Egykori görög iskolák Magyarországon
Jókai Mór í rásaiban többször

szerepeltet görög

keres-

ked ket. Egyik kisregé nyé ben megismerhetjük

Hajdukics Czyriák uí amat, a komáromi vaskeresked t,
akir l - többek között - ezt olvashat|uk: ,,Özvegg ember

v\lt] kót vásott rossz kölyke od,ahaza, azoknak uqgan elkelt volna eqq deré ft mostohaanya, aki megrequlázza ól<et. lskolába
járnak a kupcihé rek| mert hát nemes ember nem adhatia a fiát
laftatosinasnak, de nem ragad, rájuk semmi ió tudomdng. Ell
lenben minden rosszat megtanulnah a többi qé z,enqú ztól." - A
továbbiakban azonban kiderül, hogy a ké t fiú ügyes é s

furfangos, Ezen elgondolkozva felvet dik bennünk a
ké rdé s:hogyan js álltak a hazai görögök az iskolák

ügyé ben?
Mária Teré zia l770-ben összeí ratta az ország iskoláit, Ekkor göí ög taní tási nye]v iskola m ködött Gy rött, Miskolcon é s Toka|ban, mí g Egerben é S Komáromban szerb é s görög nyelv , Tudunk a tokaji iskola
kezdeteir 1 is: Lázár ]ános é s Karácsony GyöIgy nemesi
rend görögök tartottak gyermekeik mellett görög taní tót, aki a gyermekeket í rni, olvasni é s imádkozni ta-

ní totta görögül. A taní tó fizetsé ge gyerekenké nt egy
arany volt, Í gy kezd dött tehát, háZitaní tói formában,
A Helytaí tótanács l795, ianuáí 30-án tizenhé t görög
iskolát engedé lyezett: Belé nues, Bé ké s,Eger, Caönga'ds,
Qa r, C,aula, Hódmez vósárhelq, Kecskemé t, Komárom, Mis,
kok, Nagyvdrad, oravica, Pest, Tlkaj, Úividók, lJngvór, Yác

szeknellvel

ngy ré szUk már m köd inté zmé ny volt, sok iskoláról rendelkezünk adatokkal, Köztudott, hogy a diaszpórában é l görögsé g összetaí tóia a közös nyelv é s a
közös vallás, eZ halározta meg ama törekvé seiket, melyek cé lja iskoláik lé tesí té seé s fenntartása volt, É rdemes visszaté rnünk mé g né hánv adat tekinteté ben Tokajhoz! l78ó-ban a görög köZössé g vett egy k házat,
melyb l parókiát é s iskolát szándé kozott kialakí tani,
é pí tend templomuk szomszé dságában.' I7g7-ben
Po]izoé sz KOntOsz, a neves paptanár lett a tokaii lelké sz. s rövidesen fiát Szerz dtetté k taní tónak 250 Ft fizeté ssel, A Kontosz család nem sokáig maradt Tokaiban,o A ké s bbiek közül ismeriük kallona ]ános taní tó
nevé t is, aki a szabadságharc idelé n hunyt el. Tokaj
neves helytörté né szé t l - né hai Mosolvgó ]ózsef görög
katolikus lelké sztól- hallotta e sorok í róia, hogy az elhagyatott tokaii görög ortodox templomban - e szá,
zad elejé n - mé g volt egy javaré szt iskoláskönyvekkel
teli szekré ny.
A miskolci görög iskoláról ióVal többet tudunk, Ismerjük aZ iskola fenntartásának anyagi hátteré t is.
l809-ben a miskolci ,,Macedoniai Valachusok elöljárósága" közgy lé st tartott. Ekkor rendezté k a görög (valójában macedoromán vagy macedonlach eredet ekb t áIló) közössé g pé nzügyeit, szé tvá]asztva az egyes
inté zmé nyek(templom, iskola, ispotály) elszámolásait, Az isko]a jövedelme adományokból, s ké t ház bé rleti dí iából eredt. l8l5,18 közótt az adományt adók
között volt né gy lengyelországi görög keresked is,5
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A miskolci görög iskola gondnoka l8l0-12 között a
MacedóniábóI Miskolcra |ótt Ge dali Naum Volt, Sa ját
bevallása SZerint nyolc é Vet töltött el iskolai tanu]má,
nyokkal é s a keresked i ismeretek megszerzé sé vel. Az
iskolagondnoki tiszten kí vül né gy é vig Volt taní tó,
majd ú |abb né gy é vig hitoktató- Gondnoksága ide|é n
az iskolának három, ké s bb né gy tanára Vo]t, Latin,
magyar, görög é s né met nyeivet is taní tottak. Cendali
utóda a gondnoki tisztben 18l2-15-ben ]rnoyics Ferenc

