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SCHOLA SAMBOKIENSIS 

A középkor évszázadaiban a Kárpát-medence lakóinak zöme 
falvakban élt, ahol az emberek szerény, önellátó gazdálkodást foly-
tattak. Ez azt jelentette, hogy szinte mindent maguk termeltek meg, 
készítettek el, amire szükségük volt. A növénytermelés és állatte-
nyésztés az élelmet, a sokféle háziipari tevékenység pedig terméke-
ik feldolgozásával a szükséges eszközök, szerszámok, ruházat biz-
tosítását szolgálta. 

A természeti jelenségek, a tapasztalatokon alapuló népi gyógy-
módok ismerete a családokban nemzedékről nemzedékre hagyo-
mányozódott, és ez képezte annak a sokrétű népi kultúrának az alap-
ját, amelynek elsajátításával az emberek koruk polihisztoraivá vál-
tak. Az ő ismereteikhez képest a mai modern, művelt átlagember 
horizontális ismeretanyaga sokkal szűkebb körre terjed ki. 

Ebbe a „mindentudó” és mindent előteremtő világba külső, ide-
gen elemként lépett be az egyház, amelynek papjai a nép első tanítói 
voltak. A keresztény vallás hittételeinek megismertetése, az egyhá-
zi szertartások, az imák és énekek megtanulása jól megfért a régi 
népszokásokkal, dalokkal, népi hiedelmekkel. Ezt a kulturális sok-
színűséget tovább bővítette a helyi tájszólás és népviselet. 

A fentieken túl az írás-olvasás tudománya sokáig egyházi mono-
pólium volt. A számolásra viszont szükség volt az állatok számba-
vételekor vagy az áruk cseréje kapcsán. Erről tanúskodnak a szám-
pálcákra vésett rovások is. A precíz török adóösszeírásokból azt is 
tudjuk, hogy 1546-ban melyik zsámboki gazdának hány juha volt. 
Ez az összeírás még abban az ófaluban történt, amely a szentlászlói 
út mentén feküdt s amelynek emlékét ma már csak a  Pusztafalu-
dűlő neve őrzi. 

Ennek a Sonbok nevű településnek a Hajta-patak jobb partján 
temploma is volt, papját Máténak hívták. Az 1546-62 közti években  
egy-egy „diák” is szerepel az összeírásokban, de arra nincs doku-
mentum, hogy ezek egyben kántori vagy tanítói feladatot is elláttak 
volna. 

Ezekben a vérzivataros évtizedekben a török-tatár hordák miatt 
egyre csökkent a korábban 200-300 fős falu létszáma, és az 1590-es 
évektől —a 15 éves háború következményeként — már Zsámbok-
pusztaként emlegetik. Így kapta meg 1623-ban Beniczki Ferenc váci 
kapitány, aranysarkantyús vitéz ezt a területet királyi adomány-
ként. Az ő Tamás fia telepítette mai helyén a községet 1655-ben.  
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Ennek az Új Zsámboknak a sok helyről idejött lakói építették még a 
török megszállás idején a falu legmagasabb pontjára azt a kis temp-
lomot, ahol az 1670-es években pap hiányában Kókai István 
licenciátus (papot helyettesítő személy) és a gyöngyösi ferences 
kolostor kolduló szerzetesei látták el az egyházi teendőket, és tar-
tották meg a lakosságot a római katolikus hitben. 

Az 1670-es években készült egyházi térképen Zsámbokon is fel-
tüntették a templomot, de ezekből az évtizedekből nincs adatunk 
itteni iskoláról. 

1675-ben a váci egyházmegye templomos helyeiről készíttetett  
térkép 1773. évi másolata 
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A török kiűzése, majd a kuruc-labanc harcok újabb pusztításai és 
a gyakori menekülések közepette érthető módon nem az iskola, 
hanem a túlélés volt az elsődleges probléma. 

A harcok elmúltával, a lakosság növekedésével azonban a pap 
mellett szükség volt kántorra, aki tanító is volt egyben. Ekkor lehe-
tett érvényt szerezni annak a korábbi, 1560-as nagyszombati zsinati 
javaslatnak, amely szerint minden plébánia állítson fel iskolát, s ezek-
ben elsősorban hitoktatás folyjék. 

