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Jáky Ferenc a karácsonyfa-állító osli lelkész, 
a „nemzeti  kis iskola” igazgatója 

 
 

A címben idézőjelek közé került szövegrész első 
értelmezésre szoruló kifejezése az ’osli’. Osli 
nagybetűvel írva településnév. Ennek kis kezdőbetűs 
jelzői alakja az Osli településbelieket, illetve jelen 
esetben a nevezett községben lévő iskolát jelöli.  

A szántóföldjeinek termékenységéről híres 
Rábaközben van Osli. A Győr-Sopron-Ebenfurt 
vasúton Szárföld és Veszkény között haladva, ha 

északnak tekintünk: a messze-messze terjedő, a Hanság lápvidékéig tartó síkságon feltűnik egy 
karcsú templomtorony, ez jelzi a Rábaköz egyik legismertebb Mária búcsújáró helyeként számon 
tartott Osli nevű települést. Neve és népe a honfoglalás körül itt megtelepült Sur vezértől (az 
augsburgi ütközet után Lehellel és Bulcsúval együtt felakasztott személy, a besenyő harcosok 
vezetője), illetve az 1068-ban e területre a gyepük megerősítése céljából ide telepített besenyők 
később jelentős szerepre jutott családjától, az Osl’ családtól származtatható. 

A következő kifejezés, amelyikkel röviden foglalkoznunk kell, a ’nemzeti kis iskola’. Ha 
Mészáros István professzor úr értelmezését (MÉSZÁROS 1995: 16) vesszük alapul, láthatjuk, hogy 
az Oláh Miklós esztergomi érsek elnöklete alatt 1560-ban összeült nagyszombati zsinaton hoztak 
határozatot a latin nyelven ’schola’-nak nevezett iskolák létrehozásáról, melyben a ’ludi magister’  
(iskolamester) tanította a település gyermekeit. Ez az iskolatípus a 17–18. században – ha szabad e 
kifejezést használnom – már működő hálózattá szélesedett, s megnevezésére a 18. század 
második felétől a ’schola vernacula’, vagyis anyanyelvi iskola kifejezést használták azért, hogy 
érzékletesen megkülönböztessék a latin nyelven oktató gimnáziumtól. 

Mária Terézia iskolareformereinek volt az ’alkotása’ az 1760-as, 1770-es években a német 
’Nationalschule’, latinul ’schola nationalis’, vagyis ’nemzeti iskola’ kifejezés. Ez a magyar 
oktatásügyben 1790-től vált szinte kizárólagossá a Ratioban leírt alsó szintű iskolákat jelölve. 
Ezért ne keressünk e kifejezésben valami hazafias, patrióta tartalmat, egyszerűen azt fejezték ki 
ezen elnevezéssel, hogy az oktatás nemzeti nyelven, vagyis hazánkban, s ezen belül a címben 
jelzett Osli nevű településen is magyar anyanyelven történik. 

  



A ’kis’ iskola terminusról Trencsényi László azt írja a pedagógiai lexikonban (BÁTHORI–
FALUS: 1997) hogy legtöbbször a népiskola, az elemi iskola szinonimájaként alkalmazták, jelezve 
azt is, hogy viszonylag alacsony gyermeklétszámmal s többnyire – éppen ebből adódóan – 
összevont tanulócsoporttal, tanulócsoportokkal működő iskoláról van szó. Kelemen Elemér 
szerint (BÁTHORI– FALUS: 1997) az elemi népiskola 1-2 tanteremmel és tanulócsoporttal, 1-2 
tanítóval, segédtanítóval rendelkező archetípusát jelenti e megnevezés. 

Fentiekből már röviden arra is következtethetünk, mikor is tevékenykedhetett a címben 
néven nem nevezett igazgató. De vajon ki volt ő? 

 
Ő Jáky (született: Joachim) Ferenc, a településnek időrend szerinti harmadik plébánosa. 

Ismerve a népoktatás gyökereit, nem csodálkozhatunk azon, hogy a plébános az iskola igazgatója. 
Gondoljunk csak vissza a plébániai iskolákra, melyeknek a vezetője egyértelműen maga a 
plébános volt. A nagyszombati zsinat írta elő először, hogy minden plébániai iskolában legyen 
külön magiszter, mint a plébános legközvetlenebb munkatársa. A tanítói státus azonban egyházi 
státus maradt, s mint ilyen kapta a tanító a szolgálati lakást, az illetményföldet, s mentességét az 
adózás, a katonáskodás és a robot alól. Még századok múltán is ez volt a helyzet. Az 1806-os 
második Ratio-t követően is minden katolikus népiskola közvetlen felügyelője, a tanító közvetlen 
hivatali főnöke, igazgatója a helyi plébános volt, aki ezen „tisztségéből következően” – a Ratio 
183. és 248. §-ai alapján –, valamint a főhatóság által megadott szempontok szerint félévente 
jelentést küldött feletteseinek a vezetése alatt működő iskoláról. 

Mit tudunk Jáky Ferencről? 
Joachim Mátyás és Mandl Katalin harmadik gyermekeként Győrben látta meg a napvilágot 

Franciscus Joachim, 1806. december 9. napján, vagyis a II. Ratio évében. Már maga ez az 
egybeesés is indokolhatná, hogy foglalkozzunk az ő tevékenységével, de sokkal inkább indokolja 
ezt maga az a tevékenység, melyet az osli iskola érdekében végzett.  

