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ISKOLAI OKTATÁS a Bágyoni Unitárius Egyházközségben  

Bevezetés 
Bágyon az Aranyos folyásának jobb felén, Tordától 11 km távolságra található, vegyes 

lakosságú település. A Székelyek kiváltságában Bagun olvasható és a falu Dávid Ferenc püspöksége 
alatt teljesen unitáriussá lett.1 Az 1313. évi confirmationalisban Bagium szerepel, viszont az 1291. évi 
adomány-levélben Bagyun2 olvasható. A falu román elnevezése Bagiu volt, melyet 1935-ben Badeni-
re változtattak. Az egyházközség alapítási évét Uzoni Fosztó István (1771-1778) szerint 1568-ra 
tehetjük, viszont az első unitárius lelkészt 1583-ban találjuk hivatalában. Az egyházközség magyar 
elnevezésével 1716-ban találkozunk először: Betsületes Unit. Ecclesia, majd 1838. június 24-én 
Bágyoni Nemes vitézlő Unitárius Szent Ekklésia néven szerepel. 

A tanítók 
A felekezeti iskola fennállásáig tanítókkal, mint iskolamesterekkel találkozunk. A községi, majd 

az állami iskola megjelenésével a tanítók helyzete megváltozott, hiszen a tanítói feladatok elvégzése 
mellett a kántor kötelességének is eleget kellett tenniük. 

Az egyházközség nemcsak a községi iskola államosítását kérte, hanem az unitárius tanító 
fizetésének egy részét is. Ez a folyamat lassan, de biztosan oda vezetett, hogy a két hivatal egyesült. 
Később több próbálkozás történt, melyben a kántor, mint helyettesítő tanítson az iskolában, s bár a 
megbízást megkapta, ez a tevékenység nem mondható eredményesnek. Az átmeneti időszakban éppen 
Fodor András volt a kántortanító, aki a felekezeti iskola megszűnéséig rektora volt az iskolának. Ő írta, 
hogy 1878-ig töltötte be a fenti tisztségét. A „Torda Aranyosszéki Kir. Tanfelügyelő” 1890. augusztus 
6-án keltezett leveléből megtudjuk, hogy 1875-1877 évekre az egyházközségnek 36 Ft tandíj tartozása 
volt. 1877-től pedig tudomásul vette, hogy az egyházközség nem tart fenn tanítói állást. Látszólag egy 
esztendő az eltérés a két adat között, ami éppen abból eredhet, hogy a Községi iskola felállításával egy 
időben még a felekezeti iskola is működött. Ha még néhány mondat erejéig horgonyzunk ennél a 
kérdésnél, akkor éppen a gyermekek számára, de az egyházközség magas számarányára való 
tekintettel is követelmény volt, hogy az unitárius kántor - aki tanító is egy személyben - betöltse az 
egyik tanerő helyét. „A presbitérium nagyon akarja, hogy az unitárius kántor, mint régebben, most is a 
községi, vagy eshetőleg állami iskolánál, egyik tanító legyen, és igen szégyellné, ha az 1800 lélekből 
álló községben, melyből 1300 unitárius, ne az unitárius kántor lenne egyik tanító.”3 

A kívánság érthető, hogy bár csak lenne a túl népes iskolának legalább segédtanára az unitárius 
kántor. 1894-ben hűségesen helyettesített a kántor, ám a fizetésért a tanfelügyelőséghez kellett 
folyamodnia. Az iskola költségvetésében a következő évre előirányozták a 200 Ft fizetést. Ezt a 
kérdést hivatalos formába csak 1899-ben öntötték, amikor a magyar államkincstár nevében Téglás 
István tanfelügyelő és az egyházközség között létrejött egy szerződés, melyben a felek szabályozták a 
kántortanító fizetését. A tanfelügyelő a minisztérium nevében kötelezte magát, hogy olyan unitárius 
vallású tanítókat alkalmaznak, akik elvégzik majd a kántori teendőket is. Ez azonban csak akkor vált 
jogerőssé, amikor szükség lett az iskolai oktatásban a negyedik tanerőre is. 1906. évvel ez előbbi 
kérdés is véglegesen lezárult. 

A következőkben felsorolom az általam ismert tanítókat, de jelzem, hogy itt csak azok 
szerepelnek, akik 1877-1939 között nem voltak unitárius kántorok. 

Év A tanító neve Vallása 
1878-1906 Balogh Sándor unitárius 
1906-tól Csongvay Dénes és Zsigmond Ödön unitárius és református 

                                                           
1 - Kénosi Tőzsér János - Uzoni Fosztó István történetírása: 2. Kötet. 4. fej. 2. sz. 225. old. 
2 - 21. Iratcsomó. 1983. szeptember. A továbbiakban: Iratcsomó= I. 
3 - 8. KJK – 1893. augusztus 27. 
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1934-ben Csongvay Dénes és Végh Ida4 unitárius 
19385   

1938-tól „szárnyát szegték” a küzdelemnek, melyet azért folytattak, hogy a népes gyülekezet 
unitárius gyermekeit unitárius tanítók tanítsák. Azt nem mondhatjuk, hogy az oktatás nem folyt, mert a 
lelkészek, és kántorok a vallásóra tartásával 1949-ig jelen voltak az iskolában, de nem úgy folyt a 
tanítás, ahogyan kellett volna.  

