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Fodor Miklós: 

Az alsó-felső szopori makkos hetye i berény és sima-

háza egyesült leány gyülekezet oskolájának rövid 

története. 

(Módosítás nélkül lett lejegyezve) 

Az 1871dik évben a magym. magas közoktatásügyi Minisztérium 

leirata folytán Nagys. Bejek György ns-kéri evang. lelkész úr, fel-

hívta Alsó-felső Szopor M hetye I Berény, Simaháza s Ság községek-

ben lakó evangélikus vallású híveit, hogy a népművelés előmozdí-

tásának érdekében, valamint a hazaszeretet s vallásosság ápolá-

sának lelkületéből körükbe egy néposkolát állítsanak fel.  

A buzgó nép, ki mindig tudott ns s üdvös ségben előljük után s 

iránt érdeklődni, belátta, hogy gyermekeik nevelése mily sok aka-

dályba ütközik, hogy a ns-kéri anyaggyülekezeti oskola szorgal-

mas látogatását a távolság s zordon időjárás akadályozza. 

Megértve Korunk előhaladott szózatát örömmel engedett e felhí-

vásnak s teljes lelkierővel iparkodott mielőbb a ns-eszme megvalósí-

tásán. 

A gyülekezetnek azon kolbéli vezérférfiai: Gyarmathy Ferenc, Kiss 

Antal, Németh Sándor, Bögöthy János m hetyei Hetyey Miklós urak 

belátva a kezdet nehézségeit minden alaptőke gyűjtése nélkül, hoz-

záfogtak az oskola megalapításához. Amiért is közös megegyezés 

folytán a központban Alsó-Szopor községben egy bérbe vett házat 

rendeztek be gyermekek számára, hol 1871 november 30án Sopron 

megyei Medgyesi születésű IIIad éves képezdés Halvax János tanító, 

kezdte meg a tanítást 49 tanulóval. 

Nevezett tanító a bérházban sikeresen működött 2 évig, a midőn 

Borbolya (Sopron megyei) község rendes tanítónak meghívta, a 

meghívás elfogadása után oskolánk tanítói helye üresedésbe jutott. 

Félévi szünet után Stáiger Gusztáv soproni harmadéves képezdés hi-

vatott el ideiglenes tanítónak, ki a meghívást elfogadva 1873 év 

okt. elején a tanítást megkezdte. 

Ekkor a tanulók számának növekedésével a bérelt ház szűknek s 

alkalmatlanok találtatott, a miért is nságos Nagy Imre kúria bíró 

úrtól Szopor községben levő 32dik számú házat hozzátartozó 9500 

n.ölnyi szántófölddel együtt gyülekezet 3000 frtért örök árba meg-

vette. 
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Mind ez ideig az oskolát Alsó Szopor, n hetye Simaháza s I berény 

evang hívei tartották fenn; ezen vétel alkalmával Felső Szopor is 

csatlakozott az újonnan megvett épülethez - a földbirtok nélkül, s 

azóta a vallásos ügybuzgósággal viselik annak terhét. Ság község 

evang hívei ez alkalommal megtagadták a törvényes csatlakozást  

s az ezzel reájuk esendő teher viselést. Kiléptek a fiók egyház kebe-

léből, újból ns-kéri   anyagyülekezet oskolájához csatlakozván.  

Ezen kilépést hitrokoni szempontból sajnálták ugyan híveink, 

azonban az oskola népességének tekintetéből - minthogy tanköte-

lesek száma 70-80 körül változik - csatlakozást hozzá a törvényes 

úton nem követelhették.  

Elegendő erőt érezvén a megnevezett filia buzgó hívei az ódon 

zsellérházat átalakították tanterem s tanítói lakássá. Ezen átala-

kított helyiségben Steiger Gusztáv tanító működött 1½ évig, amidőn 

Ihács Bácsmegyei községben rendes tanítónak meghívatva ezt elfo-

gadva Alsó-Szopor oskolája ismét tanító nélkül maradt. 

 Félévi szünet után a tanítói állás betöltésére 1875 év Május 25én 

Fodor Miklós Kem mihályfai (Vas m) születésű ifju, akkor IIIad éves 

képezdés hivatott meg ideiglenes tanítónak, ki a meghívást elfo-

gadva, egy év leteltével a midőn az állás rendszeresítetett rendes 

tanítóul megválasztatott; Isten segedelmével az ó zsellérházban 13 

évig tanított. 

 A megvett épület s birtok ára 3 ezer frt kifizetése nem csekély ag-

godalmat okozott gyülekezet híveinek. Különösen sokat fáradoztak 

a gyülekezet érdemes lelkésze Ns Bejek György s Gyarmathy Ferenc 

gondnok - kik vételár kifizetéséről gondoskodva kölcsönpénz kiesz-

közlése végett, nem kímélve fáradtságot minden eszközt s módot 

felhasználtak a kölcsönpénz kieszközléséért.  Az Isteni gondviselés 

áldásos keze buzgólkodó férfiak fáradozásai meglátszott ns lelkű 

pártfogók segedelmével a kölcsön rövid idő alatt előlteremtetett, a 

vételár ezzel teljesen fedeztetvén.  

A felvett kölcsön 13 évi helyes s okszerű gazdálkodás folytán a 

gyülekezeti tagok hozzájárulása nélkül letörlesztetvén az oskola-

ház 9½ hold szántófölddel együtt tehermentesen a gyülekezet tu-

lajdonába ment át.  