Az 1675. évi garamszentbenedeki összejövetelen, ahol számba 
vették a váci egyházmegye adatait, azt is előírták, hogy az iskola-
mester a pap előtt tegyen hitvallást és a gyerekeket írásra, olvasás-
ra, énekre, imádságra tanítsa. 

Zsámbokon a tanítás kezdetét egyes források (pl. Borovszki) 
1712-re teszik. 

Az első pap, Kalmár Jakab 1693-tól 1702-ig szolgált nálunk. Innen 
helyezte át a váci püspök Turára, ahol a Rákóczi-szabadságharc 
éveiben már működött az első tanító, Zsámboki István. Valószínű, 
hogy ezt az István Mestert Kalmár plébános úr vitte magával 
Zsámbokról Turára 1702-ben, s a kor szokásának megfelelően szár-
mazási helyéről neveztek el Zsámbokinak. Ebből viszont az is kö-
vetkezhet, hogy Zsámbokon — a nagyszombati zsinati határozat-
nak megfelelően — már az 1690-es években is volt iskola. 

Az első zsámboki tanítóra vonatkozó dokumentum 1716-ból ma-
radt ránk. Ez egy panaszlevél: „Alsó-Lendvai Ferencz Sámboki Iskola 
Mester” Beniczki László földesúrnak leírja, hogy 1714-16 között  
ingyen nótáriuskodott (községi jegyző), de mivel nem mulatott 
együtt a helybeliekkel, ezért időnek előtte kirúgták az állásából. 

Őt követően nem ismerjük a tanítók nevét, de az iskola meglété-
re és folyamatos működésére utal az a levél, amelyet a „zsámboki 
bírák és közönséges lakosok” írtak 1758-ban a váci püspöknek. Eb-
ben olvasható, hogy 13 Ft-ot fizetnek évente a kántornak. Ehelyett 
az „általány-bér” helyett azt kérik, hogy „csak az fizessen, akinek a 
gyereke oskolába jár”.  

Vagyis a kántor az egyházi szertartások mellett — amelyekért az 
alapjövedelmét kapta — az iskolában is tanított, és ezért kapott 
plusz 13 Ft-ot. (1.) 

A XVIII. századi felvilágosodás eszméinek megfelelően az 1770-
es, 80-as években a Habsburgok is igyekeztek modernizálni biro-
dalmukat. Ezt szolgálták a különféle felmérések és rendeletek is: 

1771-ben a Helytartótanács összeíratta a tanítókat és az iskolák 
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Lendvai Ferenc iskolamester búcsúlevele Beniczki Lászlóhoz 

Lendvai Mester levele mai olvasatban 
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helyzetét. E felmérés során hat kérdésre kellett válaszolni. A 
Zsámbokra vonatkozó összesítő jelentés szerint a községben: 

1. a római katolikus tanító és kántor 6 éve Rhada Pál 
2. 32 tanulót tanít 
3. olvasni, írni és a római katekizmusra (hittan) tanítja őket 
4. a tanításért kap a községtől 10 pozsonyi mérő búzát (1 p. mé-

rő=42 kg), és 3 p. mérőt termő szántóföldet, a kántorságért a mellé-
kes stólajövedelem (egyházi szertartásokon való közreműködés 
díjazása) mellett az egész párbérből (házaspáronkénti egyházi adó) 
a  jövedelme eléri a 100 Ft-ot 

5. a tanító helyzetének javítása érdekében szükséges lenne egy 
iskolaépület építése 

6. az első tanító érkezésére nem emlékeztek, és sajnos a papok 
sem írták fel kántor-tanítóik nevét a plébánia krónikájába. (2.) 

Rhada mesterről azt is tudjuk, hogy héttagú családjával élt a köz-
ségben. 

Az országos felmérést követte az 1777. évi Ratio Educationis 
(oktatási rendelet), amely szabályozta a hazai iskolai oktatási rend-
szert: 

- elrendelte  az egységes felépítésű alsó — és felsőfokú iskola-
rendszer megteremtését 
- bevezette a központi tantervet 
- előírta a tanítók gyakorló iskolákban való képzését 
- a róm. kat. iskolákat állami felügyelet alá helyezték — 9 tanke-
rület tanfelügyelői útján 
Ez a szoros központosítás a gyakorlatban nem valósult meg — 

főleg nem az olyan vidéki iskolákban, mint a zsámboki. Ennek 
ugyanis nem voltak meg sem a tárgyi, sem a személyi feltételei. 
Ezért ezekben a kis népiskolákban az irreálisan magas követelmé-
nyek miatt 1806-ban csökkentették is a reáltárgyakat, és a nemzeti 
nyelv valamint a történelem oktatására helyezték a fő hangsúlyt. 