A tananyag 
Nagyon fontos az iskolai oktatás, s ezért a Főhatóságtól lefele az egyházközségig, vagy 

fordítottan, tapasztalhatjuk, hogy ennek figyelmet szenteltek. Ezt csak felsőbb rendeletek 
akadályozhatták, mint 1831. augusztus 19-én, amikor a pestis-járvány miatt több mint egy hónapig 
zárva kellett tartaniuk az iskolát. Amennyiben megfigyeljük a vizsgálószéki jegyzőkönyvek ide 
vonatkozó megállapításait, akkor elmondhatjuk, hogy hangsúlyt fektettek az iskolai oktatásra. Nem 
szabad azonban azt sem szem elől tévesztenünk, hogy későbbi időben foglalkoztak vele a 
valláserkölcsi élet részeként. 

1837-ben az oktatás közösen (fiúk-leányok) folyt, de már észrevehető a hangsúly, amit a 
felügyeletre helyeztek. 1875-ben „komolyan figyelmezteti a vizsgálószék a keblielöljáróságot, hogy 
kötelességgel járna el a tanítás és taníttatás ügyében, nevezetesen minden eszközt használjon fel arra, 
hogy a tanköteles gyermekek iskolába járattassanak, mert fájdalommal kell tapasztalni, hogy minden 
más Ecclésiában a tanulás tárgyában gyermekük oktatásában nagyobb buzgósággal fejtenek ki a 
szülők, mint itten”.6  

A felekezeti iskola megszűnése után sem lankadtak, hogy minden erejükkel ne az oktatást 
szolgálják. Sajnálattal tapasztalhatjuk, hogy „az atyafiakban, a gyermekekben a taníttatás iránti vágy 
nincs eléggé kifejezve” 7, és éppen ennek érdekében a vizsgálószék ajánlotta a keblitanácsnak8, hogy ha 
„szükség, maguk között a községet töredékre osztva minden erkölcsi erőt felhasználjanak arra a célra, 
hogy a szülőket gyermekeik rendes iskoláztatására reábírják”.9 A felhívás meghallgatásra talált, s 
ennek megvalósításairól tanúskodnak a felszólítások, melyekkel a keblitanács ismételten szorgalmazta 
az oktatást. Mindenképpen honosítani akarta a vasárnapi iskola, vagy a Classis10 segítsége árán is az 
ifjúság oktatását. 

A keblitanács erőfeszítését tapasztalhatjuk az idők folyamán, amikor a tanítás előmozdítása 
céljából házról-házra járta a falut, s kérte a szülőket, hogy küldjék gyermekeiket az iskolába, hogy 
azok oktatásban részesüljenek. A megszokott módon, minden gátoló tényezőt felsoroltak: sár, 
távolság, stb. annak érdekében, hogy maguk a szülők igazolni tudják gyermekeik távolmaradását. A 
tiszta valóság az volt, hogy nagyon „sok gyermek most is távol marad az oktatástól s a tanítás még 
jobban visszaesett, mint a felekezeti tanítás alkalmával”.11 

Az első világháború után szemléletváltás következett az új iskolai formával szemben. Akár 
1919-ben, de a későbbiek során is találkozunk az oktatásra vonatkozó buzdításokkal, ezek érezhetően 
más hangsúlyt hordoztak, mint a régebbiek. Lehet, hogy a büntetést 1922-ben már nem lehet úgy 
gyakorolni, mint pl. az 1880-as években, vagy éppen a szövegekben rejlik az eltérőség. Ilyen volt 

                                                           
4 Végh Ida, Bíró István lelkész felesége volt, akit eredetileg a Tordai 1. sz. iskolához neveztek ki s Bágyonban, mint 
helyettesítő végezte a munkáját, aki tulajdonképpen a református tanítónőt, Nagy Idát helyettesítette. A román tagozatra is 
kineveztek egy leányt. 
5 Az állami iskola 4 tanerős. 1 reformátusvallású tanerő van, a három románnal szemben, akik közül 2 tud magyarul., a 
harmadik pedig tanul, de a „kifejező készsége hiányos”. 
6 - 1. K - 188. old. 
7 - 1. K - 288. old. 
8 - Presbitérium 
9 - 1. K - 288. old. 
10 Egy helyiség az egyházközség épületében, pontosabban a kántori lakás 3. szobája, ahol kisegítő oktatást végezte az 
ismétlő tanulóknak. Az egyházközség épületei sorában beszélek erről. 
11 - 1. K 310. old. 
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többek között az Állami Elemi Iskola igazgatójának a felszólítása: „Továbbá megkérjük, szíveskedjék 
és a prédikáció alkalmával, említsen valamit a tanulás fontosságáról, és hogy mi már nem tudunk 
többet úgy élni, mint elődeink, hanem tanulni kell”.12 Aláírás: „Giurgiu”. 

