évvégi értesítőből azt látjuk, hogy a tantermek és a tanítók száma a 
Bűn-iskolával szaporodott, a tanulók száma viszont nem változott jelent ősen. Isko-
lalátogatók voltak: dr. Dudás Gyula segédtanfelügyel ő  az I. és V. hónapban, 
Ujvári Béla királyi tanácsos, az Országos Közoktatásügyi Tanács tagja, aki az 
oktatásügyi állapotokat tanulmányozta május 25-30-ig. 

A Néptanítók Lapja szeptember 17-i számában Novoszel János kiváló 
munkásságáról írt. Megszervezte (a Központi iskolában) a jól sikerült mez őgaz-
dasági és iparkiállítást. Mint a Gazdakör titkára háziipari tanfolyamokat szerve-
zett nemcsak Zentán, hanem Adán, Kanizsán és még három helyen a megyében, 
a betegsegélyző  pénztárnak díjtalan képvisel ője, a megyei tanítóegyesület főjegy-
zője, a dal- és zeneegyesület tagja. Az elemi iskola VI. osztályában tanít, igazga-
tója a gazdasági ismétlő  iskolának, tanít az iparos-tanonciskelában is. Pedagógi-
ai és egyéb tárgyú cikkeket ír. - Igazi néptanító! 
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Októ'ber 3-án Fodor János Felsőhegyről Zentára (Kertek) került, helyére 
fia, Fodor György ment kántortanítónak. 

Október 14-én a közgyűlésen Bakody Márton képvisel ő  megállapítja, 
hogy a tornyosi tankötelesekből 100-an nem látogathatják az iskolát helysz űke 
miatt. -Ígéret hangzott el ennek rendezésére. 

Október 27-én a tornyosi szül ők kérvényt nyújtottak be a polgármester-
hez iskolaügyben. - „Tekintetes városi Tanács Zentán.. - Mivel nekünk 40 gyer-
mekünk kimarat az iskolábul mert a tanító úr nem akarja bevenni, kérjük a 
tanácsot hogy nekünk egy tanítót válaszon. Van itt iskolának való hel a 
peracsa kocsmája, azt ócsón kilehet arendáni, még a tanítónak se muszáj 
diplomosnak leni hanem fogadott is j б  lesz. Csak hogy a dolog siet ős, mert a 
gyerekek már szeretnének iskolába járni. -Aláírások." (Dudás A.: Adatok Zenta 
város történetéhez.) 

November 8-án a Zentai нiradó közli, hogy a Központi iskolában induló 
V-VI. leányosztályhoz ideiglenesen Winkler Irma tanyai (Alsó- küls őjárás) tanító-
nőt osztották be. Helyére Kovács János került helyettesként. 

December 11-én Homolya Matild a Molnár-Gábor iskolába került Ősz-
Szabó Dániel helyére, az egész szolgálati munkaidejét ott töltötte le!. 

•  December 23-án a képvisel ő-testület alispáni leirat alapján elhatározta, 
hogy a városban ingyenes népkönyvtárat létesít; mivel azonban anyagi eszkö-
zökkel nem rendelkezik, felkéri a F đldmívelésügyi Minisztériumot, hogy e célra 
állami segélyt utalványozzon. Amennyiben ez sikerül, a könyvtárat az újtemp-
lomtéri iskolában helyezik el, kezelésére az egyik tanítót kérik fel. Egyben meg-
hozták a kezelési szabályzatot is. 

Határozatót hoztak, hogy Boros Péter bérletét nem hosszabbítják meg, ha-
nem a Bűn-féle telekre a már jóváhagyott tervek alapján iskolát építenek. 

1904 márciusában meghosszabbítják Fehér-Opletán Mihály bérletét, míg 
Tallós Rózsi bérletét (az első  Alsó-külsőjárás, a második Fels ő-külsőjárás) nem 
hosszabbítják meg, hanem a Kadvány Mihály által adományozott telken a jóvá-
hagyott tervek szerint felépítik az iskolát 1904. szeptember 1-ig. 

Áprilisban tárgyalták a Ruzsa-féle iskola állapotát a városgazda jelentése 
alapján, és felhívták az építészeti bizottságot, hogy a Keviben építend ő  iskola 
terveit és költségvetését terjessze miel őbb a közgyűlés elé. 

Május 6-án elhatározták, hogy a bemutatott tervek és költségvetés alapján 
a Bűn-, Kadvány-, Szél- (Kopaszok során), Rudics-féle telken, valamint Keviben, 
tehát 5 tanyai iskolát egyenként 6345 K 12 fillér költséggel felépítenek, az 
összesen 31 725 K. 60 fillér fedezete a költségvetésben e célra biztositott tör-
lesztéses kölcsön lesz. - A B űn- és Kadvány-féle telkeken az iskolát még ez év-
ben felépítik. 
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Az 1903/4. évi Értesítő  szerint a városban 24 (1 új), a tanyán 12 tante-
remben folyt a tanítás. A beírt tanulók száma .2581, mintegy 110-zel több, mint 
az előző  évben. 

Június 28-án elhunyt Árvay Lajos 74 éves korában, július 11-én pedig 
Lebák Ferenc halt meg 72 évesen. 

Július 24-én Kozma János újvárosi (újtemplomtéri) .tanítót Budapestre 
szállították az elmegyógyintézetbe. 

Július 26-án a városi közgyű lés a képviselők közül 34 tagot választott 
az iskolaszékbe, amely végül 42 tagú lett. - Az összetétele: 15 földm űves-gazda, 
6 lelkész, 5 tanító, 5 iparos, 5 ügyvéd, 2 tisztvisel ő, 2 kereskedő, 1 orvos és egy 
magánzó. - Az alakuló gyűlést szeptember 7-én tartották (Közvélemény, 
1904.IX.8. szám). - Elnök lett: Érdujhelyi Menyhért rkat. plébános, másodelnök: 
dr.Keczeli M. Géza ügyvéd, jegyző : Mezei Mihály tanító, pénztáros: Harsányi Já-
nos igazgató-tanító, aki 300 K tiszteletdíjáról lemondott a szegény tanulók se-
gélyezésére. 

Az augusztus 12-i közgyűlésen elhatározták, hogy a népiskolák építésére 
felvenni szándékozott kölcsönnek a városi iskolákra es ő  részét az újonnan épí-
tendő  fógimnázium építési összegének, 160 000 K-nak a kiegészítésére használ-
ják fel, tehát az iskolák részére engedélyezett 60 000 K-ból az újtemplomtéri 
iskola kiegészítésére szánt 17 312 K 21 fillért a gimnázium költségeire fordítják. 

Október 7-én tárgyalták az iskolaszék jelentését, mely szerint: Dinyer Jó-
zsef (Híressor) augusztus végével leköszönt, Csóti Juliska rendes tanítón ő  nem 
foglalta el állását, Wiesner Károlyt pedig felfüggesztették, helyettesítésüket kéri 
rendezni. -Helyetteseknek Kovács Jánost (Kevibe), Latky Ilonát (Híressor) és 
PintCr Mihályt (Felső-külsőjárás) nevezték ki. 

November 7-én felszólalás hangzik el a városi közgy űlésen, hogy az 
adahatári iskola el van hagyatva, az ablakok beverve, a kapu kiszakítva. A 
Bűn-iskolában sem kezdődött meg a tanítás. Nem viselnek gondot az iskolára, 
intézkedést kérnek. 

December 27-én az iskolaszék a városi IV. párhuzamos és az V. leány-
osztály, valamint a tornyosi párhuzamos osztály sürg ős felállítását kérte. 

Bergel Ferenc indítványozza, hogy a tanács dolgozzon ki alapos el őter-
jesztést államsegély kieszközlésére, mert az évi több mint 300 000 K adót fizet ő  
Zenta a folyton szaporodó tanügyi kiadásokat viselni nem bírja. -Határozat: A 
városi leányosztályokat fel fogják állítani, úgyszintén a tornyosi párhuzamos 
osztályt is. A tanítói lakást átalakítják tanteremmé. 

1905 januárjában a tanyai iskolák építését Heged űs Károly és Kalmár 
Ernő  zentai társváilalkozók vállalták 70 munkanappal. - A városi tanácsot meg-
bízták ;  hogy az iskolák építésére megszavazott kölcsönt vegye fel. 
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Február 10-én a közgy űlésen jelentik, hogy a Kadvány-, B űn-, Rudics- és 
Szél-féle iskolahelyek biztosítva vannak, Keviben pedig a templom déli oldalán 
fekvő  magaslaton Horti János hajlandó a szükséges területet és háromöles utat 
négyszögölenként 1 Kárban a városnak eladni. A vételt kimondják; az öt isko-
lát ezekre a telkekre építik. 

Ugyanekkor határozatot hoztak a híressori iskolánál lev ő  lakóház lebon-
tásáról, a 400 négyszögöl kertet a tanító rendelkezésére bocsátják az ezen felüli 
telekrésszel együtt, amelyet azonban a város - ha szükség lenne rá - minden kár-
térítés nélkül haszвálatba vehet. 

A március 13-i közgyű lésen Homolya Dömötör tornyosi képvisel ő  kérde-
zi, kinek a mulasztása, hogy a tornyosi párhuzamos osztály a mai napig sem 
lett felállítva. Jedlicsak István t an- és iparügyi tanácsnok szerint csak a pótkölt-
ségvetésben vettek fel fedezetet az iskolára, ezért a felállításra csak a jöv ő  év-
ben kerülhet sor. Ugyanekkor a f őügyész jelenti, hogy a Rudics Farkas által is-
kolahelyül ajándékozott 600 négyszögöl telket átírták. 

Ezen a télen a szegény tanulók részére 90 pár cip őt és 166 -pár bocs-
kort vett és • osztott szét a tanács által kiküldött bizottság. Minthogy a tanulók 
száma szaporodott a jövő  évben, az eddigi 600 K helyett 1200 K-t vesznek fel a 
költségvetésbe ilyen célra. 

Ebben az évben hosszabb-rövidebb ideig a következ ő  tanítók helyettesítet-
tek: Huszár Viktória (Alsó küls őjárás), Latky Ilona, Schmidt Ernő, Györe Matild 
és Herfert Amália. 