A központi rendelkezések zsámboki megvalósításáról—
egyenlőre—nincsenek adataink. 

Úgy látszik, hogy ezekkel a módszertani-pedagógiai kérdésekkel 
nem igen törődtek a helybeliek… Inkább foglalkoztatták őket az 
anyagi feltételek. 

Az 1773. évi Zsámboki Urbarium (jobbágyok szolgáltatásai, jo-
gai, kötelességei) szerint a kántor a község legelőjén tarthat 3 tehe-
net, 2 kecskét, 2 lovat, 20 juhot, 2 sertést és részesül a papi járadé-
kok 50%-ából. Ez komoly jövedelmet jelentett. Pl.: 13 hold föld, job-
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bágyok robot-munkája, terményadományok stb. A Mester földje a 
Középdűlőben volt, de ezt később a község vezetősége a gyengébb 
minőségű almási határrésznél adta ki számára, a jó középdűlői föl-
det pedig úrbéri földként a falu gazdái használták. Rögzítették azt 
is, hogy a kántor-tanítónak a gyermekek tanításáért „akiket az isko-
lában együtt kell tartania és szorgalmasan oktatnia, a megye fizes-
sen neki 6 Ft-ot és 7 posoni mérő búzát.” 

Az 1777. évi püspöki vizitáció (ellenőrző látogatás) azt is rögzí-
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tette, hogy a község „köteles a plébániát és az iskolát rendben tarta-
ni, megjavítani. (3.) 

Az 1838. évi egyház ellenőrzés során megállapították: 
„az iskolaház kb. 60 évvel ezelőtt (1778) a templomtól nem mesz-

sze a község költségén épült. Van benne a kántor részére egy elég-
gé tágas szoba, egy konyha és éléstár. Összefügg vele egy istálló. 
Belterülete cca 300 négyszögöl. Az épület fenntartása a közbirto-
kosság (lakosság) kötelessége.” Ez az iskolaház a mai orvosi rende-
lő helyén állt. 

A korabeli összeírások szerint az 1770-es években 1000 fő körül 
mozgott a községünk lélekszáma, amelynek „sarjadéka” (az 1-17 
éves fiúk száma) 200 fő volt. (Őket katonai szempont miatt írták 
össze.) Kb. ugyanennyi lehetett a lányok száma is, tehát igen jelen-
tős volt a fiatalok számaránya. Ebből a nagyjából 400 főből azonban 
csak 32 fő járt Rhada mester iskolájába. Ez azt mutatja, hogy a gye-
rekek iskoláztatása nem játszott fontos szerepet a lakosság életében. 
Télen a hiányos ruházat, az őszi-tavaszi dologidőben pedig a mun-
kavégzés miatt nem igen törekedtek a parasztemberek arra, hogy 
gyermekeiket az iskolába küldjék. 

- Kapálni itthon is megtanul…– mondogatták 
A kántorok is csak mellékállásban tanítottak. Fő tevékenysé-

gük—és jövedelmük is—az egyházi szertartásokhoz kötődött. (Ezt 
a rangkülönbséget jelzi az is, hogy a kántor-tanítókat a nép Kántor 
Úrnak szólította.) Ennek az elhanyagoltan kezelt oktatásnak meg is 
lett az eredménye: évtizedekig jellemző, hogy egyes dokumentu-
mokon még a község vezető emberei sem tudják leírni a nevüket – 
ehelyett csak egy X-et írnak… 

Az iskola helyi főnökei, a plébánosok az egyházközség történetét 
őrző Historia Domus-ban sem igen írtak az oktatásról, vagy a taní-
tókról. 

Rhada mesterről annyit tudunk, hogy valami miatt összeveszett  
Buzváry plébánossal és feljelentette őt Migazzi váci püspöknél. Az 
ügy úgy zárult le, hogy a püspök kirúgta a panaszos tanítót. Helyé-
be Nagy Ferenc mester jött Zsámbokra és szolgált itt az 1780-as 
években. 