A tananyaggal kapcsolatosan 1933-ig nem tudunk semmi közelebbit, viszont nem nehéz 
kitalálnunk, hogy mi tartozhatott bele az alapfokú tanításba, hiszen a bágyoni esetben csak elemi 
tagozatról beszélhetünk. A már említett évben a következő tananyag szerint folyt az oktatás: 

1. osztály: olvasás; beszéd és értelem gyakorlása magyarul és románul. 
2. osztály: olvasás magyar és román nyelven; a földrajz és történelem csak románul. 
3. osztály: ugyanaz, mint a másodikban. 
4. osztály: olvasás „román és magyar nyelven”; földrajz és történelem csak románul; a 

többi tárgy magyarul. 
5 -7 osztály: „minden tárgy románul taníttatik” 

 
1938-ban nem sokat változott az előbbi helyzet: 
 

1 -2. osztály magyar tanítója volt. 
3 - 4. osztály román tanítója volt. A magyar tagozaton a „román mellett tanítanak magyar 

írást, beszéd és értelem gyakorlatot és számtant. Az úgynevezett nemzeti 
tárgyakat pedig csak román nyelven tanítják. Az eredmény pedig nagyban 
függ a tanító személyétől és nemzetiségétől”.13 

Az iskolák m űködése 
Az iskola bármelyik időszakát is vesszük alapul, mindig szabályokra, és azokat kiegészítő 

feltételekre volt szükség. Amennyiben ezek kifogástalanul megvoltak, akkor az oktatás is kellő 
mederben folyhatott. Ellenkező esetben nemcsak akadozott a tanítás, hanem rányomta bélyegét 
nemzedékre, sőt egész időszakra. Nagy szó lenne kimondanunk, hogy akár évszázados történetre is. 

Az iskolai oktatás folytonosságát a feltételek sokasága biztosította: iskolai épület, tanterem, 
berendezés, tanító, tananyag, tanuló. Mikor ezek mind megvoltak, akkor kellett a szabályzat, a 
költségvetés és a belső ügyvitel. Mikor ezek is rendelkezésre álltak, akkor következett az ellenőrzés. 
Végül pedig az elmarasztalás, fegyelmezés és ritkán a jutalmazás. Most nézzünk bele a működési 
feltételekbe! Bármilyen iskolai formával állunk is szemben: felekezeti, községi, vagy éppen állami, 
mindig működési szabályzatra volt szükség. Ezt régi és új tapasztalatok egybevetésével az adott korok 
politikai arculatának megfelelően változtatták. Tény, hogy e nélkül elképzelhetetlen volt az oktatás. A 
költségvetés mindig azt az összeget jelentette, melybe belefért az időleges iskolai tankiadás, és a 
tanítók fizetése is. Ennek összeállítása, és a szükséges pénz előteremtése különböző feltételeken, 
változásokon ment át. 

A tandíj 
Minden szülő kötelessége, hogy gyermekét iskolába járassa, de az is, hogy a tanításáért előre 

megállapított díjat fizessen. Minden tanuló után egy veder must járt, akinek pedig nem volt szőlőse, az 
egy véka szemes gabonát adott. Talán éppen az oktatás fokozása érdekében a keblitanács rövid időre, 
az egyházközség terhére vállalta ennek a díjnak megfizetését, de aztán anyagi nehézségekre 
hivatkozva 1866-ban visszaállították a régi rendet. Nemcsak a jó szándékot láthatjuk, de a panaszok 
nyomai is tapasztalhatók, amikor anyagi gondjaira hivatkozott az egyházközség, pedig abban az évben 
159 Ft 49 Kr-ral zárta az esztendőt. Érdekes módon annak az esztendőnek a megvalósításai közé 
tartozott egy telek megvásárlása is. Három év múlva ismét az egyházközség pénztára fedezte a 
taníttatási díjakat, de 1873-ban újra visszaállították a régi szokást, mert az egyházközség egyszerűen 

                                                           
12 - 6. I.  – 1922. október 1. 
13 - 10. I. – 1938. november 7. 
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fizetésképtelenné vált. A tandíjat mostantól 1 tanuló/1 Ft-ban állapították meg, mely ellen kifogásokat 
emeltek. 

Nem volt elég, hogy az egyházközség képtelen volt fizetési kötelességeinek eleget tenni, 
némelyek arra buzdították a tagokat, hogy még egy újabb tanítói állást is létesítsenek az egyházközség 
pénztárának terhére. Ez a kérelem, de az előbbi panasz is a „vizsgálószéknek kellemetlen meglepetést 
okozott /.../ mert az oda mutat, hogy a nép felizgatására vállalkoznak oly egyének, kik, mert írástudók, 
azt hiszik, hogy nekik joguk van minden felsőbbi testületet gyanúsítani, és valótlan állításokkal 
vádolni”.14 Ezek a panaszlók nincsenek tisztában azzal, hogy milyen óriási terhet jelent az 
egyházközség számára a taníttatással járó költség. „Kérelmesek magokkal jönnek ellentmondásba, 
mikor azt mondják, hogy községbeli románok tandíjt sajátjokból fizetnek, s mégis teljes oskoláik van s 
így nem tudni, hogy lehet azt biztosan állítani, hogy az Unitáriusok azért nem tarthatnának oskolát, 
hogy tandíjt kell fizetniek s azt elhallgatják, hogy a Reformátusoknál tanuló fiúkért önként fizetnek”.15 
A vizsgálószék nincsen az ellen, hogy az egyházközség ne fizessen tandíjat a szülők helyett, hiszen a 
közművelődés ügyéről van szó, csak éppen az a valóság, hogy képtelen meghozni ezt az anyagi 
áldozatot. 