Elemi tanulmányait a győri belvárosi iskolában végezte, innen jutott a négy évvel azelőtt 
Győrbe érkező bencések helyi gimnáziumába, a volt jezsuita gimnáziumba.  Az 1815/16. évben 
kezdte meg a grammatikai osztályokat s a négy grammatikai osztályt (ezt az 1806-os Ratio emelte 
3-ról 4 osztályosra) követően elvégezte a prima majd a secunda humanitatist is, vagyis végigjárta 
az úgynevezett nagygimnáziumot. A középiskola elvégzése után eleinte externistaként járt a győri 
„hittani iskolára”, de 1826/27-ben már mint II. éves theológus-hallgatóval találkozunk nevével a 
korabeli latin nyelvű protocollumban. Előmenetelére, tanulmányaira jellemző, hogy negyedéves 
korában ő a cantus praefectus (jó énekes lehetett), s egyúttal ő az infirmarius (vonzódott a 
betegek gondozása, ápolása, a karitatív tevékenységek iránt) is. Mivel a kispapoknak akkoriban 
nyilvánosan is kellett prédikálniuk, hamar kitűnt, hogy német eredetű családi háttere ellenére is jó 
rétori képességekkel, pontosabban: magyar nyelvű szónoki képességekkel is bírt. 

1830 januárjában, 24 évesen szentelték pappá, miután spirituális gyakorlatát is letöltötte. 
Rövid káplánkodás következett: először Téten, majd a soproni Szent Mihály templomban és 
Oroszvárott. Itt ismerkedett meg a Hunyadi grófi családdal, s a jól képzett, művelt fiatal pap 
Juranich püspök engedélyével rövidesen a Hunyadi-fiúk (László és Kálmán) házi nevelője lett. E 
gyakorlat nem volt akkor példa nélkül való, több főúri családnál találkozunk házi nevelőként 
olyan fiatal papi személlyel, akinek aztán később tudományos vagy papi pályája magasra ívelt 
(MOHL 1933: 240). 

  



A grófi családdal együtt éveket töltött Bécsben, kiválóan beszélt németül, latinul, megtanult 
franciául és angolul, széles látókörű, nagy tudású, aszketikus hajlamú egyházi férfiúvá, s tapasztalt 
nevelővé lett.  Betegeskedései miatt azonban nevelői tevékenységével felhagyott és a 
lelkipásztorkodást választotta. Csak érdekesség, hogy neveltjei, a Hunyadi-fiúk életük későbbi 
szakaszaiban is rendszeresen felkeresték szeretett nevelőjüket.  

Jáky ezután Szentmargitbányán, majd Köpcsényben lett káplán, 1843-tól pedig Osliban 
adminisztrátor, s élete végéig plébános.   

 
A magyar érzületű pap, aki már kispap korában sem volt hajlandó német nyelven prédikálni, 

minden könyvét (a vallásos élet legkülönbözőbb témáiban) magyarul írta, mindig magyar zsinóros 
kabátot hordott a reverenda felett és papi reformokat is sürgetett, nevét itt, a színmagyar lakosú 
Osliban változtatta Joachimról Jáky-ra 1848-ban. 

Nem említem most hitéleti tevékenységét, irodalmi és fordítói munkásságát, karitatív 
tevékenységét a kolerajárvány idején, csak annyit jegyzek meg ezekről, hogy ő a falunak igaz lelki 
atyja, orvosa, ügyvédje, patrónusa volt, akiről hívei talán nem is sejtették, hogy egyházi írói, 
egyházzenei és fordítói tevékenysége révén a római akadémiai társaság tagja. Azt azonban annál 
inkább tudták, hogy lelkesen tanította a gyermekeket, mindig maga tanította a hittant, egyetlen 
vasárnapi keresztény tanítást soha el nem hagyott, szívügyének tekintette az ismétlőiskolások 
ügyét, szinte szakemberként irányította az iskola mellett működő faiskolában folyó munkákat, s 
amikor az egyházközség vagy a hatóság hosszabb szünetet rendelt el, ő inkább maga tanította a 
gyermekeket az iskolában, minthogy azok elszokjanak a tanulástól. 

De nem csak a hittant tanította, rendszeresen ellenőrizte a tanítást, eljárt a tanítók egyleti 
körgyűléseire, harcolt azért, hogy az év végi vizsgák rendszeresen megtörténjenek, s tanszerekből 
a plébániáján szinte egész raktárnyit tartott. Jó szívvel adott jutalomként irkákat, palatáblákat, 
tollakat és könyveket is a szegény sorsú gyermekeknek.  A tintát maga készítette házilag, így abból 
minden iskolás gyermeknek mindig bőven juttatott. 

 
Az iskolát a templom előcsarnokának tekintette, ezért is szeretett sok időt tölteni az 

iskolások között. S míg maga szerény, aszkéta életet élt, annál többet költött az iskolára: 
felszereléseket, könyveket vásárolt, s ha kellett, építtetett. 