Alig végezték el a nehéz de ns munkát, máris a közigazgatási 

bizottság a járási szolgabíró ur utján felhívta az egyes községek fi-

gyelmét a kor kívánalmainak megfelelő tanterem előállítására. 
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Belátva a hívek az oskola felépítésének égető szükségességét 1886 

év szeptember 20án tartott egyházi közgyűlés alkalmával határoz-

ták az építkezés megkezdését.  Lelkesült ügybuzgósággal a gyűlésal-

kalmával az új tanteremre ezer ezer téglát ajánlottak fel. Névsze-

rint: makkos hetyei Bögöthy János, Horváth Sándor, Horváth Lajos, 

Németh Jenő és Mesterházy Samu urak. 

Tekintve azonban a tanítói lakás rozzant állapotát, ennek fel-

építésére is szükségessé vált.  Minden jó érzésű tagja az oskolagyüle-

kezetnek azt belátta, de nem érezvén elegendő eröt a költségek el-

viselésére, az egy időbeni s együttes építkezést nem akarták elfo-

gadni. 

Ekkor ns Bejek György ns-kéri lelkész ur ernyedetlen ügybuzgó-

sága folytán a tanítói lakás előállítására felső-szopori Alsó Skriba 

János úr 2000 írva kétezer T. Szopory Samu úr s Fodor Miklós tanító 

egyenként 1500 drb téglát Gyarmathy Ferenc gondnok és Hetyei 

Miklós ezer ezer drbot s többen az alább névszerint kiírtak összesen 

29 ezer téglát ajánlottak fel az önkéntesen az együttes építkezésre, 

vagyis pénzértékbe nézve 413 frtot.  

Az adományozók névsora:  

500 drbtól - lefelé:- Alsó Szoporról Bögöthy János 500 drbot öreg 

Huszár János 400 drb -300 drb téglát adtak Mesterházy Boldizsár, 

Bentsik János. 250 drbot Skriba Lajos, Luka Sámuel Adorján Kál-

mán Gyarmathy Dénes, 200 drbot ifjú Fördős József Horváth Sándor, 

Ágoston István ifjú Huszár János 150 Szopory István Deutsch Adolf. 

100 -drbot Szopory László, Fördős József öreg Simon János, Schlé-

zingger L Barabás János Giczy János Bentsik Sándor 150 drbot s 

Fördős Samu 5 frt készpénzt. 

Felső-szoporról 500 drbtól lefelé adományoztak: Horváth István 

és Sámuel- ifjabb Skriba János Nagy Ferenc Major János Skriba Sán-

dor egyenként 500 -500 drbot.- Háromszáz drb téglát -100 drb ado-

mányoztak Latsnyi Sándor -Czuppon Károly Hettlinger István Nagy 

Sámuel Nagy Lajos Kánder Sándor Kánder Samu Joó Dávid és Ist-

ván végül Mesterházy Sámuel egyezer drbot Szopory Jónás és Csap-

lovits Samu urak 500 500 drbot Ágoston János 550 drbot.- Giczy Sá-

muel pénz 100 drbot ajánlott s fizettek be részint készpénz avagy 

természetben. 

Makkoshetyéröl: Somogyi Pál és fia Sámuel 600 drbot Bögöthy Ist-

ván s fia Samu 750. Somogyi Ferenc 100 drbot Tek Gerhauser József 

ur 5 frt készpénzt és Horváth Sándor nagy diemi tanító 12 frtot.  
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Simanházáról: Ágoston János és Bögöthy József 250 drbos Skriba 

Vince és Horváth Péter 50 drbot Fijáth Mihály 20 krczárt. 

Az iklan berényi hívek adományja: T Schreiner Károly ur 500 drb. 

Csikor József 250 Bögöthy Sándor 300. Baráth János 200 Tima Fe-

renc 100 Takács Károly 100 Somogyi Sámuel 100 drbot. 

Sági hivek közül Németh György 500 drb cserép zsindelyt adomá-

nyozott. 

Ekkor a felépítendő tanterem s tanítói lakás Meidl József s építő-

mesternek az általa benyujtott s általunk elfogadott tervrajz sze-

rint 2250 frt írva két ezer kétszázötven frtért ki illetőleg nevezett 

építőmesterek átadatott. 

Az építés megkezdődött 1888 év Április 12én amidőn az épületnek 

keleti alsó sarkába, az alapkőbe egy pergament emlékirat elhelyez-

tetett. 

Az épület költségeinek fedezésérül alapul szolgált 960 frt szerzet 

tökepénz; mely összeg a következő módon tőkésítetett. Az 1885 év ta-

vaszán a tanító s gondnok vállvetve egy tavaszi erdei mulatságot 

rendezett az oskola javára, mely 122 frt tisztán jövedelmezett az 

utána való években ezt folytatták s egy téli mulatsággal megtol-

dották s mindig kedvező eredménnyel.  Mesterházy Zsuzsanna ke-

gyes asszony hagyományozott e célra 200 frt nagyságos Rupprecht 

Lajos ur több vásári vámfizetési jogot engedett, mely százakat jöve-

delmezett Solymosy László ur Ö nagysága s a Büki cukorgyár Tek 

igazgatósága s Tek. Moll Vilmos sági intéző urak 50 -50 frtal gya-

rapították az alaptőkét. 

A csinos oskolaház felépült s folyó évi 1888 Szeptember 22én ün-

nepélyesen felavattatott a tanterem ajtaja a jó hazafiak s honleá-

nyok kegyes s közhasznú keresztények nevelésére megnyittatott. 

A mindenható Istennek áldása legyen az ügybuzgó híveken.  

 