Hogy miként alakult a községi, az állami, majd az állami-elemi iskola tandíja, arról 1920-ig 
semmi közelebbit nem tudunk. Ekkor jött elő a kívánalom, hogy többé ne vessenek ki iskolai adót, 
hanem közadakozásból teremtsék meg a szükséges alapot. Ezt a feladatot azért kell így megoldani, 
hogy ne látszódjon rajta a kényszerűség. A határozatban benne találjuk, hogy minden magyarlakta 
házat keressenek fel, s ezzel hívják fel a figyelmet a közadakozásra. Ezen egy alkalommal 1530 
Koronát ajánlottak fel. 

A tanítók fizetését nem részletezem. Itt csak annyit, hogy az elmondottak alapján sokszor 
komoly megfontolás alá vetették a tanítók javadalmát. Van arról is tudomásunk, hogy időnként az 
állam is hordozta fizetésük egy részét, viszont olyan esetek is előfordultak, amikor egyes tanító nem 
volt a szolgálati helyén, s emiatt megvonták tőle a fizetést. (1919. december 9.). A felekezeti iskola 
megszűnésének tulajdonképpen ez is egy előfeltétele volt, hiszen maga az egyházközség kérte az 
államot, hogy folyósítsa a tanító fizetését. 

Az előmeneteli naplókban tartották számon a tanulók minősítését, hiszen akár a Classis 
esetében is láthatjuk, hogy többen maradtak ismétlőre, akiket éppen a naplók szerint szólítottak fel a 
kiegészítő oktatásra. 1914-ben a naplók kiadását kérte a Bágyoni Körjegyzőség, amik a megszűnt 
„unitár. elemi iskolában” voltak. Ma megfejthetetlen, hogy valóban eltűntek ezek, vagy csak 
elrejtették a kíváncsi szemek elől. Annyi azonban bizonyos, hogy az „Elöljáróság megállapítja, hogy a 
volt unitár. el. iskolára vonatkozó előmeneteli naplók közül semmi sincs meg”.16  

Az iskolai berendezésekkel kapcsolatosan a felekezeti iskola bútorzatáról vannak adataink, 
miszerint: 

- padok; 1,8 coll átmérős földgömb; a Magyar Birodalom „földabrosza” (térképe); „23 tábla 
olvasófal”; Göncziféle ABC; A községi iskolában: 12 pad; asztal: 1893-ban az unitárius egyházközség 
még átadott: 2 padot, - földgömböt, Európa Magyarország és Erdélyország térképeit, egy 
„számológépet”. A tervezett felekezeti iskola bútorzatát, berendezési tárgyait képezte volna: 
mindenből a legjobb. 

Az iskolai ellenőrző testületek között elsőnek az Iskolaszéket kell említenem. 1873-ban 
kormányrendelet nyomán a keblitanács megválasztotta a Iskolaszéket. Elnöke „Tisztelendő Csegezi 
László úr; Tagok: Tekintetes Csegezi Ferenc úr, Csép G. Márton, Bodoczi Gábor, Csép Mihály, Balog 
József, Balog Sándor választottak”.17 Az Iskolaszéket 3-3 évre választották, és a legfontosabb feladata 
az iskola ellenőrzése volt: 

- az iskolát hűségesen kellett ellenőriznie. – 
- az elnöknek minden nap egy óra vallást kell tanítania. – 

                                                           
14 - 1. K. - 165. old. 
15 - U.o. - 165. old 
16 - 4. I. – 1914. április 30. 
17 - 6. KJK – 1873. április 30. 
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- az alelnöknek minden vasárnap az iskolában meg kell jelenni, a jegyzőkönyveket átnézni és a 
történtekről jelentést tenni a keblitanácsnak. – 

- a tagoknak minden hétfőn meg kell jelenni az iskolában. – 
- az 5 tagnak a többi 1-1 napon köteles megjelenni az iskolában. – 
- az Iskolaszék kötelessége külön jegyzőkönyvet vezetni. – 
1912-ben az állami-elemi iskola ellenőrző szerve az Iskola Gondnokság lett, melynek elnökévé 

Kovács Imre lelkészt választották. Ennek a feladatköréről nem maradt fenn semmi adat az 
egyházközség Levéltárában. 