Nevelési felfogásáról így tett említést egy 1890-ben kiadott kis nyomtatvány: „…alkalmas és 
alkalmatlan időben gyomlált, irtott minden rosszat, plántált és ápolt minden jót, hogy kedvelt 
övéinek eszét és szívét művelje,  hogy ez által azok, ha szegény is, de értelmes emberek, jámbor 
keresztények, a haza munkás polgárai, a községnek becsületes tagjai legyenek.”(CSIZMADIA 1890: 
15) 

Sajátkezű feljegyzései alapján arra következtethetünk, ismerte és rendszeresen forgatta Kiss 
Pál 1830-ban megjelent munkáját (címe: Tanítás módja a városi és falusi iskolamesterek számára). 
Ugyanis ilyen feljegyzéseket jegyzett naplójában: „a tanító nyerje meg tanítványainak szeretetét és 
bizalmát, […] tegye könnyűvé tanítását, […] kedveltesse meg a tanulást és éreztesse annak 
hasznát, […] a tanításban mindent, amennyire lehet, szemléltessen, […] gyakran kérdezze ki a 
gyermekeket arról, amit ezek  már tudnak …” 

 

  



Jáky Osliba kerülésekor a gyermekek a plébánia épületének egyik szobájában (oskolaszoba) 
tanultak. „Tanuló az egyetlen osztályban van 94, fi 40, leány 54”- jegyezte az általa irányított első 
tanév végén. Ez a gyermeklétszám azonban csupán a 6-12 éves kor közötti gyermekeket jelöli, 
nem a rendszeresen iskolába járókat. Ez utóbbiakról az első jelentése így szólt: „A különlegeltetés 
miatt, melly igen divatozik, sok iskolázható gyermek gyéren látogatja meg az iskolát és vadul nő 
fel …” Jáky ebbe nem akart belenyugodni: a szülőkkel való minden találkozást és szinte minden 
egyes templomi prédikációt felhasznált arra, hogy a szülőket meggyőzze az iskolába járás 
fontosságáról. Az Eötvös-féle népoktatási törvényt követő második tanévben – részben a 
törvénynek, részben saját törekvéseinek köszönhetően – már ezt jegyezhette az éves munkáról 
szóló jelentésének ’Az iskolába járás szorgalmas, vagy hanyag módjáról’ című rovatába: „… csak 
betegség miatt szoktak nyáron kívül elmaradni, egyéb iránt nem hiányzanak …” 

Visszatérve az egyetlen iskolaszobához, Jáky ennek berendezését is erősen kifogásolta első 
jelentésében ’A helybéli igazgatónak észrevételei’ elnevezésű táblázati oszlopban: „ … az iskola 
szűk, a padok nem elégségesek,  s mellyek  vannak is, igen romlottak, írni is kínos rajtuk.” 

A már kétszer is említett jelentés (JÁKY 1846: 2) az egyházmegyei levéltárnak a Stankovich 
püspök ideje alatt tárgyi csoportokba, s azon belül időrendbe szedett iratanyagában külön jelzet 
nélkül található. Tartalmi vonatkozásain túlmutató egyik érdekessége, hogy az osli iskolára 
vonatkozó jelentések időrendi sorrendjében az iratköteg legelső magyar nyelvű jelentése a Jáky 
által készített. A nyelvi rendelet megjelenését követő jelentés fejlécében még az idegen nyelvű 
fejezetcímek szerepelnek, Jáky azonban ezeket áthúzta, magyarra fordítva kézírással felülírta, majd 
ezt követően ugyancsak magyarul töltötte ki az egyes oszlopokat. Lehet, mindez csupán véletlen 
egybeesés, de ismerve a plébános erős magyar érzületét, nem túlzás, ha azt állítjuk: ennél többről 
van szó. 

 
Az iskola kifogásolt állapotában azonban évekig nem változott semmi. Mindhiába kérte Jáky 

az elöljáróságot, hasztalanul írta szomorú jelentéseit félévenként: „Az oskola szoba a gyermekek 
számához képest kicsiny. A padok nem elegendők. A létező padok felette keskenyek és 
elfaragcsálvák, írásra alkalmatlanok.” Végül is megelégelve a helyzetet, ő maga teremtette meg a 
feltételeket: 1852-ben átépíttette a plébániát, aminek következtében megtoldatta, 
meghosszabbíttatta az iskolaszobát. Ekkor annak hossza 4 öl és 4 láb lett, s új, egy öles padokat is 
készíttetett bele a plébános, szám szerint húszat. Ez átmenetileg megoldást jelentett, de az 
iskolának továbbra is csak egy terme volt,  egy ’pallótalan és alacsony’ terem. Az igazi megoldást 
az hozta, amikor Jáky a saját költségén egy egészen új, tágas iskolatermet építtetett, most már a 
plébániától különálló telken, de annak közvetlen közelében. A telket a község biztosította a 
pásztor házának helyén. Mint azt feljegyzésében meg is fogalmazta: „elhatároztatott az új 
iskolának és tanítólaknak egészbe új építése” (JÁKY 1881: 293). 1864. március 30-án már el is 
bontották a régi, toldott, rossz épületet, s április elején Jáky személyesen irányította a falu 
lakosságát, hogy kiássák az új épület alapjait. Április 18-án már el is helyezhette az új épület 
alapkövét. Mint feljegyezte: „Ebbe a sarokkőbe pénzdarabokat tettek a kőművesek, … 25 
krajcáros ezüstpénzt, mások rézpénzt adtak és ezüst hatosokat … rendkívüli munkásság és 
szorgalom tüntette ki a híveket az építkezésnél. Az egész tér valami forrongó hangyabolyhoz vala 
hasonló.” Ugyanezen év június 26-án Jáky körmenettel vezette híveit a templomból az új iskola 
felszentelésére, majd visszatérve a szentegyházba Te Deumot tartottak. Ez az épület már 10,9 m 

  



hosszú és 8 m széles volt, ehhez csatlakozott a tanítói lakás is. A terembe új padokat készíttetett a 
plébános, olyanokat, melyeknek „tulajdon pallója vala”. Ebből az új iskolateremből majd 1892-
ben alakítanak ki két önálló osztályt, s ezzel együtt a tűzesetek megakadályozására új szerkezetű, 
tűzfallal védett tetőt is kapott az épület. A Jáky által építtetett iskola minőségére jellemző, hogy ez 
egészen 1927-ig ebben a formában fogadta be a tanulókat, szolgálta a falu oktatásügyét, de mind a 
mai napig áll és iskolaként működik (további termekkel megtoldva), benne ugyanúgy két 
osztállyal. 