A közgyűlés május 19-én elhatározta, hogy a tornyosi iskolában a tanítói 
lakás nyugati szobája és a kamra közötti falat kiveszik, és tanteremmé alakít-
ják házilag. 

Június 18-án rajz- és kézimunkakiállítással, Te deummal ért véget az 
1904/5-ös tanév, amelynek XXXV г  számú Értesitб/j t Forray Ferenc igazgató ál-
lította össze. -Tartalmából: Felügyelet: Grü ff  Nikáz királyi tanfelügyelő, dr. 
Radvány Ferenc és Kárpáthy Sándor segéd-tanfelügyel ők. Az iskolaszék összeté-
telét 1904-ben láttuk. - A tantestület 24 városi taner őből és egy rajztanítóból 
állt, a tanyákon 12 tanerő  dolgozott, tehát az összlétszám változatlanul 37 volt. 
Az egy tanteremre es ő  tanulók létszámát tekintve a Központi iskolában csupán 
2 osztályban érte el, illetve haladta meg a 80-as létszámot, az újvárosiban (új-
templomtéri) 6 osztályból 4-ben, és itt volt a legmagasabb városi létszám: 113 
tanuló a II. fiúosztályban, az Alsóvárosban (Árvay) és a Fels ővárosban 1-1. A 
tanyai iskolák közül Felsőhegyen a két tanteremben 101 és 135 tanuló, a re-
kordot Kevi tartotta 172 tanulóval, majd Tornyos 159 tanulóval, a két küls őjá-
rási iskolában a létszám elérte, illetve meghaladta a 80-at.. Figyelemre méltó, 
hogy 4 tanyai iskola már 5 osztályú volt. A beírt tanulók száma 2905, tehát 
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400-zal több, mint az el őző  évben. Kárpáthy Sándor segéd- tanfelügyel ő  iskolát 
látogatott, és az igazgatói hivatal ügykezelését vizsgálta meg, Má rton Mátyás 
érseki iskolalátogató a hittan tanítását ellen őrizte. 

Június 23-án a városi közg; Оlés nem fogadta el a tanyai iskolák építési 
vállalkozóinak, Hegedűsnek és Kalmárnak a kérését, hogy a vállalás alól ment-
sék fel őket, ellenben megengedték, hogy az építést 1906. július 31-ig fejezzék 
be. Az augusztus 4-i közgy űlés tudomásul vette, hogy Bell Péter rajztanítót a 
VKM folyó év 1-vii nyugdíjazta. Utóda Mezei Mihály lett, aki 2 éven át 14 
hétig tartó kolozsvári szaktanfolyamon kit űnő  eredménnyel vizsgázott. 

Hegedűs Károly és Kalmár Ernő  a tanyai iskolák építési vállalkozói is-
mételten kérték felmentésüket, vagy az ár 20%-kal való felemelését. - A köz-
gyű lés hatályon kívül helyezi az építkezés vállalatba adásáról hozott 1905. ja-
nuár I3-i határozatot. - Ugyanakkor Temesvárt' János ajánlatát elfogadták az 
építkezés folytatására, a vállalkozó pedig bánatpénz fejében 1842 K érték ű  be-
tétkönyvet helyezett el a letétpénztárba augusztus 30-án. - Kérésére szeptember 
22-én kimondták, hogy igazolt túlkiadásait az átvétel után meg fogják téríteni. 

Augusztus 26-án az iskolaszék tanítóválasztói ülést tartott egy városi és 
egy tanyai állás (Szigethy Imre helyett) betöltésére. - Kováts Gézát a polgári is-
kolához helyezték, osztályát Forray János vette át (Oromról), Nagy Sándor pe-
dig Felsőhegyről a középkerteki iskolába jött, oda viszont Stökl József érkezeit 
Adahatárról. - A városi szabad helyre D.Lebák Idát választották, aki szállási ta-
nítónő  volt, így két szállási 'hely került betöltésre, melyekre Ellinger Amáliát és 
Huszár Viktóriát választották rendes tanítókká. 

Az Összetartás augusztus 27-i száma hírül hozta, hogy „végre-valahára a 
Gyenis- iskolához vezető  út kisajátítása is elintézést nyert, így a gyermekek jár-
hatnak iskolába." (Eddig ugyanis csak kerül ővel tudtak a Tornyosi úttól észak-
ra levő  tanyákról az iskolához jutni.) 

Október 9-én tárgyalták a városi tanács javaslatát két új osztály elhelye-
zésére helyiség bérbevételével. Biliczky János ajánlott helyiséget (D.Tucovi ća 8. 
) évi 700 K-ért, 1905. szeptember 1-t ől 1906. augusztus 31-ig. A közgyű lés a 
bérletet december 11-én jóváhagyta. 

November 30-án Tóth Ibolya (Fels őváros) lemondott. 
Decemberben hangverseny volt, amelyen Nagy Sándor zongorázott, Lux Ir-

ma pedig cimbalmozott. 
Berendezték a tornyosi új és a Biliczky-féle tantermeket 410,20 K költ-

séggel. - A város összes tanügyi kiadásai 159 979,93 K-t tettek ki 1905-ben, eb-
ből az elemi iskola személyi kiadásai 63 702,45 K. 

1906. január 26-án elhatározták, hogy az épül ő  öt isko;зnál aszfalt- szige-
telőlemezeket alkalmaznak az alapok felett. - A vállalkozó k гte az építési ha- 
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táridő  meghosszabbítását és helyet a vályogveréshez. Költségeit a végelszámolás-
kor megtérítik. - Miután a vm. th . bizottság határozata késett, és az építést ké-
sőbb kezdhették, a befejezési határid őt a június 11-i ülésen szeptember 15-ig 
meghosszabbították, 

A vm. th. bizottság jóváhagyta, hogy a következő  évi költségvetésbe az is-
kolák javítására 15 000 K-t állítsanak be. 

Február 28-án az đsszetartás c. lap az iskolák tisztogatásáról írt. A f őor-
vos ismételten sürgeti, hogy a tanulókat tiltsák el a tantermek takarításától, rá-
mutat a veszélyekre, amelyeknek a gyermeki szervezet ki v an  téve. A cikk a to-
vábbiakban sürgeti egy új iskolaszolgai áliás szervezését is, legalább a Közpon-
ti iskolában, mert ezeket az osztályokat használják leginkább, itt tarják még a 
gazdasági ismétl ő  iskola és az ipariskola óráit is. 

Március 21 -én az đsszetartás kifogásolja a Szél-féle telken az iskola épí-
tését, mert arra ott szükség nem volt. Minthogy pedig az iskolaszék legutóbbi 
ülésén kimondta, hogy a Surányiak során, (kanizsai határszél, kés őbb Szent Imre 
iskola) szükséges iskolát építeni, keresse meg az iskolaszék a városi tanácsot, 
hogy a Szél-féle telken vert válykot hordassa át a Surányiak sorára, és ott 
építsék fel az iskolát. - Meg kell jegyezni, hogy a Szél-iskola a tervek szerint 
felépült, míg a Szent Imre csak kés őbb. 

Ápriiis 9-én a közgyű lés megbízta a tanácsot, hogy az iskolatelkeken az 
építkezést a vállalkozónak adja át. - Az iskolaszék kérte, hogy a Rudics- iskola 
építését szüntessék be, helyette a kani7s дi határ közelében építsenek iskolát. 
Nem fogadták el, mert az építés már megkezd ődött. 

Az április 20-i közgyű lés tárgyalta, hogy a tanfelügyel őség észrevételeket 
tett az iskolák fogyatékosságainak orvoslása tárgyában. Novoszel János képvise-
lő  8-10 tagú bizottság kiküldését javasolja a tanügyi kérdések tervszer ű  megol-
dása és államsegély kérése céljából. Ilyen értelemben szól a kérdéshez Czabafi 
János főjegyző  is. Vuits János rámutat arra, hogy az el őző  kormányok a nem-
zetiségi vidékeken állami iskolákat állítottak, viszont a magyar vidékeket inkább 
hanyagolták. „Ne állami segélyt kérelmezzünk, hanem állami iskolákat! " Kabos 
Ármin a meglévő  iskolák államosítását indítványozza. - Kimondották a bizottság 
megalakítását, hogy a jelen ügyben - figyelembe véve az összes felszólalásokat -
tegyen mielőbb részletes javaslatot. 

Június 11-én a közgyű lés a középkerti iskola, a Fehér Opletán Mihály ta-
nyáján lévő  és a Boros Gy. Lukács tanyáján lévő  iskola bérletét egy évre 400 
K-éi egyenként meghosszabbította azzal, hogy utóbbinak az udvari lakást is a 
tanító rendelkezésére kell bocsátania. Ugyanekkor megállapítják, hogy a Gere-
féle két osztályra nincs szükség. Az igazgató javaslatára an újtemplomtéri két 
tanteremből sürgősen négyet alakítanak. 
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Az  1905/6.  iskolaévről kiadott Értesítő  adatait áttekintve a következ ő  ké-
pet kapjuk: A felügyeletben nem történt változás. Az iskolaszék másodelnöke 
Kiczeli M. Géza helyett Mester Andor keresked ő  lett. - Az igazgató Forray Fe-
renc, a hitoktatók: rkat.: Dulósy Jen ő , Niki Jenő , ev. ref.: Schmidt Fülöp, gkel.: 
Prckajszky Miklós, izr.: Hirschfeld Ödön. -Városi iskolák: Központi 10 tanító, 
Újvárosi (Újtemplomtéri) 9, Alsóvárosi (Adai úti) 3, Fels ővárosi (Tópart) 2, Kö-
zépsőkertek 1, összesen 25 tanítóval, - a tanyaiak: Fels őhegy 2, Molnár-Gábor 1, 
Híressor 1, Gyenis 1, Adahatár 1, Orom 1, Kevi 1, Tornyos 2, B űn 1, Felső-kül-
sőjárás 1, Alsó-külsőjárás 1, összesen 13 tanító, agyaz összesen 38 taner ő  dolgo-
zott az elemi iskolákban. -Még mindegyre voltak nagy létszámú, 80 vagy an-
nál több tanulót befogadó osztályok, a Központi II. leányosztály, az újvárosi I., 
II., III. fiúosztály (az I. osztályban 116), I. leányosztály, az alsóvárosi I. vegyes 
osztály, a felsővárosi I. vegyes osztály; a középke гteki I. vegyes osztály, - a ta-
nyán: a felsőhegyi I. vegyes osztály, II-IV. vegyes osztály, kevi I-IV. vegyes osz-
tály (160), tornyosi 1. vegyes osztály, alsó-küls őjárási I-IV. vegyes osztály - Ered-
ményül tudható be, hogy a tanyai iskolák közül is már háromban volt VI. osz-
tály (Orom, Kivi, Bűn). 