1922-ben értesítették az egyházközséget, hogy a régi Iskolai Bizottság megszűnt, de helyét az 
Iskolai Szenátus foglalja el, melybe az egyházközség is két tagot jelölt. Nem tudtuk meg, hogy kik 
képviselték az egyházközséget. A tervezett felekezeti iskolába is megválasztották az Iskolaszéket, de 
amint később kiderül, ebből csak elképzelés marad. Elnökei a két lelkész, Kovács Imre unitárius és 
Simon András református lelkész lettek volna, tagjai pedig a két gondnok és a leendő két tanító.  

Az iskolai ellenőrzést a Vizsgálószékek, de később a Nevelésügyi Bizottságok is rendszeresen 
végezték. Ezek a bizottságok számonkéréseikkel kellemetlenséget okoztak az egyházközségnek és 
nem ritkán a tanítónak is, de azzal is az egyházközség előmenetelét szolgálták. 

Jutalmazások és fegyelmezések 
Általában a Vizsgálószék részéről hangzott el dicsérő szó. Az igaz, hogy a szó elszáll, de ha 

rögzítik, akkor megmarad. Ilyennek találtam a kézzel fogható dicséretet 1891-ben, amikor „Kis 
könyvecskéket” adományoztak a jól olvasó gyermekeknek. Akár a vallásvizsgák, akár nagyobb ünnepi 
megmozdulások alkalmával gyakran találkozunk az elismerés szavaival. Be kell vallanom azonban, 
hogy jóval kisebb számban találkozunk dicsérettel, mint elmarasztalással. 

Körmőczi János püspök idejében (1812-1836) még a testi fenyítés engedményével is találkozunk, 
de hogy Bágyonban éltek-e annak lehetőségével, nem találtam semmi adatot. Tapasztalható, hogy 
szükség esetén egy nagyon érzékeny ponthoz, a tettek elkövetőinek zsebébe nyúltak. Adott esetben 
ezek a bírságok viszonylag magasak, s előfordult, hogy elrettentőbb példának bizonyult, mint a testi 
fenyítés. Az említett időszakban is ilyen feljegyzésekkel találkozunk, melyek szerint „akármelyik 
tanuló gyermek valamely kárt tejénd a Classisban megtéríteni tartozzék, annyival is inkább, mivel a 
dicsőségessé tétetett Isten háza mellé a jó karba helyezett oskola, vagyis nevelő ház elmúlhatatlanul 
szükséges”.18  

A mester 1837-ben ki akarta kerülni a testi fenyítés után járó kellemetlenségeket, s ezt úgy 
képzelte el, hogy a kijáró ütlegeket a tanulók szolgáltassák ki társaiknak. Az lett a következménye 
ennek a módszernek, hogy a „T. Mester megszólíttatva megintetett, hogy a tanításba nagyobb 
figyelmet a fiúgyermekekre, a leányokat sem hátrahagyva fordítana, azonban a fenyítéket, mikor 
elmulaszthatatlanul szükséges, maga, nem pedig másokkal szolgáltassa ki”.19  

A felekezeti iskola fennállása alatt szokásban volt, hogy megbírságolták az iskolakerülő 
gyermekek szüleit, s a befolyt összeget átadták az Iskolaszéknek. Érdekes, hogy a szóban levő ügyeket 
nem a keblitanács, hanem maga a községi bíró intézte. 

1917-ben két gyermekcsínnyel találkozunk: Körösi Ferenc bezárt házába két 12 év alatti testvér 
mászott be (Szép), ahonnan 32 Korona 30 Fil értékben zsírt, kenyeret, sajtot, búza-kukorica lisztet, 
szappant loptak el. Iskolai fenyítésben részesültek, mivel még 14 évesek sem voltak. 1917. július 8.-án 
Körössi Márton második osztályos református és Makkai Elek első osztályos egy egeret akartak 
megégetni, mikor tüzet okoztak, s elégettek mintegy 500 Korona értékű csépeletlen lóherét. Számukra 
is elrendelték az iskolai fenyítést. Sajnos egyik esetben sem tudtuk meg, hogy mi állt a fenyítésben, 
csak annyit, hogy 30 napon belül annak meg kell történnie, s a gyermekek szüleik mellett 
maradhatnak, mert még kiskorúak. A fenyítéseknek bizonyos válfajai mai napig érvényben vannak, 

                                                           
18 - 1834 - ATPVJ. 
19 - 2. KJK – 1837. február 5. 
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csak éppen elhallgatjuk azokat. Örökösen fegyelemnek kell lennie ahhoz, hogy a rend megmaradjon 
soraink között.  

A keblitanács, de főleg a lelkész többszörösen jelezte aggodalmát, hogy miként lehetne iskolába 
járásra, tanulásra serkenteni a gyermekeket. Az okok keresgélése között sok minden felmerült, még az 
is, hogy a falu középpontjában működtetik a reformátusok iskolájukat, s emiatt a szülők is inkább abba 
szeretnék járatni gyermekeiket, mert sokkal közelebb van. Persze ez is a sok magyarázkodás egyike 
maradt, mert a tények mindig magukért beszéltek, amikor egyre néptelenedett felekezeti iskolánk. 
Kárba vesztek ezen a téren is a lelkészek sorozatos erőfeszítései. Megmutatkozott a sok jó szándék, de 
nem látszott az elért eredményeken. Szinte minden esztendőben találkozunk az ismétlőre utasított 
tanulókkal, akiknek tanítása meg volt szervezve a Classisban csak éppen nem volt rá komoly igény. 
1925-ben végre a keblitanács belátta, hogy minden erőfeszítés fölösleges, s ez után már többé nem is 
szorgalmazták az ismétlősök beiratkozását. A román igazgató megsértette ugyan a magyar önérzetet, 
amikor kijelentette, hogy nem élhetünk úgy, mint őseink. Végső soron ez egy nagyon helyes 
megállapítás volt. 