 
Jáky 1845-ös keltezésű, iskoláról szóló feljegyzésében maradt fenn az iskolai tanítás rendje is 

az alábbiak szerint: 
 

 
 hétfő kedd szerda péntek  szombat 

olvasás olvasás olvasás 
számvetés számvetés számvetés 

 
d.e. 

írás írás 

 
hittanítás 

írás 

 
hittanítás 

dictando írás dictando írás 
számvetés számvetés 

d.u.  u.a. u.a. 

káté ism. 

u.a. 

káté ism. 
 

S hogy milyen színvonalon zajlott a gyermekek tanítása? Az első feljegyzések szűkszavú 
bejegyzései szerint: „meglehetős sikerrel”, másutt „jó sikerrel”. Az 1870. évi népszámlálás Oslira 
vonatkozó adataiból azonban ennél többet tudhatunk meg. A lakosság száma 974 (493 férfi és 
481 nő), ebből olvasni tud 309 (69 férfi és 240 nő), írni és olvasni tud 432 (309 férfi és 123 nő). 
Az írástudatlanok száma 233 (115 férfi és 118 nő). 

Nevelői tevékenységének eredményét, továbbá az iskolában folyó oktatás színvonalának 
alakulását is jól jelzi, hogy míg az 1840-es évek végén csupán egy gyermeket említett, aki 
Kapuvárra ment kalapos inasnak, a többiről azt jegyezte: „a kimaradottak paraszti munkára 
tértek”. Élete vége felé viszont azt állapíthatta meg, hogy az osli iskolások közül (részben az általa 
kezelt alapítvány pénzügyi támogatása révén) rendszeresen jutottak el gyermekek a győri 
gimnáziumba, lett közülük több ügyvéd, tanító, továbbá a 40 évnyi működése alatt 17 fiút indított 
el a papi pályán, aki közül egyikük (Kapui Elek) a későbbiek során székesegyházi kanonok lett. Ő 
az a Jáky-tanítvány, aki felfedezte, elindította és támogatta tudományos pályáján Simonyi Károlyt, 
a neves fizikust. Osli lánytanítványai közül 28-ból lett fogadalmat tett apáca, s egyiküket (Horváth 
Katalint) a győri orsolyita nővérek több alkalommal egyhangúlag választották főnökasszonyukká 
(Mater Alojzia néven).  

 
1845-ben a plébános közvetlen munkatársaként, tanítóként a 25 éves, ’feleséges’, magyar 

férfiút, Kiss Istvánt találjuk, aki tudott németül is. Már több mint 9 éve tevékenykedett a tanítói 
pályán, s ebből három évet töltött ezen időpontig Osliban. Jáky megérkezése előtt ő tanította a 
hittant is, ezt azonban Jáky azonnal átvette tőle annak ellenére, hogy meg volt elégedve az ő 
munkájával, hiszen így nyilatkozott róla: „tanmódja és magaviselete dicséretes”. Ugyanakkor 
tudjuk, hogy e tanítónak ekkor még nem volt képezdében szerzett végzettsége, nem úgy, mint az 

  



őt követő Cseresznyák Ignácznak, aki a győri képzőben szerzett tanítói oklevelet. Jáky évtizedekig 
dolgozott együtt Cseresznyákkal, akivel egyrészt életük végéig szóló barátságos emberi 
kapcsolatot, a nevelés terén pedig egyetértő és jól együttműködő pedagógiai-szakmai kapcsolatot 
épített ki. 

Kapcsolatuk emberi jellegére is utal Jákynak egy 1871-ben keltezett jelentése. Ekkor a 
tanfelügyelőnek készített jelentést arról, milyen az iskola helyzete a tornászat terén: „Tornahely 
nincsen, mert nagyon is sokat ugrálnak, másznak és mesterkednek az iskolások, legkivált a papház 
körüli korlátfákon. A gyarló, sokat üldögélő városi gyermekeknek ajánlható a helyes gimnasztika. 
Nálunk, falun úgyis minden gyermek gimnaszta. Tanítónk szintén nem alkalmas arra, hogy dőre 
ugrándozóvá legyen, mert lábait gyakran száraz fájdalom gyötri” (JÁKY 1871:2). 

 
Az iskolával nemcsak mint hivatalos felelős személy foglalkozott Jáky plébános, nem a 

helikopter-szemlélet jellemezte, nem csupán a fontosabb, nagyobb dolgokkal törődött, hanem az 
iskolai élet minden apró részletére odafigyelt. Erről az iskola életét szinte napi rendszerességgel 
rögzítő naplója tanúskodik. A felszerelések beszerzésére minden lehetséges alkalmat megragadott. 
A végtelen sok eset közül álljon itt egy jellemző eset. 