A tanulók száma: 
beírott: év végén: 

Városi iskolák: 1034 + 	851 = 1885 885 + 	714 = 1599 
Tanyai iskolák: 641 + 	498 = 1139 406 + 	364 = 770 
Összesen 1675 + 1349 = 3024 1291 + 	1078 = 2369 

Íratkozás IX. 1-7-ig, a tanítás kezdete a városban IX. 8-án, míg a tanyán 
csak szept. második felében kezdődhetett. - Látogatás: Kárpáthy Sándor 
segćdtanfelügyelő  kétszer; Márton Mátyás érseki iskolalátogató a hittant ellen-
őrizte. A vizsgák a tanyákon V. 28-tól VI. 2-ig voltak, a városban VI. 7-16-ig, 
VI. 17-én kiállítás és évzáró. 

Augusztus 17-én az Összeta гtás is foglalkozik az államsegéllyel. Azt írja, 
hogy az iskolaszék által ebben az ügyben kiküldött bizottság javaslatát áttette 
a városi tanácshoz, sürgetve, hogy azt egyenesen terjessze a közgwlés elé. Köz-
tudott, hogy a közgyvlés is küldött ki ebben az ügyben bizottságot, amely na-
gyon vegyes elemekből á11. Azzal az iskolaszék szóba se akar állni, az elnök ki 
is jelentette, hogy a bizottság tárgyalásain részt nem vesz, a meghívókat vissza-
utasítja. - A lap teljes egészében közli az iskolaszék bizottságának javaslatát, 
amelyet itt kivonatosan közlünk. - Rámutat, hogy 1891 óta az iskolák fejlesztése 
érdekében semmi sem történt, .a tankötelesek száma majdnem még egyszer 
annyira nőtt. Ez idő  alatt a város - anyagi viszonyaira való tekintettel - csak k ćt 
új tanítói állást szervezett, holott a jelenlegi tankötelesek számából kitíínik, hogy 
minden három év alatt két osztály szervezése vált szükségessé, ami azonban 
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nem történt meg. A mulasztást a vároš nagyobb megterhelése nélkül államse-
géllyel lehet pótolni, ez a véleménye az iskolaszék és a város bizottságának is. 

- Az iskolaszék bizottsága a következ őket állapította meg: 
Az 1905/6, tanévben a statisztika szerint a városi 25 osztályba 1885, a 

tanyai 13 iskolába 1139 tanuló járt, egy osztályra - tanítóra átlag 60 tanulót 
számítva, a városban 31, a tanyákon 19 osztályra lenne szükség, tehát a meglé-
vők mellett a városban még 6, a tanyán 6 osztályra, illetve iskolára, azaz 
összesen további 12-re lenne szükség. 

A bizottság megállapítja, hogy az 1906/7. tanévi összeírás szerint a vá-
rosban (nem számítva a görögkeletieket és izraelitákat, mert ezeknek külön fele-
kezeti iskoláik vannak) van  2120 rkat. tanköteles, ezek részére tehát 35 osztály-
ra van szükség, a tanyai 1801 tanköteles részére pedig 30 iskolára. -Így tehát 
a szükséglet az 1906/7. tanévre a városban 10 új osztály, a tanyán 10 új isko-
la, vagyis összesen 20 tanterem - iskola. 

A 20 új tanítói állás pénzügyi ellátására 800 K évi fizetést számítva 
szükséges 16 000 K, lakbér a 10 városi tanítónak á 300 = 3000 K kész kiadás. 
Az iskolaépítési, felszerelési és bérleti összeg megállapítását a bizottság egyel őre 
nem eszközölheti, az külön számítást képez. - Ezen 19 000 K és az anyagi 
hozzájárulás fedezésére a bizottság államsegély kérését javasolja azzal, hogy mivel 
az 1868. évi XXXVIII. tc . paragrafusa kimondja, hogy a község polgári iskolái-
nak felállítása és fenntartása az állam részér ől támogatásban részesül, Zenta 
város pedig eddig a köteles 5% iskolaadó helyett 40%-ot fordít tanügyi célokra, 
de népiskolái részére eddig egy fillér államsegélyben sem részesült. 

1906. augusztus 31-én a közgy ű lés megszavazta az épül ő  öt iskola beke-
rítésének költségeire szükséges összeget, és utasították a gazdasági tanácsost, 
hogy az őszi favágásoknál a szükséges oszlopokról gondoskodjon. 

Szeptember 1-én életbe lépett az 1877-es tantervet helyettesít ő  új Tanterv 
és Utasítások, amelyet a VKM. 1905. június 16-án adott' ki - Ez mintegy 400 
oldalas, nagy formátumú könуv. A bevezető  rész rámutat arra, hogy a tantár-
gyak számában és óratervében nem történt lényeges változás; új az, hogy min-
den tantárgynál megjelöli az elérendő  célt, új a kézimunka és a rajz tanításá-
nak terve, amelyek nem voltak kötelez đ  tárgyak a népiskolai törvényben. Hozza 
a Tantervet: I. a tantárgyakat az 1868 .  XXXVIII. tc . alapján, majd II. a tanítás 
anyagát és ennek felosztását évfoly аmok szerint és végül az általános órater-
vet: 
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Tantárgy 
I. II. 

Osztály 
III. 	IV. 	V. VI. össz. 

Hit- és erkölcstan 2 2 2 2 2 	2 12 
Magyar nyelv 9 9 9 9 7 	5 48 
Mennyiségtan (szám- és mértan)5 5 5 5 4 4 28 
Beszéd és értelemgyakorlat 2 2 - 	 - 4 
Földrajz 2 2 2 	2 8 
Történet - 2 	2 4 
Polgári jogok és kötelességek - 1 	1 2 
Természetrajz - 2 	2 4 
Természettan és vegytan - - 	 2 2 
Rajzolás 1 1 2 2 2 	2 10 
Éneklés 1 1 1 2  22  9 
Kézimunka (kézügyesség) (2) (2) (2) (2) (3)(3) (14) 
Gazdaság- és háztartástan - - - - 2 	2 4 
Testgyakorlás 1 1 2 2 2 	2 10 
Összesen: 21 21 23 24  2828  145 

Az Utasítás az Általános részben a neveléssel foglalkozik, majd a Kü16-
nös részben tantárgyanként részletezi az anyagot, mindenütt kiemelve - mint em-
lítettük - a tantárgy célját, valamint a módszert. Végül külön szól az osztatlan 
népiskoláról, óraterveket is adva. 

Zentának a tanterv nem hozott újat, mert mint tudjuk, már 1852 óta volt 
külön kézimunka-tanítónő, 1861 óta pedig rajziskola és rajztanító is volt. - A 
Tanterv és Utasításokat a város 50 példányban megvette az iskolák részére. 

Szeptember 19-én az iskolaszék tanítóválasztó ülést tartott, Forray Jánost 
a városba, Mester Istvánt a tanyára (Oromra) választották meg. 

Szeptember 27-én a városi közgy űlés napirendjén szerepelt Malisza Ignác 
beadványa, amelyben a fels ővárosi iskola tisztogatását kéri rendezni. - A tiszto-
gatás kérdése általános érdek ű  lévén, felhívják az iskolaszéket, hogy tegyen sür-
gősen tüzetes javaslatot az összes iskolák tisztogatására. 

Temesvárt' János vállalkozónak az öt tanyai iskola bokréta-ünnepélyére 
60 K-t utalványozott a közgyűlés. 

Október 7-én az Összetartás hosszabb írásban ismerteti Mezei Mihály: 
„Bácsmegye Földrajza, Vezér- és tankönyv a földrajzi ismeretek és B.B. vm. Ie-
írásához" tankönyvét. -Végre egy jó kézikönyv! Az I. kiadás pár nap alatt el-
kelt, már a II. kiadást rendezi sajtó alá. - Az újság az 1907. II. 24-i számában 
írja, hogy a szerző  a VKM. felszólítására újból átdolgozta könyvét, kb. két ívvel 
terjedelmesebb lett, 5000 példányban jelent meg. 
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Október 10-én azt jelentette az đsszetartás, hogy a szállási öt új iskola 
(Bűn, Kevi, Rudics, Szél, Kadvány) teljesen elkészült, ezeket a gazdasági tanács-
noktól a népiskolai igazgató e h б  8-án a helyszínen átvette. 

Október 21-én az . új iskolákba helyettesként jöttek: a B űn-iskolába . Rieger 
Ilona, a Rudicsba Újházi Anna, a Kadványba Halász Menyhért. Keviben Kovács 
János maradt, a Szénbe Habram Ignác jött a Kadványból, - ekkor kapott meg-
bízatást Bubala Ignác is az Alsó-küls őjárásra (Opletán) mint helyettes. 