Ezekben az években náddal fedett volt a plébánia és a kántor-
tanító lakása, egyben az iskola is. Ezeket az épületeket a XIX. sz. 
első éveiben Márkus plébános saját költségén fazsindellyel fedette 
be. 

A rendszeresnek mondható egyházközségi történetírást 
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(Historia Domus) 1813-tól kezdte vezetni Csehi László plébános. Ez 
a művelt pap elég kemény, nehéztermészetű férfi lehetett, akinek 
szinte állandó anyagi természetű vitái voltak a község vezetőivel,  
Beniczki Ádám földesúrral, sőt egyházi feletteseivel is! 

Csehi 1813 novemberében helyi népszámlálást tartott (a lakosság 
létszáma: 1308 fő) a 31 éves Laukó Mihály kántor-tanítóval, akiről 
elismeréssel írta: „…élete folyása, erkölcsi szelídsége és kedves mo-
dora miatt az összes hívek előtt igen kedves volt.” (4.) 

1838-ban Papp Alajos kántortanító az iskolaház állapotáról ezt írja 
a váci püspöknek: „a szülők szeretett magzatjaikat az minden perc-
ben dülendő oskolába nem bocsájtják… és a benne  való lakás is 
rettegés…” Elpanaszolta továbbá, hogy a község nem hajlandó az 
épület javítására, sőt a neki járó tűzifából és szénából is kevesebbet 
kapott, ezért vizsgálatot kért. 

A püspöki vizsgálat—a korábbi vizitációs dokumentumokra hi-
vatkozva—ismételten leszögezte, hogy az iskolaház fenntartása is a 
község feladata, de ugyanakkor megállapította, hogy az épület 
„jelenleg tűrhető állapotban van.” (5.) 

1844-46-ban mégis egy új iskolaházat kellett építeni. Ehhez az 
építkezéshez a Beniczki-uraság 20.500 db téglát és „valamennyi 
forintot adott”. A szükséges anyagszállítást, kézimunkát és a mes-
terek díját pedig a község biztosította. Az új iskolát 1846-ban szen-
telték fel. 

Ez a épület egyben „kántorház” is volt a mai Szent Erzsébet tér 
16. sz. alatt. 

Az 1840-es évekből Lallék József kántortanító neve maradt fenn. 
Feljegyzések szerint a kb. 1000 fős községből téli időszakban kb. 
150 gyerek járt iskolába. 

Szép szokás volt akkoriban, hogy a tehetősebb emberek adomá-
nyokkal segítették a közintézményeket és a szegényeket. Ilyen ál-
dozatkészségről tanúskodnak az alábbi zsámboki lakosok végren-
deletei is: 

 
1853 áprilisában Mészáros András a helybeli szentegyházra és az 

iskola javítására 2-2 pengő-forintot,  
1854 decemberében Szajfert József az anyaszentegyházra 20 Pft-ot, 

a helybeli iskolára 10 Pft-ot, a helybeli szegényeknek 4 Pft-ot ha-
gyományozott. 

1868-ban Gregor András és neje, Kovács Borbála a szegény tanulók 
javára 80 Korona alapítványt tettek a zsámboki egyházközségnél. (6.) 
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Az 1850-es évek végén került Zsámbokra Bíró Pál kántortanító, 
aki a feljegyzések szerint 1844-ben kezdett tanítani 
Tápiószentmártonban. Népes családja volt. Gyermekei: Julianna 
(1845-1925), Zsigmond (1850-1933), Borbála (1856-1877) is ott szü-
lettek. József nevű csecsemője már Zsámbokon halt meg 1858 tava-
szán és ugyanitt született Pál fia is (1858-1877). 

1858-tól 1901-ig szolgálta a községet jegyzőként, kántorként és 
iskolavezetőként. Több évtizedes működése alatt földet is vásárolt, 
és banktisztviselő Zsigmond fiával a század végére (1899) a kántor-
lak melletti telekre megépítették azt az úrilakot, amelyet a nép ma 
is Bíró Zsiga kastélyának nevez. Később ebből alakították ki a mai 
József Attila Művelődési Központot. Mivel Bíró Zsigmondnak nem 
éltek gyermekei, ezért vagyonát Julianna nővérének leánya, Jencs 
Árpádné örökölte. 
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