1868 októberében a falu közvetlen szomszédságában fekvő majorban tűz ütött ki. A 
férfilakosság – részben Jáky hathatós lelkesítésére – sietett a bajba jutottak megsegítésére. Az 
uradalom főbérlője (báró Berg Gusztáv) ezt úgy köszönte meg a plébánosnak, hogy köszönő 
levele mellékleteként 50 forintot is küldött. A plébános gondolt egy nagyot és elküldte 
megrendelőjét, s e pénz terhére eszközöket rendelt az iskola számára. Amikor az eszközök 
megérkeztek, Jáky így szólt a szószékről híveinek: „… a felebaráti szeretet gyakorlásában 
jeleskedtetek, s ím most a bárótól kapott ötven forinton megvettem nektek az egész világot” – 
vagyis: megvásárolta az iskola legelső földgömbjét! A földgömb mellé ebből a pénzből rendelt 
még az igazgató további eszközöket is, így „Magyarország térképe vászonra húzatva, 12 db 
Népkönyv I-II. rész, A vegytan alapvonalai c. könyv, a Természettan és a Fejszámolás c. könyvek, 
fa szegletmérték, számológép” (JÁKY 1881:128). A földgömb biztonságos tárolásához saját 
költségén (10 forint) speciális tároló szekrényt is készíttetett. A beszerzett új eszközöket a 
plébániáról a gyermekek üdvrivalgása mellett szállították át az iskolába, ahol minden gyermek 
„körbenézte és tapogatta a világot” – jegyezte naplójában az igazgató plébános. 

S hogy valóban mily nagy gonddal figyelt az iskolára, csupán szemléltetni szeretném naplója 
néhány apró bejegyzésének felvillantásával: 
 

 1864. január 2.  „Elajándékoztam 3 ABC-s könyvet, 12 kis kátét 2 nyelvgyakorlatos 
könyvet.” 

 1864. október 6. „Adtam 2 gyermekecskének iskolás könyveket, a vasárnapi iskolásoknak 
irkákat.” 

 1866. július 1. „Ajándékoztam Kreiter Ferkének és Kiss Gergelynek bibliát, Németh 
Jánosnak elemi kátét, Németh Ágotának Nyelvgyakorlót.” 

 1867. március 3.: „Mindegyre vártuk, hogy mikor lesz majd az iskolai próbatét, de az 
esperes úr egy ideje azt sírván-ríván, hogy megunta, … bizony oda működöm, hogy e 
teher róla levétessék …” 

  



 1867. május 2. ”begyülekeztek a gyermekek, de kevesen, pedig a hideg és kellemetlen 
időjárás miatt otthon sem vala dolguk!” 

 1867. május 5. „Az egyházi szónoklat közben figyelmeztetém a szülőket a szorgalmatos 
iskoláztatásra.” 

 

 
 

 1867-október 1. „Dél felé föltétetett a kereszt a torony tetejére. A kalácsot, melyet a bíró a 
toronyból dobatott, igen kapozák az iskolás gyermekek.” 

 1867. október 21. „Kezdődik az iskola s gyűlnek be a gyermekek, miután tegnap a 
vasárnapi keresztény tanítás alkalmával erről is szóltam.” 

 1868. június 4. „10 órakor kezdődött a próbatét és tartott 12 után ¼ óráig. Képecskéket 
osztottam, s ajándék-könyveket várok és osztok őméltóságától.” 

 1868. augusztus 18. „Még mindig kevesen járnak iskolába, mi miatt kérdeztem a 
szószékről, mióta Népnevelési Egyletünk is van, kevesebben lesznek az iskolások mint 
azelőtt?” 

 1869. május 17. „Az egyházközség második ülésén elhatároztatott, hogy négy hónapra 
szabatván az iskolai szünet, föltettem magamban, hogysem így a gyermekeket a tanulástól 
elszokni nem engedem, s inkább magam tartok iskolát …” 

 1869. június 14. „Június első napján megindult a szünidő. Engedtem két hetet múlni, s 14-
én Győrött mélt. püspökkel értekezvén hallottam tőle, hogy a 8 hónap csak a minimum, s 
ennél fogva igenis lehet tanítani több hónapig is.” 

 1869. június 17. „Elkezdettem a tanítást s folyamatosan naponkint reggel iskolát tartottam 
hónap végéig 12 ízben.” 

 1869. szeptember 2. „A tanító úr vásárra ment, én pedig az iskolát tartottam délig.” 

 1869. szeptember 14. „E hónapban az iskolásokat megszállotta az úgynevezett vörös és 
guga, sőt már augusztus közepén kezdette. Sokan meghaltak, különösen a 2-3 évesek.  
Összesen másfél hónap alatt 15 gyermek, közöttük a 6 éves, iskolába járó Borsody Bálint 
kedves kis tanítványom is.” 

 1869. szeptember 26. „Sopronban vettem és magam hoztam az iskolába új számológépet 
(3 f 40 kr.). 

  



 1869. december 24. „Estve nagy sár, tehát az iskolásokat előre bebocsátottam mind a 
karácsonyfa mellé, legalább künn nem fagyoskodtak.” 

 1870. január 30. „Kihirdettem a keresztény tanítás után, hogy mivel beköszöntött az erős 
tél, a vasárnapi iskolások jöjjenek be kedden délután fél egyre a fiúk, csütörtökön fél egyre 
a lánykák, hogy másfél órai oktatást vegyenek, főképpen írásban és föladványok 
készítésében.” 

 1870. február 1. „Begyűltek a vasárnapi iskolás fiúk és levelet diktáltam nekik jó 
barátjukhoz, kinek atyja meghalt és temetésre hívta őket.” 

 1870. február 3. „Begyűltek a lánykák és barátnéjokhoz levelet írtak, hogy beteg 
édesanyjának hogyan főzzön borlevest.” 