Előterjesztették a városi tanács, a kiküldött bizottság és az iskolaszék ha-
tározati javaslatát a népiskolák államosítása, illetve népoktatási célokra államse-
gély kérése iránt. -Elsősorban az államosítást kérik, amennyiben ez el nem érhe-
tő , az ötévenként öt ízben esedékes évi 100 K kárpótléknak az állam által leen-
dđ  átvételét és az iskolák fenntartásához szükséges segélyt. Bizottságot küldenek 
ki a fentiekkel kapcsolatos memorandum kidolgozására, amit a VKM.-hoz fog-
nak felterjeszteni. Különösen térjenek ki arra, hogy Zentán közel 1000 tanköte-
les nem jár iskolába, a város pedig a törvényes kötelezettségein felül mennyi 
községi adót fizet tanügyi célokra. Mutassák ki, mekkora összegre lenne szük-
ség. Annyira meg van a költségvetés kulturális célokra terhelve, hogy több ter-
het már nem bír el a város. A kormány hazafias kötelessége a város kulturális 
intézményeit támogatni. - A memorandum sikeres elintézése érdekében az or-
szággyűlési képviselő  vezetésével bizottság fogja azt a miniszternek átnyújtani. 
A november 12-i közgy űlés a fenti ügyben szerkesztett felirati tervezetet јбvá-
hagyta, kimondta, hogy sürg ősen fel kell terjeszteni. 

A városi tanács és a gazdászati bizottság javaslatot tett a tanítók f zeté-
sének emelésére. - Többek hozzászólása után úgy határoztak, hogy csak az ál-
lamsegély kérdésének rendezése után emelhetik a fizetéseket méltányosan. 

Az október 25-i közgyű lésen az iskolaszék, a városi tanács és a különbi-
zottsag javaslatot tett két városi, egy fels őhegyi, három tanyai tanítói, egy városi 
elemi iskolai tornatanítói és egy helyettes tanítói állás szervezésére. - Többek 
hozzászólása után a városban két, Fels őhegyen egy, Gunarason egy, a Szél-isko-
iánál egy, a Rúdics-iskolánál egy, vagyis összesen két városi és négy tanyai ta-
nítói állást szerveznek az 1881. évi 109. számú határozattal megállapított java-
dalmazással. - A tornatanítói és helyettesi állás szervezését mellózik. 

Ebben az évben a szegény tanulóknak 107 pár cip őt és 258 pár bocs-
kort osztanak szét 1201,05 K értékben. 

December 12-én a tanyai iskolák bádogosmunkáit 744,40 K-ért kiadták. 
A Zentai KSzl őny december 23-i száma ismét Nagy Sándor szereplésé-

ről ad hírt. - Ugyancsak itt olvasható, hogy kívánatos volna, ha az iskolai id ő  -
legalább az elemi iskolákban - 9 órakor venné kezdetét, mint ez a helybeli zsi-
dó iskolában már be van vezetve. 
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A december 29-i közgyű lésen egy kćpviselő  (Keczeli M. János) felszólalt. 
hogy az október 25-i ülésen az elhangzott vádak alapján az iskolaszék ügyvi-
telének megvizsgálására bizottságot küldtek ki. Azóta a panaszok nem lettek 
orvosolva, sőt újabbak léptek гel. Felsőhegyen pl. tanítót alkalmaztak anélkül, 
hogy annak tanterme lett volna. - Czabafi János f őjegyző  szerint az iskolaszćk 
ügyeinek megvizsgálására a képvisel ő-testület bizottságot nem küldhet ki, hogy 
ez mégis megtörtént, az az oka, hogy Mezei Mihály képvisel ő  mint iskolaszćki 
jegyző  kijelentette, hogy az iskolaszék a kiküldend ő  bizotiságnak megvizsgálásra 
mindent a rendelkezésére fog bocsátani. - Forray igazgató megfellebbezte a ha-
tározatot, a tanács azt nem hajthatta végre. - Felkérik a gin. közigazgatási bi-
zottságát, hogy az iskolaszék határozata szerint is az ügykezelés javítása céljá-
ból bizottságot küldjön ki. 

Forray Ferenc igazgató a tantestület tagjai részére addig is, míg a város 
a fizetések emelésére államsegélyben nem részesül, 1906-tól kezd ődő leg ćvi 400 
K, az igazgatónak évi 800 K személyenkénti drágasági pótlékot kép. Többek 
hozzászólása után az igazgatónak, a tanítóknak (és óvón őknek) addig is, míg a 
fizetések emelésére államsegélyben nem részesül a város, vagy közvetlenül az 
államtól nem részesülnek fizetésemelésben, 1907. január l-t ő l ćvi 300 K drága-
sági pótlékot szavaztak meg. - 

1906-ban a Házi Pénztár Kiadási főkönyve szerint a város összes kiadása. 
1 387 517,56 K-t tett ki, közoktatási célokra összesen 173 343,86 K-t fordított. 
az  elemi iskolával kapcsolatos személyi kiadások összege pedig 64 669,34 K volt. 

1907. január 14-én a városi közgyű lés Felsőhegyen bérbe vette Viszmeg 
Mihály házát 560-570 négyszögöl telekkel és átalakítási kötelczetts ćggcl ćvi 
520 K-ért az 1907-8-9. évre szeptember l-ig, - mivel a tanító már ki van nc-
vezve. -Kivették Gunarason Kollár Józseft ől régi, iskolának mcgfelelőcn átalakí-
tott lakóházát évi 400 K-éi a fenti id őre úgy, hogy a bér 1908. szeptember  I-
ig 600 K lesz. Utasítják a városi tanácsot, hogy a fels őhegyi ćs gunarasi épí-
tendő  iskolákhoz telkеt keressen. 

Február 1-én Biliczky János bérletét 1906. IX. 1-t ől 1907. VIII. 31-ig 
meghosszabbították. 

A február 22-i közgyűlésen alkalmazták először az  1876.  ćvi XXVIII tc. 
11 paragrafusának rendelkezését, amely szerint nem lehet iskolaszéki tag ,  akinek 
közvetlen : rokona rendes tanító azon iskolánál . Így megszűnt dr. Ellinger Jcn ő  
és Mester Andor tagsága Ellinger Amália , illetve Mester István miatt. 

Elhatározták,,hogy Felsőhegyen a templomtól a Tornyosi úton lev ő  új is-
koláig régi téglával házilag járdát fognak készíteni. 

Az igazgató kéke, hogy az iskolai telkekre gyümölcsfákat és sz ő lővessző -
ket utaljanak ki a városi ke гtészetből. _Elfogadták ćs meghatározták, hogy a ta - 
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nítбknak csak 400 négyszögöl kegyre van joguk, ha a terület nagyobb, a több-
letre évi 1 K jelképes bél fizetnek. , , 

Május 2 -án az iskolaszék megbízatása lejágy, május 22 -én a városi köz-
gyíilés a képviseletből 34 tagot nevezett ki az új iskolaszékbe. A tanítók közül 
Forray János, Sбti Béla és Szupits József lettek tagok, azonban Forray lemon-
dott és helyette Mezei Mihály lett tag. Az iskolaszéknek összesen 44 tagja volt. 
Az alakuló gyű lést június 5-én tartották. Elnök lett Érdujhelyi Menyhért rkat. 
plébános, másodelnök Heiszler Ferenc gyógyszerész, jegyz ő  Mezei Mihály tanító, 
pénztáros Harsányi János igazgató-tanító. 

Az iskolaszék kéke az iskolák tisztántartása végett a Központi iskolában 
II. szolgai állás szeгezését és a tanítók iskolai átalányának felemelését. - Töb-
bek hozzászólása után a városi tanítók írószer-átalányát 1907. IX. 1-t бl ér7 20 
K-ban állapították meg, a városi iskolák takarítását a város eszközli. A tanyai 
iskolák átalánya változatlan marad. - A szeptember 19-í közgy ű lésen ismét na-
pirenden volt ez a tárgy. A város kötelezve lett a 11. iskolaszolgai állás szerve-
zésére. A takarítást mind a két szolga köteles végezni. A havonkénti súrolást a 
város házilag eszközli. Október 21-én bemutatták az árlejtési jegvz бkönvvet az 
iskolák sepretésének vállalatba adásáról, amely szerint az Árvay- iskolánál 10 
K-ért, a Biliczkynél 7,80 K-ért, a Tópartinál 10 K-ért, a Köz ćpke пΡeknél 8 K ha-
‚і  díjért vállalták a seprest. 

• Biliczky János, Forray János és Fehér Opletán Mihály bérleteit 1907. szeptem-
ber 1-től 1908, szeptember 1-ig a régi feltételekkel meghosszabbították. - Boros 
Gv. Lukács bérletének meghosszabbítását гúggőben hagyták, amíg Kocsis-Szürke 
Orbánné által felajánlott 2697. számú lakházának feltételeit meg nem tudják. 

1907. június 2-án szentesítették az 1907. évi XXVII. te-ét „A nem állami 
népiskolai tanítók járandóságairól." A törvénynek a következ ő  céljai voltak: 

I.  A magyar nyelv megerősítése a soknemzetiség ű  országban, 
A tanítók anyagi helyzetének rendezése, 
Nagyobb ellenőrzést gyakorolni a felekezeti és a privát iskolákban, 
Az ismétlő  iskolák ügyének rendezése. 

A tanítók fizetése a következ őkből állott: 1. alapfizetés, 2. kárpótlék 3. la-
kás, 4. személyi pótlék, 5. államsegély. - Az alapfizetés 1000 K. - A lakáspénzzel 
együtt járt  1/4  hold keh, vagy 20 K évi kegyilletmény. - A személyi pótlékot 
VKM. azon kitűnáen működő  tanítónak adta, aki legalább 12 évig tanított egy 
helyen; ez évi 200 K volt. - Az államsegélyt szegény községek kapták, kisegít ő  
államsegélyt csak az a tanító kaphatott, aki tökéletesen beszélte a magyar nyel-
vet, és azt az iskolában is sikeresen tanítja. - A törvény szerint a -nem magyar 
anyanyelvű  tanulóknak a IV. osztályig annyira el kell sajátítaniuk a magyar 
nyelvet, hogy gondolataikat szóban és írásban ki tudják fejezni. -  Az  ismétlő  is- 
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kolák magyar tannyelvűek. - Az államsegélyt ehhez a feltételhez kötötték. - A 
törvény július 1-ével lépett életbe azzal, hogy 1910-ig át kellett térni az új il-
letményrendszerre. 