Elhallgattam az iskolai beszámoló rendjén, hogy számtalan súrlódás történt az iskola igazgatója, 
és a lelkész között az 1920-1930-as években. Hallgattam arról is, hogy az adott időszakban mennyire 
nehéz volt román nyelven elsajátítani az ismereteket. Akarattal hallgattam, mert Bágyonban mindig 
meg volt a közeledés kezdeményezése, a megfelelő helyes szemlélet egészséges igénye. Szélsőséges 
esetek mindig voltak, és talán még nagyon sokáig lesznek. Öröm azonban más véleményt is hallani: „A 
román tagozat vezetője pedig egy igazgató tanító, aki román ember, de nem soviniszta, elfogult, hanem 
megért s mondhatjuk, hogy jóakarattal viseltetik a magyarsággal szemben, úgyszintén az iskolában is 
a magyar tagozattal szemben”.20 Ebből biztos nem válik egyelőre kötelező szabály, de ennek 
hiányában élni még az iskolában sem lehet! 
Adatok az iskola-köteles gyermekek számáról. 

Felekezeti iskola Községi iskola Állami-elemi iskola 

Év fiú leány összesen Év fiú leány összesen Év fiú leány összesen 

1817 24 10 34 1885 32 27 59 1920 - - 61 

1834 15 6 21 1890 72 37 109 1922 - - 98 

1852 - - 35 1895 73 62 135 1927 - - 8221 

1854 - - 45 1899 85 76 161 1929 - - 88 

1855 - - 61 1900 - - 140 1934 73 55 128 

1860 46 2 48 1910 - - 71 1937 - - 122 

1865 48 7 55 1915 - - 90 1939 - - 113 

1871 41 15 56     1943 34 49 83 

1875 - - 52     1948 39 29 68 

1876 44 18 62     1949 19 20 39 

                                                           
20 - 7. I. 1928. október 30. 
21 -.80 magyar tagozaton, 2 a románon járt. 
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Egy új felekezeti iskola létesítésének terve 
1877-ben felépült a községi iskola. Ez azonban nem jelentette még az unitárius felekezeti iskola 

halálát, hiszen párhuzamosan működött a következő évben a két iskola. Már ekkor találkozunk olyan 
ritka megjegyzéssel, mely szerint meg kellene hagyni iskolánk felekezeti jellegét. 

A községi iskola nem volt még kellőképpen megszervezve, s ezért nem működött az 
elvárásoknak megfelelően. Természetesen nem volt ok az aggodalomra, mert 1879 elhozta a végső 
megoldást: végérvényesen megszűnt a felekezeti iskolánk, s ettől a pillanattól kezdve már csak az 
újraindítási kísérletekkel játszadozhattak. Az alábbiakban ezeket gyűjtöttem össze, mintegy annak 
ellensúlyozására, hogy milyen ballépést követett el az egyházközség, amikor megszüntette iskolájának 
felekezeti jellegét, valamint igyekezetét, hogy valamiként jóvátegye hibáját. 

Az esperesi vizsgálószék jelezte, hogy az iskolát állami segítséggel építette a község, s az ellen 
senkinek nem lehet kifogása. Csak abban az esetben lehet ismét visszaállítani a felekezeti iskolát, 
amennyiben a községi iskolába nem járnának megfelelő számban a gyermekek.  

1919 júliusában a tanítóval megállapodtak a fizetés tekintetében: készpénz 1500 Korona; négy öl 
tűzifa levágva = 400 Korona; 2 Hold 91 öl kaszáló = 500 korona. Figyelemmel voltak, hogy bármelyik 
pillanatban bekövetkezhet a váratlan fordulat, s ha az állami iskola visszaáll, akkor mind a két fél 
részére megsemmisítik a fenti szerződést. A fejleményeket azonban elmérgesítette „Anca János” görög 
katolikus22 lelkész, aki arra hívta fel az egyházközség figyelmét, hogy amennyiben az unitáriusok 
felekezeti iskolát indítnak, akkor azt kérvényezniük kell még akkor is, ha az iskolának csak egy 
tantermét igényelnék. A keblitanács sorában ez a kijelentés komoly felháborodást okozott, s ennek 
következtében hangsúlyozták, hogy „az itteni volt állami iskola helyisége nem a magyar kincstár 
tulajdonát képezte, hanem a „bágyoni unitárius egyház” telekkönyvi tulajdona volt, az ma is”.23 
Tiltakoztak az ellen is, „hogy ezen helyiséget a tanfelügyelőség lefoglalja s annak egy tantermét a 
görög katolikus iskola részére átadja”.24 Az igaz, hogy egy termet átadtak a községnek „a népnevelés 
ügyének szeretetétől indíttatva”, de azért a község évi bért fizetett. Tehát határozottan tiltakoztak. 

