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Varga József 
 

A Sopron megyei Osli község kiváló tanítója: Cseresznyák Ignácz 
 

Mottó: 
Ha az előtted tisztelettel és hálával 

megemelt kalapokat egymásra raknák, 
meglátnád: mily közel jutottál az éghez. 

 
Cseresznyák Ignácz tanítói családból származott. Születési bejegyzését a katolikusok 

Káptalanvisen (ma: Répcevis) vezetett születési anyakönyvében olvashatjuk.1 E bejegyzés szerint a 

kis Ignácz (Ignatius) Zsirán született 1834. július 31-én. Édesapja (Ignatius Cseresznyák) a 

helybéli iskolamester (aki felesége révén rendelkezett kisebb nemesi földbirtokkal, vagyis: agilis 

Ludimagister), édesanyja pedig nobilis Rosalia Farkas. 

 

 
Cseresznyák Ignácz születési anyakönyvi bejegyzése 

 
A család első gyermekeként, ráadásul fiúgyermekeként született, így természetesen nagy volt 

az öröm. S hogy a salamonfai és gyülevizi gyermekeket is tanító iskolamester nem csupán boldog 

családapa, de egyben elismert ember is volt a faluban, annak bizonyítéka, hogy az elsőszülött 

fiúgyermek keresztszülőjeként az őt keresztelő helyi plébánost, Csiszár Istvánt olvashatjuk – 

ugyanúgy, mint három év múlva az 1837 októberében született második gyermek, Mária 

keresztelésekor is. 

Meglehetősen jól éltek, hiszen az édesapa szép jövedelemmel rendelkezett (a tanításért 22 

frt járt, a stólapénz 3 frt, a jegyzői feladatok ellátásáért 12 frt, a salamonfai és gyülevizi tanításért 

16 frt stb.) Ugyanakkor az édesapa jövedelme nagyobbik részét az úgynevezett természetbeni 

juttatások (föld, rét, gyümölcsöskert, zöldségeskert, tűzifa, makkoltatás, marhalegeltetés stb.) 

                                                 
1 Liber Baptisatorum V. ab anno 1831 – 1852. 28. oldal 
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tették ki. Az iskolaház, melynek két szobájából az egyik maga az úgynevezett ’oskolaszoba’ volt, 

jó állapotban állt, s ennek karbantartása is Zsira és ’társközségeinek’ feladata volt.2  

Ignácz korán, még az iskoláskor előtt elsajátította szüleitől a betűvetést, és az édesapja 

vezette iskolában is igyekezett mindig a legkiválóbb, mások számára is példaértékű tanuló lenni. 

Ezt szülei el is várták a jó eszű, könnyen tanuló kisgyermektől. Tudásának és lankadatlan 

szorgalmának köszönhetően az évek múltával egyre többször állt be édesapja mellé, később 

édesapja helyett is tanítani az iskolásokat. El sem tudta képzelni, hogy őbelőle ne tanító legyen! 

Erre nagy esélye is volt. Igaz, már vége volt annak a korszaknak, amikor a „tanítók csak 

képződtek”, amikor még semmi akadálya nem volt annak, hogy az erkölcsös magatartású és 

életmódú személyek, mintegy „természetes kiválasztás” révén tanítók legyenek. Közülük sokan 

csak népiskolai tanulók voltak, de mint „jófejű” gyermekek megfigyelték, miként foglalkozik a 

tanító a gyermekekkel, majd ifjú korukban segédtanítóként elszegődtek egy-egy mester mellé, s 

minden valószínűség szerint „jó népiskolai tanítókká válhattak, a gyakorlatban tanulva meg a 

tanítás mesterségét.”3  

A magyar és német nyelven is jól beszélő ifjú Cseresznyák Ignácz is ezen a gyakorlópályán 

indult, s apja mellett nagyszerű készségeket fejlesztett ki magában. Viszont a kor 

követelményeinek megfelelően ő már ’hivatalos’ formában is képezte magát: ’latin iskolát’ is 

végzett, s 1853-tól Győrben a Császári és Királyi Katolikus Képezde tanítványaként, úgynevezett 

prepaként (azaz: a Schola Praeparandorum diákjaként) ismerkedett a tanítás elméleti tudnivalóival.  