Június 19-én tárgyalták az iskolaszék javaslatát és a városi tanács hatá-
rozati javaslatát a kanizsai határszélen és a Középs ő  kertekben 1-1 iskola felál-
lításáról. - A kanizsai határszélen alkalmas épület keresésére bizottságot külde-
nek ki, a középke гteki iskola építése nem szükséges, az újtemplomtéri elégséges. 

A városi tanács Boros Gy. Lukács bérletének meghosszabbítását javasol-
ja. -Előterjesztik azt is, hogy Olajos Illés és neje, Boros Klára hajlandó iskolai 
ćélnak megfelelő  épületet emelni, ha a város kész 6 évre évi 500 K bért fizetni. 
- Amennyiben Boros Gy. hajlandó a bérletet évi 400 K-ért három éwe meg-
hosszabbítani, és az épületet rendbehozni, a tanács kösse meg a szerz ődést. 

Június 28-án Jedlicska István tan- és iparügyi tanácsnok el őterjesztést tett 
a tanítók fizetésének az 1907. évi XXVII.. tc. alapján való rendezése tárgyában. 
Hozzászólások után a javaslat elfogadását ajánlják, és mivel a határozat azon-
nali elfogadását és birtokon kívüli fellebbezhet őségét akarják kimondani, név 
szerinti szavazást rendelnek el. Mind a 44 képvisel ő  igennel szavazott. - Tekin-
tettel arra, hogy a nem állami tanítók fizetését rendez ő  fenti tc. megerősítést 
nyert, ezt megelőzően Zenta város 1906. XII. 29-én 1964. számú határozatával a 
tanítóknak évi 300 K drágasági pótlékot szavazott meg, de az id őközben szente-
sített törvény nem közvetlenül a tanítóknak, hanem az iskolafenntartóknak fo-
lyósítja a javadalmak kiegészítésére szükséges összeget, aménnyiben az 5%-ot 
költ népiskolai célokra. - Minthogy a város a megszavazott drágasági pótlékot is 
képtelen viselni, ezért a közgy űlés kimondja:,,Jóllehet a város nincs abban a 
helyzetben, hogy a törvény 12. paragrafusában engedélyezett 3 éven • belül a ta-
nítók fizetését a törvény 2. és 3. paragrafusai szerint megállapított legcseké-
lyebb összegig biztosítsa, túlterheltsége dacára a tanítókon a törvénynek megfe-
lelően segíteni akar, abban a reményben, hogy az államsegéiyben részesülni fog. 
Ezért az 1964/1906. számú határozattal ideiglenesen megállapított drágasági 
pótlékot 1907. június 30-án beszünteti, az összeget a törvényes minimális mérté-
kig július I-ével kiegészíti azzal a jogfenntartással, hogy amennyiben az állam-
segély iránti kérelme elutasíttatnék, vagy a véghatározat valamely fennhatósági 
intézkedés folytán a város hátrányára korlátozást szenvedne, joga lesz ezen ha- 
tározatot hatályon kívül helyezni és az el őbbi állapotot - további intézkedésig -
visszaállítani, a javadalmazás kiegészítése folytán származott különbözetet a ta-
nítók járandóságából levonni." - Egyben kimondja, hogy a már most betöltés 
alatt álló két városi és négy tanyai állást is ezen határozat alapján dotálja. -
Utasítják a tanácsot. hogy az államsegély kérelmét haladéktalanul terjessze fel. 
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Megkeresik az iskolaszéket, hogy a fentiek szerinti új díjleveleket állítsa ki, a 
régiek bemutatása mellett elfogadásra terjessze be. 

Az 1906/7. tanévről kiadott értesítő  adataiból figyelmet érdemelnek a kö- 
vetkezők: A tar felitgyelőséghen és a helyi rgazgatáshan nem tđrtént változás. Igazgató: 
Forrav Ferenc, - ugyanazok a hitoktatók is. - Az iskolaszék vezet őségét ismertettük. - A tantes-
tület: Központi iskola: 1-Vi. osztály, 12 taurer ő. - Ljvárosi (Újtenrplonrtéri): 1-i'. osztály, 9 tanerő. -
Alsóvárosi (1гvаv): 1-111. osztály 3 tanerő. - I elsővárosi: I-II. osztály, 2 tanerő. - Középkertek: I. 
osztály, 1 ta, іcrő, összesen 2 7  városi tanerJ. л1ég ' tanteremben a létszám nieglraladja a 80-

at. - A tar{vai iskolák: Fels őhegy I- V[.  osгtály, 3 tanerő, Molnár-Gábor: I-IV osztály, I tanerő, -
Iliressor: I-IV: osztály, l tanerő, - Széll: (új) 1-V пsztály, 1 taorerő. - Tooyos: 1-IV osztály, 2 tan-
erő, - Orompart: I-VI. osztály, 1 tanerő, - Adahatár: I-IV osгtály, 1 tanerő, - Kevi (új): Í-IV. osz-
tály, 1 tanerő, - Brin (ríj): I-V osztály, 1 tanerő, - Kadvány 'i ј  I-IV. osztály, I taner ő, - Alsó-
Кrtlsőjárars (Opletán): 1-IV osztály, 1 tanerő, -összesen 16 tanyai tanerő, tehát ósszesen 43 köz-
ségi iskolai tanítб , ide kell n іég számítani az igazgatót és a két hitoktatót. - A tanyán négy 

iskolában volt még 80-nál nagyobb létsz бnr, a legmagasabb tanulói létszám Felsőhegyen volt: 

111 tanвd6 az I-II. vegyes osztályban. 

A tanulók összlétszáma 
beírott 	 év "végén: 

város: 1040 + 	844 = 1 884 874 + 708  1.582 
Tanya:  606+ 456=  1062  407+ 	312=  719 	 - 
Összesen  1646+1300=2946 1281+1020=  2301 

Látogatók: Grüf Nikáz tanfelügyel ő , Kárpáti Sándor segéd- tanfelügyel ő  és 
Zunkl Péter kanonok, érseki Cótanfelügyel ő  a hittan tanítására. - A vizsgákat a 
tanyán május 31. és június 6. közt, a városban pedig június 10-23-ig tartották meg. 

Augusztus 3-án a közgy űlés elfogadta a június 19-i ülésen kiküldött bi-
zottság jelentését, amely szerint a kanizsai határszélen szükség van egy iskolá-
ra. A kiszemelt épület átalakítás és hozzáépítés nélkül nem felel meg, az árát 
is drágának találták. Van azonban ezen telekkel szemben egy - özv. Preradov 
Pétemé Borgyoski Mária tulajdonát képez ő  - iskolateleknek alkalmas sarokföld. 
Felhatalmazott fia, Preradov Kuzman visszavonhatatlanul kijelentette, hogy haj-
landó a sarkon 600 négyszögölet 600 K-ért eladni a város költségeivel. A köz-
gyű lés elfogadta és kimondta, hogy ott tanítói állást szerveznek a törvényben 
meghatározott minimális javadalmazással, továbbá páros években 30,90 K, párat-
lanban 26,10 K iskolai és 80 K fűtési átalánnyal. Utasították a tanácsot, hogy 
a szükséges intézkedéseket (szerz ődés, költségvetés, terv) sürg ősen tegye meg. - A 
bizottság két tagja: Surányi János és Tóth Benedek kijelentette, hogy ha az is-
kola még ebben az évben felépül, a szükséges anyagot a karjadi állomásról be 
fogják szállítani. Hozzájuk csatlakozott még Dudás Lajos és Surányi György 
is, - amivel a költségek jelént ősen csökkentek, és ezért a közgyű lés jegyzőkönyvi 
elismerést szavazott meg. 
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Augusztus 9-én jelentés hangzott el, hogy a tornyosi és híressori iskolák 
tetőzete annyira rossz, hogy a mennyezet leszakadásától lehet tartani. Elrendelték 
a sürgős javítást, zsindely beszerzését árlejtés útján. 

A közgyű lés augusztus 30-án foglalkozott Malisza Ignác tanító indítvá-
nyával az iskolák államosításáról. Ezt már a Zentai Függetlenség március 17-i 
számában teljes terjedelmében ismertette, itt csak röviden mutatunk rá a legfóbb 
érvekre. Az iskolák száma kevés, mert a gyermekek kb. 35-40%-a iskolázatlan 
marad. Az iskolák nincsenek kellően felszerelve, a hiányok pótlása és legalább 
30-32 új tanítói á11ás szervezése a várost nagymérv ű  kiadásokra kényszerítené. 
Az új törvény magasabb fizetést fog biztosítani, a tanügyi kiadások legalább 
25-30%-kal emelkedni fognak. Javaslata az, hogy a közgy ű lés hozzon határoza-
tot, az összes községi iskolák államosításának igénylésér ől..- Az államosítással a 
város népiskolai kiadásai a legrosszabb esetben sem emelkednek. Ahol legalább 
30 tanköteles van, az állam iskolát állít. A tanító legfeljebb 40-60 gyermeket 
fog tanítani, így az oktatás sikeresebb lesz. Ha netán a tanítók között egyenet-
lenség fordulna elő , azt • a minisztérium áthelyezéssel képes lesz megszüntetni. 
Minden iskolatömbnél egy igazgató ügyel a munkára, ami így sikeresebb lesz. 
Az állam jobban fizeti a tanítókat, így jobb taner őket nyerhetünk. Az iskolák 
takarításáról is az állam fog gondoskodni. Az iskolákat példásan fogja felsze-
relni. - Az újság még külön rámutat arra, hogy az államosítással megsz űnne az 
iskolaszéki pártpolitika, amely eddig csak hátrányára volt népoktatásunknak. 

Az indítvánnyal kapcsolatban több hozzászólás hangzott el; így Kabos 
Ármin képviselő  rámutatott, hogy a segély a város terhein könnyíteni nem fog, 
mert az csak a tanítók javadalmazására szolgál. A kormány arra törekszik, 
hogy a községeket kényszerítse a törvény szerinti számú iskolák építésére. Ha 
ez megtörténik, a városra nagy teher fog hárulni, ezért szükséges az iskolák mi-
előbbi államosítása. - Dr. Ellinger Jen ő  arra emlékeztet, hogy a város kérelmezte 
a tanítók magasabb fizetésének megtérítését, el őbb ezt kell megvárni. - Czabafi 
János Tójegyző  indítványozta, hogy a segély kérésének eld őlése után a tanács az 
államosítás ügyét újra terjessze a közgy ű lés elé. - Ezt az indítványt fogadták el. 