Az események felgyorsítását látjuk, amikor útjára indult egy „köröző ív” a faluban, éppen a 
felekezeti iskola újraindításának tárgyában. Egy névsoron 161 név 
szerepel. Sajnos, hogy „láttam” bejegyzés csak 46 esetben van. 
Mindenképpen megállapítható, hogy ez kevésnek tűnik az újraindítás 
mellett. Ennek ellenére azonban a gondolat tovább élt, s igyekeztek 
minél hamarább megteremteni a beindításhoz szükséges 
alapfeltételeket. Ebben a tevékenységben azonban párhuzamosan 
vonult végig, s időközönként keresztezte a terv megvalósítását, a már 
elvett iskolai épület visszaszerzéséért folytatott küzdelem. 

A Főhatóság megkerülésével a lelkész kérvényt nyújtott be a 
román kormányhoz a visszaigénylés tárgyában, bár az iskolával 
kapcsolatos sérelmeket csak az egyházi Központon keresztül lehetett 
beküldeni a kormányzóhoz, vagy a tanfelügyelőséghez. 
Megnyugtatásként szolgálhat, hogy a román kormányzó ígéretét adta, 
hogy a magyar állam által felállított követelmények szerint 
működhetnek továbbra is a magyar nyelvű iskolák. Ugyanakkor az 
Egyházi Képviselő Tanács hangsúlyozta, hogy az egyházközség 
jelenlegi legfontosabb feladata a felekezeti iskola visszaállítása 

                                                           
22 Nem bizonygatom, hogy miként alakult a bágyoni görög katolikusok élete, vagy miként jelentkezett az ellenállók 
sorsára nehezedő nyomás az ortodox vallásra történő kényszerítéssel. Tény, hogy a 19. század végéig működő községi 
temető aljában épített műemlék templom a görög katolikusok tulajdonában állt és szolgálta a célt. Legyen valaki más 
kötelessége, hogy beszámol majd az egykori román nevek magyarosításáról, azok ismételt vissza románosításáról, vagy 
éppen a felekezeti hovatartozás eredeti, családi megoszlásáról, majd a jelenlegi állapottal történő összevetéséről.  
23 - 5. I. – 1919. október 5. 
24 - U.o. 

A tervbe vett felekezeti iskola 

berendezése 

25 db kétüléses 
pad 

22500 Lei 

1 asztal 500 Lei 

1 szék 140 Lei 

1 pódium 600 Lei 

1 fekete tábla 500 Lei 

1 szekrény 1.200 Lei 

1 vizes edénytartó 20 Lei 

1 fás láda 200 Lei 

20 fogas 400 Lei 

Nélkülözhetetlen 
taneszközök 

400 Lei 

Összesen:  29930 Lei 
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legyen. A keblitanács minden áldozatot meghoz annak érdekében, hogy visszaállíthassa a felekezeti 
iskolát, mert ez a legfontosabb a magyarság szempontjából. Úgy döntöttek, hogy most összefognak a 
református Egyházközséggel, s közösen megvalósítják a tervet. A református képviselők sem 
zárkóztak el az ügytől, s 1920. augusztus 8-án együtt gyűléseztek az unitáriusokkal, ahol kimondták, 
hogy a magyar felekezeteknek elengedhetetlenül szükségük van a felekezeti iskolára. Ezt 
megparancsolja 1000 éves múltunk, de a jövő nemzedéke is. A felállítandó iskola adminisztrálása az 
egyházközségek feladata lesz, és annak a fennhatósága alá tartozik, melyben többségben vannak a 
hívek. Meghatározták, hogy rövid időn belül összeállítják az iskolai költségvetést, amit felterjesztenek 
a Főhatósághoz. Nemcsak, hogy meghatározták a felekezeti iskola újraindítását, hanem egyben minden 
magyar embert felszólítottak, hogy támogassa ezt az ügyet „mert ettől függ fajunk és létünk 
fennmaradása”.25 

Az 1920/21-es tanévre szóló költségvetést 43500 Korona bevétel és ugyanannyi kiadásban 
készítették el, amiből csak 13300 korona fedezetük volt. A fennmaradt 30200 Koronára segélyt kért a 
Felekezeti Iskolaszék. 