 1870. július 9. „Érkezett a püspöktől miniszteriális körlevél, melyben a tanítók 
fölhivatnak, hogy gazdasági tanfolyam hallgatásra Debrecenbe, Óvárra, vagy Keszthelyre 
4 hétre menjenek …” 

 1870. július 10. „A keresztény tanítás után fölkértem a szülőket, hogy mivel 4-én 
megkezdtük a tanítást és minden nap reggeltől tanítunk, jobban küldjék a gyermekeket, 
mint a múlt héten …” 

 1870. szeptember 5. „Az iskolába járást nem szüntette meg a tanító úr, hanem minden 
nap délelőtt iskolát tartott a mintegy 25 – 30 apró gyereknek s én meg szerdán és 
szombaton a káté magyarázása miatt szintén bejártam a tanodába …” 

 1870. június 15. „…az egyházközségi iskolatanács ülésén határoztatott, hogy az iskolai 
törvény értelmében évenkint legalább 8 hónapig járjanak iskolába a kisebbek, azok pedig, 
akik a 10 évet meghaladták, legalább 6 hónapig. Így mondja az 1868. évi 38.tc. 53.§ …” 

 1870. december 24. „Estve a karácsonyfához, ámbár igen csikorgó hideg vala, megjelent 
mint 250 gyermek. Mindnek ajándékot osztottam.” 

 1871. március 13. „A tanfelügyelőség meghívta Mihályiba a tanítókat. Cseresznyák 
hívására én is elmentem, s mint láttam, szívesen látott vendég valék. Tanácskoztunk a 
tanítás módjáról, az iskolázás akadályairól, tankönyvekről, s más iskolai tárgyakról a 
lutheránusok szép tanodájában. … Utána Requiem volt a Cultusminiszterért (február 2-án 
halt meg). 

 1871. március 22. „Estve a bírónál tanácskoztunk az iskolai kertről, melyben Borsody 
István a facsemetékbe be fog oltani, az oltványokra gondot viselni és ezért a község 
munkáiból fölmentettük. 

 1871. június 16. „50 forintot hozott Eszterházáról a helység bírája az iskola részére 
(Eszterházy Pál ő hercegsége mosoni főispánná neveztetvén ki)  … az 50 forinton Pestről 
Ráth Mórtól taneszközöket hozattam.” 

 1872. január 23. „Minthogy 1871. év dec.19-én tekintetes Füzy Vincze szolgabíró úr az 
itten verekedett emberen 10 forint bírságot vett és az osli iskolának küldötte, ezért utána 
kellett járnom, hogy valami hasznosat beszerezzek. Meghozattam Pestről Bopp ábráit és a 
Madarak és hüllők szép képeit …” 

 1872. április 16. „Próbatét az iskolában reggeltől délig. Az esperes úr jól megforgatta a 
diákokat, de mindenre tudtak felelni.” 

  



 1874. február 9. „Írtam a szolgabíró úrnak, hogy amikor a legénységnek tánczengedélyt ad 
ki, a gyerkőczék korhelykedését szigorúan tiltsa.” 

 1874. november 4. „Bevádoltam a szolgabíró úrnál Horváth Gergely és Csapó Balázs 
iskolakötelezetteket, kik nem jártak be. Lett sikere!” 

 stb. 
 
Az iskolából kikerülő gyermekek sorsáról sem feledkezett meg. Őket úgy igyekezett nevelgetni, 
hogy számukra különféle ájtatos társulatokat hozott létre (plébánossága 40 éve alatt 23 társulatot). 
Ilyenek voltak többek között a Szűz szent Margit lányai társulat, valamint a Szent gyermekségi 
társulat. Az előző az iskolából kikerülő lánykákat fogta össze és erkölcsi életüket igyekezett helyes 
irányba terelni. A tagok egészen a férjhezmenetelükig maradtak a társulatban. Az utóbbi társulat 
célja a „chinai pogány gyermekek javára” történő adakozás elősegítése, az értük való imádkozás. 
Ezért miden hónapban 1 vagy 2 krajcárt fizettek a beírt kis gyermekek, illetve szüleik és 
naponként egy ’Üdvözletet’ mondtak, melyhez hozzá mondták: „boldogságos Szűz Mária és 
Szent József könyörögjetek érettünk és a szegény chinai pogány gyermekekért” (JÁKY 1881: 126). 
A vállalt krajcáradományokat  vagy májusban fizették be a szülők egy évre szólóan, vagy minden 
hónap utolsó vasárnapján gyűjtötték be az apró kis gyermekek, akiket a gyűjtésükért Jáky 
plébános rendszeresen megjutalmazott süteménnyel vagy valami egyéb édességgel. E 
vasárnapokon beszédet is szokott tartani a plébános, melyben a kis gyermekekhez szólt nevelési 
célzattal. 
 

Sokat harcolt az ifjúság erkölcsösségéért, s hogy a 
farsangi, a búcsúnapi és egyéb ’köztáncok’ káros 
erkölcsi hatását valamiképp ellensúlyozza. Az 
iskolásokat egyértelműen eltiltotta ezektől az 
alkalmaktól. De a már iskolát végzett nagylányokat 
nem tilthatta el! Ezért bölcs mérséklettel úgy 
rendelkezett, hogy este és az éjjeli órákban ők csak 
akkor vehettek részt az ilyen mulatságokon, ha 
édesanyjuk is ott volt. Rendelkezéseit szigorúan 
ellenőrizte. S ha valamelyik lányos anyát az utcán 
találta, betessékelte a mulatságra, hogy ott tartsa 
szemmel a lányát. 
Prédikációiban legtöbbször a káromkodás és a pálinka 
ellen küzdött. Az előbbi ellen alapította az Örökös 
Rózsafüzér Társulatot (ebben 1859-1880 között 56 
ezren iratkoztak be a faluból és környékéről!). A 
pálinkaivás ellen drasztikus módszereket vetett be. 