Szeptember 19-én Boros Gyevi Lukács (Orompart) az eddigi házat nem 
adja bérbe, hanem épületet ajánl fel 1907. szeptember 1-t ől 1908. szeptember 1-
ig 400 K bérért a szükséges javítások és átalakítások kötelezettségével. - Ezt el-
fogadták, de jövőre alkalmasabb helyiséget keresnek. 

A kanizsai határszélen építend ő  iskola tervét és költségvetését is elfogad-
ták. A falazat egy méterig a földt ől elsőrendű  téglából, ezen felül pedig vályog-
ból készül. Az építést 1908 tavaszára halasztották. Elrendelték az árlejtés meg-
tartását. Megbízták a tanácsot, hogy addig is, míg az iskola felépül, 
gondoskodjék tanterem és lakás kibérelésér ől 1908. július 1-ig terjedő  időre. 
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Az újonnan nyitott két osztály részérc egy tantermet béreltek Biliczky 
Jánostól évi 300 K-égy egy éwe, a másikat az Árvay-iskola egyik szétválasztott 
termében helyezték el. -Meghosszabbították Biliczky János és Fehér Opletán 
Mihály bérletét 1907. szeptember 1-t ől 1908. szeptember 1-ig. A középke гteki 
iskola eddigi tulajdonosa, Forray János helyett özv. Matkovits Lajosné Tavasy 
Idával kötöttek szerződést 400 K béré. 

Szeptember 21-én a közgyülés Szabályrendeletet hozott a fed őző  betegsé-
gek leküzdéséről, amelyben egyes szakaszok az iskolákat is érintik. 1. paragrafus 
(...) a tanítók kötelesek a fert őző  betegségeket 24 órán belül az elöljáróságnál 
bejelenteni. - 29. paragrafus: Ha az iskola bármely helyiségében csak egy ragá-
lyos megbetegedés is el őfordul, a helyiség azonnal fe гtőtlenítendő . 30. paragra-
fus: A ruhatárak a tanteniicn kí'iil .legyenek... Tiszta ivóvíz, célszerü tartály és 
ivóedények legyenek. 31. paragrafus: Figyelmet fordítani a tisztaságra, szell őzte-
tésre, a gyermekekkel nem szabad söpretni! Évenként kétszer kell meszeltetni. 
32. paragrafus: Güm őkóros, trachomás gyermekeket cl kell távolítani az iskolá-
ból. 33. paragrafus: Az árnyékszéket havonként mésztejjel гeriőtleníteni kell. 

Október 1-ével Óbecsén Tanítószövetség címmel tanügyi és népnevelési 
szaklap indult, mint aBács-Bodrog Megyei Tanítószövetség hivatalos lapja. - A 
szerkesztő  bizottság tagjai között voltak: Bakody Márton, Novoszel János, 
Malisza Ignác, Forray Ferenc és Mezei Mihály zentai tanítók, akik a megyei 
szövetségben is tevékenykedtek: Bakody alelnök, Malisza és Novoszel János vá-
lasztmányi tagok voltak. 

A tankötelesek összeírását ez évben is a tanítók végezték, az október 21-
i közgyű léstől erre a kirendelt tanítók 12 napi határid őt kértek és kaptak. - Dí-
jazásuk fejenként 50 K, a~a7 összesen 400 K. 

Az október 21-i ülésen az iskolaszék el őterjesztette a díjleveleket jóváha-
gyás végett. Jedlicska István tan- és iparügyi tanácsnok távolléte miatt ugyan 
az ügy kellően előkészítve nem volt, de miután ez az ügy már két hónapja 
húzódik és a költésgvetésbe fel kell a változó fizetéseket venni, utasították a 
polgármestert, gondoskodjék, hogy nyolc nap alatt a díjlevelek rendbehozassanak, 
hogy az államsegély kérvényét fel lehessen terjeszteni, ellenkez ő  esetben a mu-
lasztó tiszt«selő  ellen fegyelmi vizsgálatot fognak indítani. 

A tornyosi és híressori iskolák tetejének jav јtásához megrendelték a fa-
zsindelyt, és vállalatba adták Kalmár Ern őnek. 

Ebben az évben a szegénysorú tanulók részére 1,25 pár lábbelit vettek 
500 K-ért. 

Az iskolaszék az ifjúsági könyvtárral nem rendelkező  iskoláknak könyv-
tárral való felszerelését kéri államsegély útján. Tekintettel arra, hogy a 18 kü-
lönálló iskola közül csak a városi Központi, a fels őhegyi, a Gyenes és ke" is- 
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kolák vannak ifjúsági  k ёПуу t ггаІ  ellátva, a fennmaradó 14 iskola r ćszćrc -
egyenként 500 K-t számítva - mintegy 7000 K lenne szükséges, így a VKM-hoz 
nyújtanak be kérvémt népkönyvtárak díjtalan adományozása végett. - Az 1908. 
március 31-i közgyű lésen azonban közölték, hogy a VKM fedezet hiánya miatt 
segélyt nem adhat. 

A városi főügyész jelentette, hogy Boros Gy. Lukács az iskolabérlet szer-
ződésének aláírását megtagadta. Tekintettel arra, hogy a nevezett ajánlatot tett, 
és azt a közgyű lés szeptember 19-i ülésén elfogadta, az ajánlatot szerz ődésnek 
tekintik. 

Október 27-én az iskolaszék az igazgató mellé kisegít őül állandó helyet-
test adott. Fülöp Antóniát ideiglenesen nvugdíjazásra ajánlotta, -állítólag alkal-
matlan a tanításra. 

A november 9-i közgyű lés elfogadta a számvevőileg megv7zsgált tanítói 
díjleveleket. - Forray Ferenc igazgató is beterjesztette az 1907. XX  VII.  tc. alapján 
rendezett tanítói javadalmazásokra az államsegély iránti k ćгvбnvt. Elfogadták. 

December 14-én a Központi iskolánál  II.  iskolaszolgai állást szerveztek 
évi 720 K гі zctéssel, szabad lakással és fű tćsscl. - Utasították a városi mérnököt, 
hogy a szolgai lakást két lakássá átalakító terveket készítse cl. 

Tanácsi határozatot hoztak a min. thai. bizottság utasítására, hogy mivel 
az iskol дΡszćk az 1907. XXVII. tc . alapján kérelmezend ő  államsegély iránti ok-
mányokat nem terjesztett be, a június 28-i és november 9-i határozatok fenn-
hatósági jóváhagyást nem nverhettek, a Házi Pénztár a községi tanítóknak az 
1908. évben is - további intézkedésig - csak azon járandóságokat fizesse ki, ame-
lveket 1907-ben élveztek. 

A város kiadásai cz ćvbcn 1 527 493,52 K -t tettek ki, amelvb ől az összes 
tanügyi kiadás 199 917,44, a tanítói szeméhi kiadás 83 198 K volt. . 

1908 januárjának első  napjaiban az iskolaszék elnöke. Érdujhelyi Meny-
héгt lemondott tisztségéről. - Gózon István belvárosi plébános személvében 1S-
én új elnököt választottak. ' 

A január 28-i városi közgy ű lés a tanács javaslatát tárgyalta az iskolák 
államosítása tárgyában. - Gózon István képvisel ő  felszólalásában elmondja, hogy 
a tanfelügyel ő  szerint az oktatásban számottev ő  hibák nincsenek, de a várme-
gyében sehol sincs annyi baj a tanügyi igazgatással, mint Zentán.. Véleménye 
szerint nincs szükség 20-25 új iskola felállítására, mert a tanyai iskolákban 
most is 30-40 tanuló van egy tanteremben. Az állami iskolák mellett a gazda-
sági ismétlő  iskolához földet kellene a városnak biztosítania. Rámutatott, hogy 
Budapest sem államosította iskoláit, hogy meg őrizze autonómiáját, ugyanígy ná-
lunk is a gkeleti és izraelita felekezetek saját iskolát tartanak fenn. A néhány 
ezer koronányi előnyéi ne adja ki a város a kezéb ől az is'-:olákat. - Vuits Já- 
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nos szerint a szerződéstervezetben több hiányosság van; bizottságot ajánl annak 
átdolgozására. Nem tártja érdemesnek az államosítást, az autonómia feladását. -
Mester Andor sokallja a 10%-os iskolaadó megajánlását. Páholja a bizottság 
kiküidését, akárcsak ugyanígy Jedlicska István tan- és, iparügyi tanácsnok és 
Novoszel János tanító is. 

Czabafi János főjegyző  a költségvetési adatokból kimutatja, hogy az 
1888. évben 37 698 K, 1898. évben 56 934 Kés 1908-ban 93 851 K volt a 
tanügyi kiadás, eszerint a város elemi iskolai kiadásai 10 évenként 20 000 K-
val emelkedtek, államosítással a város e terhekt ől mentesülne. lndítványozza, 
hogy a kérdés anyagát nyomtassák ki a polgárság felvilágosítása céljából. 

Dr.  Ellinger Jenő  az államosítást csupán anyagi szempontból tartja fontos-
nak, nem jöhetnek tekintetbe vallási, nemzetiségi, pedagógiai szempontok. - A 
szerződés szabatos elkészítése végett bizottságot alakítanak. A tájékoztató adato-
kat kinyomtatják és kiosztják. - A bizottság jelentését '15 napon belül a képvi-
selet elé kell terjeszteni. 

Jelentették, hogy az iskolaszék elnöksége és Forray Ferenc igazgató az 
államsegély iránti kérvényt hiányosan szerelte fel okmányokkal, így a tanács 
kénytelen volt a kérvényt hiányosan felszerelve beterjeszteni a vm. közigazgatási 
bizottságához. Megkeresik az iskolaszéket, hogy a hiánvzó okmányokat 24 óra 
alatt terjessze be. - Az új díjlevelek kiállítását az államsegély engédélyezéséig 
elhalasztják. 