Beindult az új iskolai év, de a felekezeti iskola még mindig a tervezett formában állt. Első 
magyarázata az volt, hogy nem kapták vissza az iskolai épületet. Tovább játszadoztak a gondolattal, s 
nem adták fel a reményt, mert érezték, hogy milyen fontos ennek a kérdésnek a megoldása. Így 
született a javaslat, hogy a Kovács Dénes féle Alapítványból származó épületbe képzeljék bele a 
felekezeti iskolát. Maga az Alapítvány is eredetileg iskolai célt kellett szolgáljon, s így még közelebb 
kerülhetett az eredeti elgondoláshoz. A Főhatóságtól nem kapták meg az épület feljavításához 
szükséges engedélyt, hiszen lassú, de biztos léptekkel közeledett az újabb rekvirálás, melytől való 
félelmében az egyházközség eladta a szóban levő épületet. Ekkorra már érlelődött egy tanácsterem 
építésének a gondolata is. Úgy látszott, mintha a felekezeti iskola beindításának tervéről lemondott 
volna az egyházközség, mert a román állam lefoglalta az iskolai épületet, s az egyházközségnek nem 
volt fedezete egy újabb épület elkészítésére, berendezésére. De nemcsak az egyházközség nem 
rendelkezett a megfelelő pénzalappal, hanem most már a hívek áldozatkészségére sem számíthattak a 
nagy jégverés, és a silány termés miatt. 

1927-ben Csép János keblitanácsos javaslatára ismét előjött a felekezeti iskola gondolata. A 
keblitanács a kérdést „állandóan a felszínen tartotta”, s amennyiben sikerül elhárítaniuk az útban álló 
akadályokat, akkor a közgyűlés jóváhagyása mellett újra tárgyalás alá vehetik a megoldási 
lehetőségeket. Augusztusban a keblitanács engedélyt kért a felekezeti iskola felállításának 
elhalasztására, mert „egyházközségünk a jelenben nincs abban a helyzetben, hogy az iskolát beállítani 
és a szükséges felszerelésekkel ellátni tudja”.26 

12 évet szunyókált az egyházközség féltve dédelgetett, új felekezeti iskola felállításának álma, 
amikor 1939-ben ismét észrevették ennek szükségességét, s meghatározták, hogy beindítják az 1940-
1941-es tanévben. A tanácsterembe képzelték bele, s az egyházközség elöljáróságának feladatává 
tették, hogy rajzot, a berendezésről költségvetést küldjön a Főhatósághoz. A költségvetési kísérletekkel 
nyomban találkozunk. Ezek szerint tehát nem maradt más hátra, minthogy a tanácstermen elvégezzék a 
szükséges javításokat, ami az ősztől a felekezeti iskolának adott volna helyet. A Főhatóság biztatta az 
egyházközséget, hogy amennyiben szeptember 1-ig megvásárolják a szükséges tanfelszerelést, és 
bútorzatot, akkor megadja a működési engedélyt. 1940-ben a körorvossal is megnézették az épületet, 
hogy az megfelel-e egészségügyi szempontból, de a végső célt mégsem érték el, hiszen még a 
gondolatával sem találkozunk többé, nemhogy egy felállított felekezeti iskola tevékenységével.27 

                                                           
25 - 10. KJK – 1920. augusztus 8. 
26 - 7. I. – 1927. szeptember 19. 
27 Dr. Rezi Elek megj.: Az ok a második világháború és a bécsi döntés, nem az egyházközség a hibás”.  
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Forrásmunkák:  
 

 

1 Az egyházközség levéltára 
2 Kénosi Tőzsér János - Uzoni Fosztó István Történetírása 
3 20. Kötet. Rendeletek 
4 Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára Kolozsvár. 
5 Liber Generalis Ecctar Un. Transilvania - 1725 
6 Aranyosszéki és Tordavármegyei Unit. Ecclak Bonumainak Inventatioja - 1731 
7 1741- 1758 Prot. Gen. Viz. Anno 1741 
8 1746 - Püspöki Vizsgálószéki Jegyzőkönyvek VI. Kötet 
9 Torda - Aranyos Köri Püspöki Vizsgálat Jegyzőkönyve - 1817 

10 1834-béli Aranyos-Torda Környéki Vizsgáló Szék Jegyző Könyve 
11 Püspöki Vizsgálószéki Jegyzőkönyvek IX. Kötet 
12 11. Püspöki Vizsgálat Jegyzőkönyve IX. Kötet. 
13 1. Kötet Vizsgálószéki Jegyzőkönyv 
14 2. Kötet Vizsgálószéki Jegyzőkönyv. 
15 Az egyházközség Levéltára: 1642 – 1997 között 
16 Jegyzőkönyvek. 1-18 Kötet. 
17 Anyakönyvek. 
18 Pénztárnaplók. 
19 Keresztény Magvető: 4-1868, 5-1870, 7-1872, 11-1876, 14-1879, 15-1880, 16-

1881, 17-1882, 18-1883, 20-1885, 22-1887, 24-1889, 25-1890, 28-1893, 29-1894, 
30-1895, 31-1896, 32-1897, 35-1900, 54-1922, 60-1928 

Rövidítések jegyzéke: 
 

 

 

Forrásmunka Rövidítés 
Az egyházközség Levéltára: 1642 – 1997 között I. 
1-18 Kötet Jegyzőkönyv 1-18 KJK 
1834-béli Aranyos-Torda Környéki Vizsgáló Szék Jegyző Könyve ATKVJK 
1. K Vizsgálószéki Jegyzőkönyv 1. K. 
2. Kötet Vizsgálószéki Jegyzőkönyv 2. K 
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