Mivel a pálinkásbolt a plébániával szemben volt, figyelte, ha valaki pálinkás üveggel közlekedett. 
Ilyenkor elvette tőle az üveget, tartalmát a földre kiöntötte, de az árát megtérítette. 
Mind az iskolásokat, mind a felnőtteket tanította a szép és helyes beszédre. Ő maga rendszeres 
olvasója volt a Magyar Nyelvőrnek. A magyar beszéd művelése, továbbá az egyházi népénekekről 

  



szóló tanulmányai rendszeresen jelentek 
meg a Tanodai lapokban, valamint a 
Religióban, melynek néhány évig a 
szerkesztőbizottságában is dolgozott. 
 
 

S karácsony közeledtével még egy országosan is jelentős cselekedetéről kell 
megemlékeznünk, a falusi szegény gyermekek számára szánt karácsonyfa állításának 
bevezetéséről.  

A karácsonyfa gazdag szimbolikájáról, (v.ö.: Magyar Néprajz VII. Folklór 3. Népszokások, 
néphit) a karácsonyfa-állítás eredetéről ma már könyvtárnyi kötetek szólnak. Egyes kutatók 
szerint Gusztáv Adolf svéd király egyik tisztje súlyos sebet kapott a harmincéves háborúban. A 
sebesült tisztet egy észak német család fogadta be, s oly gondosan ápolták, hogy lassan-lassan 
lábadozni kezdett a kilátástalan helyzetű katona. Amikor már annyira megerősödött, a szép napos 
őszi időben kiült a kertbe és késével fadarabkákból kis állatokat és játékokat farigcsált. Máskor 
faggyúból gyertyát készített, s amikor elérkezett december huszonnegyedike, a közeli erdőből 
aprócska kis fenyőt is hozott. S e titkos és gondos előkészület után így szólt az őt szeretettel 
gondozó házigazdához: ”Hónapok óta ápoltok, etettek, itattok, emberségesen bántok velem. Ma 
én viszonzom ezt egy svéd szokással. Hadd mutatom meg, hogyan ünnepeljük mi, svédek a 
karácsony szentestéjét, Jézus születésének ünnepét.” S ekkor bevezette szállásadóit a belső 
szobába, ahol már előzőleg felállította a kis fenyőt, rajta aprócska gyertyákkal és alatta a maga 
faragta ajándékok. Meggyújtotta a gyertyákat és a család felé fordulva így szólt: „Ez a fiatalon 
kivágott kis fenyő ezentúl emlékeztessen benneteket is a fiatalon ’kivágott’, megölt Jézus 
Krisztusra, aki értünk született meg ezen az éjszakán és értünk is halt meg egy másféle fából 
ácsolt kereszten. Ezek a kis lobogó lángok, az égő gyertyák jelképezzék számotokra is a 
világosságot, amit Ő hozott erre a földre.” Aztán egyenként szétosztotta a család tagjainak a saját 
kezűleg elkészített kis faragott ajándékokat, s így folytatta beszédét: „Ezek a magam faragta 
egyszerű kis ajándékok nemcsak hálám jelei. Ha elmegyek tőletek, s ha talán kezetekbe veszitek 
ezeket, arra is emlékezzetek, hogy a legnagyobb ajándék jelképei is ezek, mert egyszer egy ilyen 
éjszakán ajándékozta Isten a világnak a legnagyobb ajándékot, Jézus Krisztust.” (VARGA 2007: 
192) 

A feldíszített fenyőfa, vagyis a karácsonyfa a mai formájában viszonylag új keletű szokás. Az 
eddigi kutatások zöme a karácsonyfa-állítást protestáns, német eredetűnek tartja, mely szokás 
hazánkban a Bécsi Udvar közvetítésével először az arisztokrácia, majd a városi polgárság, a falusi 
értelmiség s végül a parasztság körében terjedt el. A Bécsi Udvarban Albrecht főherceg felesége, a 
bádeni nagyhercegnő honosította meg 1820 és 1830 között. Magyarországon – a történeti adatok 
szerint – Brunswik Teréz állított először karácsonyfát 1824-ben. Aztán József nádor harmadik 
neje, Mária Dorottya, illetőleg a Podmaniczky család 1826 táján, majd 1834-ben az Oslihoz közeli 
Fertőszentmiklóson a Bezerédy család állított karácsonyfát Flórika nevű lányuk örömére (MOHL: 
1933:245). Jáky Ferenc osli plébános, a gróf Hunyady család gyermekeinek egykori nevelője e 
főúri családdal együtt Bécsben tartózkodása idején találkozott az akkor még arisztokrata 
környezetben is ritka szokással.   