Az iskolaszék mintagazdaság létesítését kéke, de mivel a város nincs ab-
ban a helyzetben, hogy erre az el őreláthatóan ráfizetéses intézményre áldozzon, 
a gazdašági ismétlő  iskola egy hold földje pedig elegendő  a gyakorlati ismere-
tek elsajátítására, a kérést nem teljesítették. 

Rudics Farkas az 1884. 111.18-i szerz ődésben az 1100 négyszögöl telket 
bekerítés kötelezettsége nélkül ajándékozta, a közgyíílés csak azzal a feltétellel 
volt hajlandó a szerződést jóváhag}mi, ha a város nem kötelezi magát az egész 
terület bekerítésére. 

1908.február 15-én el őterjesztették a tanács javaslatát az iskolák államo-
sítása tárgyában. Felolvasták a szerz ődés szövegét, majd=hozzászólások hangoz-
tak el. Dr.Eliinger Jen ő  a szerződés elfogadását ajánlja anyagi szempontból. -
Vuics János kéri, hogy a hitfelekezeti iskolaadót vonják le a 10%-os iskolaadó-
ból. - Buza. János az építkezések kifizetését úgy ajánlja, mint a hídépítésnél. -
Boromisza János indítványozza, hogy amennyiben a rkat. egyház felekezeti isko-
lát állítana, a szerződés szűnjék meg. - Gózon István ellenzi az államosítást, az 
erkölcsi nevelést nem látja biztosítva. - Ezután név szerinti szavazást rendelnek 
el, amelynek eredményeképpen 89 - 7 arányú határozattal kimondták: Zenta a 
községi iskolák államošítását kéri, a bizottság által szövegezett szerz ődést iWo- 
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gadja, az aláírásra Szárics Géza polgármestert és Czabafi János гőjcgyzőt ha-
talmazták fel. (A szerződést a későbbiekben ismertetjük.) 

Február 24 -én a városi képviselet az iskolaszék el őterjesztését , amelvbc7 
állandó helyettesi állás szervezését kéke , nem tette magáévá , mivel gyakran 
egyidejűleg több helyen is kelt helyettesíteni, ami így kiehetetlen. 

Március 19-én a közgyű lés a kalocsai érsekség leiratát tárgyalta , amely 
szerint az nem ismeri el az iskolaalapra Zenta város tulajdonjogát : Kimondták, 
hogy miután békés úton nem sikerült a telekkönyvi átiratásra alkalmas okiratot 
beszerezni , rendes per megindítását rendelik el. 

Az iskolaszék Nagy Sándor középke гteki tanítónak lakás helyett iakbé гt 
kér, mert az orvosi bizonyítvány szerint a lakás egészségtelen. - A bérletet 
azonnal felmóndják, a tanítónak 300 K lakbégi szavaztak meg. - A jöv őben az 
iskolaszék ne lakbér kiutalására, hanem az egészségtelen helyiségek felmondására 
tegyen javaslatot. Az iskolahelyiségek bérleti összegét már a folyó évt ől kezdve 
az iskolaszéknek utalványozzák, hogy az gondoskodjék a bérletekr ől. - Egyben 
felhívták az iskolaszéket, hogy Nagy Sándornak városi tanítóvá történt megvá-
lasztását határozattal igazolja, mert ő  tanyára lett megválasztva, és évek óta a 
városban működik , de a tanácsot nem édesítették. 

Április 22-én tárgyalta a közgy ű lés a VKM határozatát, mely szerint az 
1882. ée. úrbéri egyezséggel az 1868. XXXVIII. tc . 39. paragrafusa alapján köz-
ségi iskolai alapvagyonként kihasított 200 kerületi lánc föld jövedelme kifeje-
zetten csakis iskolai célokra fordítható . Az alápvagyon számadásai alól a várost 
felmentik az elmúlt időre, azonban ezen vagyon jövedelmének feihasználásáról 
1908-tól köteles számadásokat mutatni be a VKM. számvev őségének. -
Dr.Ellinger Jenő  képviselő  felszólalt, hogy ha az úrbéri egyezség szerint a vá-
ros saját pénztárából tartja fenn iskoláit, a VKM. pedig az úrbéri egyezséget 
jóváhagyta, akkor miért szakítsa ki a város az iskolaalap részére a 200 kerüle-
ti lánc földet? Indítványozza, hogy ezen ügyet körültekint ő  véleményes javaslat-
tétel végett adják ki a gazdászati bizottságnak . - Elfogadták . - Ennek alapján a 
gazdászati bizottság a május 27-i közgy űlésen javaslatot tett az iskolaalap ré-
szére 200 kerületi lánc (azaz 275 katasztrális hold) föld kihasítására és külön 
kezelésére , miután ez eddig még nem tö гtént meg . Kimondták , hogy a külső  
laposi járásbeli 1000 lánc jó földb ől 86 hold 30 négyszögöl , 108 hold 1080 
négyszögöl és 80 hold 800 négyszögöl, ösšzesen 275 hold 310 négyszögöl föl-
det iskolai alapvagyon címen kihasítsanak , és 1908. január 1-t ől erről külön 
számadási vezetnek , amelyet minden év január 15 -ig felterjesztenek a VKM. 
számvevőségéhez. 

Az április 22-i közgyű lésen az iskolászék kérte a nép -  ; s ifjúsági könyv-
tár megezšgálását és a 2180 , 55 K hátralék rendezését . - Т&љеk hoz7ászÁlása 
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után kimondták, hogy a vizsgálatot a helyi számvev őség ejtse meg, az összeget 
kiutalták. Felkérik a vm. tanfelügyel őséget és az iskolaszéket, hogy az igazgató-
kat az illetéktelen megrendelésekt ől tiltsa el; vásárlást a keret erejéig csak az 
iskolaszék eszközölhet. 

A közgyűlés határozatot hozott az 1906. december 31-én megszavazott 
drágasági pótlék megszüntetésére. Miután a pótlék csak addig jár, amíg a fize-
téseket az állam ki nem egészíti, ez pedig 1907. július 1-t ől bekövetkezett, ezért 
a pótlékot június 30-ával beszüntetik, az 1907. július 1-t ől 1908. június 30-ig 
felvett összegeket a vm. th, bizottság határozata szerint a tanítók tartoznak júli-
us 1-től havi 25 K-ás részletekben a Házi Pénztárnak visszatéríteni. 

Kérik a VKM-ot, hogy a tanítók részére folyósított összegeket az iskola-
fenntartó városi Házi Pénztár részére folyósítsa. 

Május 27-én a városi közgy ű lésen Tóth Kurta Benedek és Surányi János 
képvriselők indítványozták, hogy a kanizsahatári telekvételt, amelyet Nikolics 
Borivoj és társai megfellebbeztek, sürg ősen hajtsák végre. Mivel ezen iskola kér-
dése már néhány éve húzódik, és a környéken mintegy 40 iskolaköteles van, 
felkérik a polgármestert; hogy három nap alatt személyesen kérje fel a f őispánt 
és az alispánt, hogy az 1908. március 31-i határozatot a th.-i gy ű lésre tűzzék 
ki jóváhagyásra, a polgármester pedig hozza magával a m űszaki iratokat, hogy 
az építést minél el őbb meg lehessen kezdeni, és a tanítás a jöv ő  tanévvel in-
dulhasson. 

Június 13-án a VKM. a tanítók részére 11 200 K államsegélyt utalvá-
nyozott 1907. július 1-t ől kezdődően, fizetés és kárpótlék-kiegészítés címen az 
1907. XXVII. tc . alapján, amely đsszegek fizetés jelleggel bírnak. 

• Az 1907/8. ta јіévóZ kiadott lL. é гtesuő  enrlitésre érdemes adatai: Felügyelet: Faragó 
János ian~ еlitgуelő, Ká►рáty Sándor, Argay Bálint, Lázár Károly és dr. Pataky János segéd-
гаnfelitgyel ők. - Az iskolaszék elnöke: Gózon István rkat. plébános, másodelnöke: Heiszler-
G}nugvovánszky Ferenc gyógyszerész, jegyz ő: Mezei Mil ►ály tanitó, Pénztáros: Harsányi János 
tanitó, - 44 tag. 

A tanitó-testület. igazgató. Forrav Ferenc, hitoktatók: rkat.: Dnlósy Jenő, Nik Jen ő, iv. 
ref: Barsi Lirszló, gkel.: Prekajszky Milos, izr.: Hirschfeld )d đn. - Taі itók: Város:Közpo і ti isko-
la: I-VI. osztály, 10 tanerő, Újvárosi: 1-IK osztály, 9 tanerő, Alsóvárosi (Újtemplomtéri): 1-IV. osz-
tály, S tanerő,Felsővárosi (Гóрaгri): I-II. vegyes oszúбly, 2 taпerő, Középkerteki:  I.  vegyes osztály, 
1 tanerő, összesen 27 taneső. A 80-as létsz бmot 10 tanteremben haladják meg. Tanya: Felső-
hegy: 1-V. osztály, 3 taner ő, Tornyosi: 1-IV. osztály, 2 taner ő, Molnár-Gábor: 1-IV. osztály, 1 tan-
erő, Hiressor: 1-IV. osztály, 1 tanerő, Széll: 1-IV osztály, 1 ta пerő, Ironr: 1-IV. osztály, 1 tanerő, 
Adahatár: 1-IV. osztály, I tanerő, Gyenis: I-IV. osztály, I tanerJ Rndics: 1-V. osztály, 1 taner ő, 
Kevi: 1-IV. osztály, 1 ta пerő, Bűn: I-V. osztály, I tanerő, Kadvány: 1-IV osztály, 1 ta пerő, Felső-
ki lsőjárás (Gunаras): 1-IV osгtály, 1 tanerő, Alsó-küls őjlrrás (Opletáп) I-IV. osztály, I tanerő . 
(7sszee н  17 tanerJ, azaz összesen 44 kózségt tmrító, - ide kell még szánrít аni az igazgatót és 
4 hitoktatót, A tanyán 5 osztályban volt 80-on felül a tannlók szánra, az egész városban a 
legmagasabb létszára Kevihen volt, 134 tanuló. - 
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A tanulók száma: 
Beírt: 	 év végén: 

Város: 1135 + 	885 = 2020 930 	+ 742 = 1672 
Tanya:  715+ 	594=1309  527 + 448 = 975 
(Összesen:  1850+1479=3329 1457+ 1190=2647  

Az igazgatói jelentés megemlékezett a községi iskolák 40 évér ől. - (Nem 
lényeges, de megemlítjük, hogy ez az iskolaév tulajdonképpen a 39. volt. A 40 
év az értesítő  számából (XL) adódott, ez viszont téves, mert az 1904/5. évi 
XXXVI. után az 1905/6. évinek a száma nem 37, hanem —feltehet ően sajtóhibá-
ból - XXXVIII, és ebből kifolyólag leit az 1907/8. évi XL.) 