lett, ]anovics é pí tette korábban az iskola é pületé t,

ameiyben aZ inté Zmé ny l805 óta m ködött. AZ egyemeletes ké s barokk é püiet ma is áll: emeleti ré sze
lelké szi lakás, földszintjé n pedig a Magyar Ortodox
Mú zeum nyert elhelyezé st,Ó
Egerben a XVIIL század elejé n már volt szerb iskola.
l78l-t l szándé koztak görög iskolát iS lé tesí teni(bár,
mint már emlí tettük a szerb iskolában is taní tottak
göí ögül), A göí ög közössé g módosabb tagjai ezer forintos adománlt tettek a görög iskola felé pí té sé re,a
görög taní tó alkalmazására pedig hatezer forintot adtak, l789-ben az egri püspök akadé koskodása ellené re
is engedé lyezté ka göí ög iskolát, A ké s bbiek folyamán az egyházközsé g igyekezett olyan taní tókat alkalmazni, akik mind a görög, mind a szerb nyelvet jól ismerik, s í gy a templomban a szláv é s a göí ög nyelv
kántori tisztet is el tudiák látni,? Sokszor az o]vasást is
az é nekeskönyvekb l taní tották,
fu adományozások ellené re l800-ban anyagi nehé zsé gekmutatkoztak, mé gis kimondták, hogy a görög gyerekek járhatnak a szerb iskolába, dí iazás né lkül
tanulhatják a szerb nyelvet, s ez fordí tva is é rvé nyes
volt,

Az iskolai oktatás legiobban Pesten tudott kibontakozni, Kezdetben a görög gyerekek itt is a szerb iskolába jártak, de egyes családoknál házitaní tók m ködtek,

Budán - a tabáni szerb iskola egyik osztályaké nt m ködött pár é Vig görög iskola, A HelytartótanáCs
Pesten l783 szeptember l,é n engedé lyezte a külön
nehé zsé gekmiatt azonban
eörög iskolát, Különböz
csak l79ó-ban tudtak egy-ké t tagozatbói álló iskolát
nyitni, AZ egyik tagozatban alapismeleteket é S o]VaSáSt taní tottak, a másikban az ógörög nyelwel foglalkoztak. A taní tási nyelv ú jgörög Volt, ám tekintettel a
macedorománokra, az iskola neve: pesti görög-román
iskola lett, A macedorománok l807-t l külön román
iskoláé rt folyamodtak, s az engedé l),t l808-ban meg is
kapták, Ez a román tannyelv iskola l888-ig állott
fenn, A görög iskola a századfordulóig m ködött.
É pületé ta ké t világháború közótt bontották le.8
Dionisziosz Poporiú s, görög (helyesebben macedo,
román) származású budai ortodox püspök már 1792ben tervbe vette egy görög taní tóké pz akadé mia felállí tását, A Helytartótanács l8l l,ben adott engedé lyt
ortodox taní tóké pz k, í gy a göí ög fe]állí tására. Ezt a
pesti görög iskola é pületé ben helyezté k el, A ké pzé si
id 3x5 hónapos volt, Tanultak módszertant, matema-

tikát, algebrát- A ielöltek háZitaní tóságot is vállalhattak.