 

  



Sok más értelmezés is él, összekapcsolva a karácsonyfa jelképrendszerét a kereszténység 
előtti szimbolikával. Annyi azonban bizonyos, hogy a karácsonyfa-állítás szokása Németországból 
egyrészt művészek, másrészt főúri családok közvetítésével érkezett Bécs arisztokrata köreibe s 
innen Magyarországra. Jáky Ferencnek a karácsonyfával való kapcsolatáról Mohl Adolf még ezt 
írta 1933-ban: „Jáky kétségkívül bécsi tartózkodása alatt ismerte meg a karácsonyfát, s mikor 
plébános lett, sietett, hogy vele a nép gyermekeinek is örömet szerezzen. Azt hisszük, e 
tekintetben is övé az úttörés érdeme, nemcsak Győregyházmegyében, hanem messze ennek 
határain túl is” (MOHL 1933: 245).  Jól gondolta a szerző, ma már bizonyított, a szakemberek által 
is elismert tény (v.ö.: Magyar Néprajz VII. Folklór 3. Népszokások, néphit …), hogy 1855-ben 
Jáky Ferenc osli plébános állította Magyarországon az első karácsonyfát és ő rendezett 
karácsonyfa-ünnepélyt az egyszerű emberek szegény gyermekei, a falusi iskolás gyerekek számára 
a templomban. 

A fa alatt előre gondosan elkészített, személyre szóló ajándékokat (többnyire tanszereket) 
osztott minden tanítványának. Ő maga szerényen csak ennyit jegyezett fel erről az első 
karácsonyfáról naplójában: „karácsonyfa mintegy 260 gyermeknek”. 1870-ben ezt jegyezte fel: 
„Estve a karácsonyfához, ámbár igen csikorgó hideg vala, megjelent mint 250 gyermek. Jöttek 
még utóbb is néhányan mind a mienk közül, akiket senki el nem hozott akkor estve, mind 
Öntésről, kiknek a maradt ajándékokból még lehetett osztogatni.”  

 

 
 

Vagyis úgy tűnik: ha valaki valamilyen okból nem tudott megjelenni szenteste, a következő 
napok valamelyikén felkereste a karácsonyfát. Az is látható, hogy a karácsonyfa-állítás szokásának 
bevezetése, ennek hatása túlmutat már ekkor Osli szoros értelemben vett határain, mivel a 
szomszédos Öntésmajorból is behozták gyermekeiket az ott lakók. 1871-ben csak ez áll a 
feljegyzések közt: „december 24. Vasárnapon, esti 5 órakor karácsonyfai ünnepély”. Egy évvel 
később szinte rekordnak számító létszámban jelentek meg a gyermekek: „…estve a karácsonyfa 
szép enyhe, csaknem meleg időben lett mintegy 300 apró részvevő által meglátogatva.” Az 1873. 
évi karácsonyi bejegyzés is szűkszavú: „…esti 5 óra felé szerencsésen megépült a karácsonyfa, 
kiosztottam mintegy 300 gyermeknek az adományt”.  
 

 
 

Még az 1864. évi karácsonykor is csupán az időjárásról tett említést a feljegyzés, úgy tűnik ez 
sokban befolyásolta a karácsonyfa ünnepély látogatottságát: „…a karácsony est szép csöndes 

  



hideg időben volt. 290 volt a gyermek. A karácsonyi ünnepekben kezdett esni a hó, s mindegyre 
több és több lett, hogy nem győztük az útról elhányni. De 29-én kezdődött a szörnyű hóförgeteg 
s tartott 31-ig.” Ez magát a karácsonyfa mellett zajló ünnepséget nem befolyásolta ugyan, de 
harmincadikán sok nehézséget okozott annak a 25 kislánynak és harmincegyedikén a 27 
fiúcskának, akik akkor jöttek elvégezni szentgyónásukat. S hogy valóban szörnyű lehetett az 
említett zivatar, azt az is mutatja, hogy szilveszter napján a délutánra tervezett első gyónók 
gyónását a rossz idő miatt el  is kellett halasztani. 

Majd csak később (1879 karácsonyán) ad ízelítőt Jáky Ferenc a karácsonyfa körüli hangulatról 
is: „délután 4 órakor begyűltek a gyermekek az iskolába, s játszottunk Kain és Ábelt, Salamon 
ítéletét, Vízözönt. Öt óra felé a karácsonyfa körül énekeltünk, volt 290 gyermek” (JÁKY 1867). A 
játék, az ének, az ima percei után az adományok kiosztása következett, majd az iskolás fiúk a 
szeretett plébános vezetésével megkezdték a karácsonyi „decantálást”: ablaktól ablakig járva, 
karácsonyi énekeket énekelve köszöntöttek. E szokás mind a mai napig megmaradt a faluban. 

Jáky Ferenc gyermekszerető lelkületére vall az alábbi naplóbejegyzése 1869 karácsonyáról 
„… estve nagy sár, tehát az iskolásokat előre bebocsátottam mind a karácsonyfa mellé, legalább 
künn nem fagyoskodtak.” 

Kis tanítványairól, valamint a tanítóról és az iskoláról még az 1884. december 1-jén megírt 
végrendeletében sem feledkezett meg. Pénzt hagyott az iskolai felszerelések pótlására, könyveket, 
irkákat, palatáblákat és alapítványi pénzt a szegény sorsú kisdiákok támogatására, értékesebb 
könyveiből pedig az iskola tanítójának hagyományozott. 

1885. március 13-án halt meg.  
Sírfeliratán ez a szöveg olvasható: 

„Ajkaim már elnémultak, 
Helyettem e sorok szólnak. 

tartsátok meg Krisztus tanát, 
Szeressétek Szűz Máriát!” 

 

Az osli temetőben lévő sírját a falu népe tisztelettel gondozza, az iskoláért, a gyermekekért, a 
falu népének boldogulásáért kifejtett áldozatos, ma már legendákkal övezett tevékenységét 
kegyelettel ápolja. Születésének 200. évfordulóján a plébánia falán emléktáblát helyezetek el 
tiszteletére. 
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