Ezzel elemi iskoláink történetének második füzetét le is zárnánk, mivel 
mérföldkőhöz, azaz az iskolák államosításához értünk, aminek tárgyalását követ-
kezđ  füzetünkben tesszük közzé. 
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A  Gábor-iskola (Bogaras) 1874-ben épült.  

A  (yenes-iskola  (1879)  



Rudics-iskola (1906) 

Domonkos-iskola (1908) 



Ilíressori iskola (1870) 

Kevi iskola, később óvoda épült 1906-ban. 



Az Adabatári iskola (1884) épületében még ma is folyik a tanítás. 

Bűn-iskola (1906) 



Összefoglaló 

Az alkotmányosság helyreállításától (1867) kezdve az ipar, a kereskede-
lem, a kđzlekedés és nem utolsósorban a közoktatás megyei szinten is mindin-
kább fejlődésnek indult. 

Zenta az 1868. évi 38. számú törvénycikk értelmében a megyében els ő-
ként, még 1869-ben megreformálta addigi hitfelekezeti iskoláit, és oktatásügyi 
intézményeit községivé tette, magára vállalva ezzel azok gondozását és új isko-
lák létesítését. 

Az iskolaügyek eredményes rendezésére a vallás- és közoktatási miniszté-
rium rendeletének megfelelően iskolaszéket állítottak. Ennek megbízatása általá-
ban  3 évre szólt, feladatai kđzđtt a felügyelet, a tandíj megszabása, iskolai ala-
pok létrehozása, iskolaépületek emelése és javítása szerepelt, amir ől évről évre 
beszámolt a kđzségnek. 

A községivé tétel a katolikus iskoláknál zökkenőmentes volt (csak az 
1870-es évek közepén történik eredménytelen próbálkozás a hitfelekezeti iskolák 
visszaállítására). A szerb gđrög-keleti iskolák viszont ellenálltak, míg az izraeli-
ták  1 870-tбl lépnek be a községi iskolarendszerbe. 

A tanítókat a község fizette, és gondoskodott továbbképzésükr ől. Több bi-
zottságot szerveznek különféle célokra, így például a szegény gyermekek megse-
gítésére. 

Az 1870-es évek elején az iskolaszék újjászervez ődve bekapcsolódott a 
megyei Tanítóegyesület munkájába, amely a tanüggyel kapcsolatban felmerül ő  
általános érdekű  kérdéseket rendezte, valamint kirándulásokat, hangversenyeket, 
kiállításokat szervezett célul t űzve ki az iskolai nevelésre és oktatásra vonatkozó 
ismeretek gyarapítását. A módszertani értekezletek is ezt acélt szolgálták. 

Az 1869-79-es idđszakban amikor Újházi Menyhért volt az iskolaszék 
elnöke, a kezdeti 16 iskolához (egy osztály egy iskolának számított akkor) még 
két vegyes és 9 tanyai iskolát állítottak, bevonva ezzel a szervezett m űvelődésbe 
a tanyavilágot (azel đtt nem is léteztek tanyai iskolák), a kés őbbiekben ezekre 
támaszkodva épült fel a zentai tanyái iskolák rendszere. 

A tagozatok számának növelésére, új iskolák felállítására mintegy 100 
000 forintot költöttek, amit a tanfelügyel őség is méltó buzgalomként ismert el. 
A mondott időszakban az iskolák nagy része bérelt épületekben m űködött, csu- 
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pán négy épült eredetileg iskolának, éspedig: a fels őhegvi  (1870),  az Árvay-féle 
(1872), a Molnár-Gábor (1874) és a Gyenis-iskola (1879). A bérlés és az új 
iskolák állítása a decentralizáció elvének alapján történt, de így sem sikerült 
kiküszöbölni az örökös problémákat; az osztályok túlzsúfoltságát, ami mind a 
80-as, mind a 90-es években is jellemző  volt. Az iskoiáknál megkövetelt fényvi-
szonyok, a padlók állapota, a szell őzés, a гútés ćs más egészségügyi követelm ć -
nyek szintén soha le nem küzdhet ő  akadályok elé állították az iskolaszéket. 

A városi költségvetésben rendre újabb és újabb összegeket irányoznak 
elő  az oktatásügy emeléséri, de ezek sohasem bizonyulnak eligend őnek. A né-
pességszaporodást az iskolák csak megkésve követik, a fér őhelyek hiánya szinte 
állandó. A bérelt épületek célszerűtlenek és elhanyagoltak. 

Zsarkó Antal elnöksége alatt (1880-1889) Zenta ipara fellendül, a város-
ban nagy építkezések folynak és rendez ődik az egyesített elemi iskola kérdése 
(1884/8.5-ben a gimnázium a főtérre kerül), mégis a pénztelenségben csak bér-
letekre és két tanyai isk о lára futja: az adahatárira és a tornyosira  (1883).  
Cirfusz Ferenc ebben az id őszakban mint vármegyei tanfelügyel ő  többször is 
megvizsgálta a zentai iskolákat, ćs rendszerint hiánvosságokról számolt be. A 
tanítók képzettsége ugyan kielégít ő, de a gyerekek  1/3-a  nem jár iskolába, a 
felszerelés elégtelen, az épületek elhanyagoltak. 

A 90-es évek közepére az iskolák gondozására fordított kezdeti lendület 
visszaesik. A tanteremhiány, a túlzsúfoltság, az egészségügyi követelményekkel 
kapcsolatos hiányosságok, a pénztelenség a már szétyálasztott igazgatóságnak 
továbbra is gondot okoz. 

Az elszomorító helyzet javítására 1896-ban kölcsönt vesznek fel iskolák 
építésére, de az építkezés elhúzódik. A századvégi mostoha körülmények között 
a népoktatás csak teng ődik, és hiába szerveznek tanfolyamokat, gazdasági ismét-
lő  iskolákat, könyvtárakat, háziipari tanfolyamokat, az oktatásügy kátyúba jutott. 

A felvett kölcsönből csak tíz év után épült fel öt iskola, éspedig: a Bíín-, 
a Kadvány-, a Horti- (Kivi), a szé11- és Rudics-féle telkeken amelyekhez ajándé-
kozás útján jutott a város. 

Az iskolák kérdését majd csak az 1906-ban felvetett és 1908-ban beve-
zetett áll аrni gondozás fogja úgy-ahogy megoldani. 

A községi iskolák létének id őszaka egybeesik Zenta várossá válásának 
folyamatával, mely célkitűzésként felvállalta ugyan a kiemelkedés vágyát, de 
ugyanakkor tudatában volt annak is, hogy ez lehetetlen. 

Valkay Zoltán 

102 



Opštinske škole  ii  periodu 1869-1908 

Rezime 

U ovoj rinograf ji autor nas upoznaje sa nastankom, organizacijom i 
radom opštinskih škola, i to u širOkom kontekstu društvenih, ekonorskih i 
kulturnih prilika datog perioda. Mnogi predo čeni detalji potiču iz izvorne  grade  
i uvida u lokalne prilike grada i opštine. Pilaze ći od spleta specijalnih i 
globalnih aspekata ргоЫета  školstva, autor teži verodostojnoj, preciznoj i 
dokumetovanoj hronologiji koja se grani či sa analizom. 

Prices osnivanja ipštinskih škola povezan  ii  sa ukidanjem verskih škola, 
šti nije  bib  o sasvim bezbolno, pogotovo što sc ti če pravoslavnih i jevTejskih 
šk01a. MOŽemo reći da je mreža ipštinskih šk01a zaživela 1870. godine, mada 
su još bile prisutne tcžnje za obnovom ranijeg, verskog, sistema škilstva. To ii  
‚Tcme dclovanja Šk0lskog stola koji se, osim šk0lskim igradama, bavio i 
kadrovskim pitanjima, kao i pitanjima školskog standarda i metodologije 
nastave. U periodu  1869-1879  početno stanje od 16 škola (često se radilo 0 
jednoj jedinoj učünici) pr0širuje se za 2 meš0vite i 9  salaških škola, što 
prcdstavlja plodnu inovaciju ovog podnebija. U budućnosti se, naime, konstantno 
računalo na tu, novonastalu, rrežu salaških škola. Bire ć i se sa stalnim 
nestašicama i problemima (sari 4 zgrade su namenski gra đene: u Gornjem 
Bregu 1870. Arvaija 1 872, Molnar Gabora 1 874. i Đeneša 1 879.; škilu pohađa 
svega 2/3 deč je populacijc; u prvi plan dospeva izgradnja Gimnazije), opština 
ipak nalazi na č ina da u narednom periodu  (1880-1889)  osnuje škole u 
Adahataru i Tornjošu. Devedesetih godina se, uz ротос  zajra, podiže 5 škola, i 
to na zemljištu kije grad dobija od darodavaca (Bin, Kadvanj, Se1, Rudič  i 
нoп i). 

1908.  godinc postojeće ustrojstvo trpi značajne izmene: za pitanja školstva 
postaje nadležnд  državа . To ii  znač ilo i otvaranje novih perspektiva: Opštinske 
škole su, naimc, u velikoj meri odražavale lokalne uslove, sa svim pado'ira i 
usponima koje  ii  raz"oj Sente podrazurevao. 

Draginja Ramadanski 
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