A pesti iskolával nagy|ából egy id ben kezdte me§
m ködé sé t az ú |vidé kigörög iskola, amelynek jelent sé ge tú In tt a város határain, l830,ban mé g fennállott, Igen ielent s taní tói voltak, köztük tankönyvszerz k is- Né hány adat a tanulói lé tszámról: 1808: 22 tanuló; l823: 40 tanuló,
Több helyen, hiába volt az 1795-ös engedé lyezé s,

nem lé tesült iskola. Pé ldául Vácról sincs adatunk; keveset tudunk a gyöngyösir l is. Itt l795-ben halt meg
Kallona Gábor lelké sz, aki egyben a taní táSt is ellátta. a
nagykanizsai iskola szerb |elleg volt, de itt is alkalmaztak görög taní tót. A gy ri iskoláról sem rendelkezünk
közelebbi adatokkal, de ismerünk egy itt megjelent hit-

tankönwet, amely ezt a sokatmondó cí met viseli:

,,Kis

a Napkeleti
Görög Anaaszenteqaháznak. Ösneszerkesztetett é s kiadatott a karlovici é rseksé gben1774, esztend ben, most
pedig a Gy ri Szentegyháznak lelkipásztora Gmrgievits
Aaron által Görög nyelvb l Magyarra fordí tatott, é s a
fent nevezett Anyaszentegyház ifjú ságának hasznára
köZí e botsátatott, Gy rben, Sreibiq ]ózsef bet ivel,
180l,"'Milyen korai lehetett itt az asszimilációl
A Szentendrei szerb iskolának is Voltak görög tanulói, ám itt görög nye]Vtaní tásról nem tudunk. Az
alsófokú iskolákat lányok is látogatták.
A görög keresked k gyermekei közül sokan továbbtanultak. A pesti görög gyerekek a pesti piarista gimnáziumba mentek, de más iskoláknak is volt szé p
számban görög diákiuk, A tolcsvai Corrstnntin Miklós
feljegyzé seib l idé zzük: ,,l820 September 8kán vittem
Gyuri ötsé met Patakra kollé giumba, -." Sárospatakon
a fels fokú tanulmányokat vé gz fiatalokat Balla
Athanáz cári udvari tanácsos l8l4-ben tett alapí tványa támogatta, de kaphattak támogatást ebb l a debreceni reformálus kollé giumban vagy az eperjesi
evangé Iikus Ií ceumban tanulók is, (Balla Athanáz a
macedoniai Mosskopoliszban Született l744,ben, Né Kitekizmus, avagy rövidre vett igazhit

vallásté tele
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met é s holland egyetemeken tanult, 22 é vig volt az
orosz cári udvarban, l8l9-ben vonult nyugalomba,
Noha magyarországi rokoni kapcsolatait nem ismeliük telies mé rté ké ben,annyit tudunk, hogy 17ó0 táján
Egerben é lt egy Balla Ádám nev görög keresked .)

Szólnunk kell mé g a szakmai ké pzé sr l, A megé lheté st zömmel a kereskedelmi tevé kenysé g adta, ezé rt a
görög fiatalok elmentek inasnak, legé nynek. A kereskedelmi ismeretek megszerzé se gyakorlati ú ton törté nt, Ismé t Constantin Miklóst idé zné nk:,,ÁItal adtam
Mihály testvé remet kereskedé sre Úihelyi ker PeszháI
Demeter ljrnak. A conditio ez, Esztendeig fog Mihály
minden fizeté s né lkül mint legé ny hí ven é s igazán
szolgálni, P D, Úr is obligáltatván mindenekben oktatni tet regula alatt tartani é s Debreczenbe meg

Pestre magával elhordani..," (Újhely = Sátoraliaú j-

hely; conditio = felté tel; obligáltatván = kötelezi ma"

gát) A feliegyzé s önmagáé rt beszé l. Vé gezetül csak
annyit jegyzünk meg, a göIög összeí rásokban az inasokat é s a legé nyeket külön feltüntetté k.
Dr. Sasvárl l,rászló
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