 

 
Cseresznyák Ignácz neve a képezde kimutatásában (1855) 

 
Az akkor kétéves mesterképző 1855. évi második évfolyamáról szóló anyakönyvében már 

ezt olvashatjuk a 20 éves fiatalemberről: „zsirai születésű, ... beszél magyarul és németül, ...erkölcsi viselete 

példás, ... valamennyi tárgyból jeles.”4 S mik is voltak azok a tantárgyak, amiből a neves képezdei 

                                                 
2 Czingráber András: Egy Répce menti település, Zsira község története.  
  Zsira, 2001: 61. 
3 Szakál János: A magyar tanítóképzés története. Hollósy János Kiadó,  
   Budapest 1934. 
4 Értesítvény a győri cs. és kir. Katholikus Képezde második éves tanulóiról az  
  1854/5-dik iskolai év mindkét félévében. Összeállította Langer József képezdei  
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tanárok előtt, vizsgán kellett jeleskednie Cseresznyák Ignácznak? Vallástan és liturgia, neveléstan, 

gyógytan, gazdasági tudomány, magyar nyelvtan, szépírás, természetrajz, kézműtan, számtan, 

orgonálás, ének, egyházi szertartások. 
Az 1855. évi képesítő vizsgálaton meggyőződtek tárgyi tudásáról, „tanítási ügyességéről”, módszertani 

kultúrájáról, s mivel minden tárgyból magas színvonalon teljesített, tanítói oklevelét az elérhető 

legjobb minősítéssel zárták: főelemi iskolákban való tanításra kapott képesítést (a tanulmányi 

eredménytől függően elérhető egyes fokozatok: alelemi v. segédtanítói; elemi vagy rendes tanítói; 

főelemi).5 

Cseresznyák Ignácz, a fiatal tanító úr rövid időre visszatért szülőfalujába, édesapja mellett 

tanított, majd megpályázta a Rábaköz híres búcsújáró helyén, Osliban megüresedő tanítói állást, 

amit végzettségére és képességeire való tekintettel meg is nyert. Pedig nem volt egyszerű feladat 

megfelelni a helyi plébános, a nagy tudású és aszkéta életű jeles pap, a hithű áldozár: Jáky Ferenc, 

valamint a falu rátarti vezetőiből álló grémium elvárásainak. De ő nagy lelkesedéssel látott neki a 

tanításnak, s a falu megelégedéssel nyugtázta a fiatal kántortanító törekvéseit. De alig várta, hogy 

az első tanév véget érjen, s frigyre léphessen a szülőfalujában megismert szerelmével, nemes Vida 

Franciskával (született 1820. szeptember 2. Csepreg), akit családi körökben csak Fánninak 

neveztek. Az esküvőre 1857. június 9-én került sor. 

A fiatal tanítót és feleségét Osliban egészen más körülmények fogadták, mint azt édesapja 

iskolájában, odahaza megszokták. Bizonyítja ezt az is, hogy Cseresznyák előtt (1844–1856 között) 

egy Kiss István nevű férfiú volt Osliban a tanító, aki éppen a nem megfelelő körülmények, az 

egészségtelen tanítólak, a rossz állapotú iskola és a rendkívül sok feladat miatt pályázott át 

tanítónak Babótra6. Osli lakossága  Cseresznyák Ignácz Osliba kerülésének évében (1856-ban) 

777 fő (391 rk. férfi, 382 rk nő és 4 zsidó). Az iskola nagyon kicsi és szűk volt, igaz „1852-ben 

már meghosszabbíttatott, így lett 4 öl és 4 láb hosszú, 2 öl 3 egész 1/4 láb széles. Új padok is 

készültek, 1 ölesek, számuk 20. Az iskolai épület így alkalmasabb lett, de a tanítónak egyetlen 

pallótlan, alacsony szobája, sok panaszra adván okot” – jegyezte a falu plébánosa. De a fiatal pár 

nem várta meg, míg „komfortos” körülményei lesznek, a család eszméje sokkal mélyebben élt 

mindegyikükben, s 1858. szeptember 11-én az osli kegytemplomban keresztvíz alá tarthatták 

elsőszülött gyermeküket, Idát. Később további három gyermekük született: 1860 januárjában 

Paula, 1864 novemberében Kornélia és 1866 augusztusában Ernő.7 Sajnos az akkor gyakori 

gyermekhalál Cseresznyákék otthonába is ellátogatott, így a gyermekek közül a felnőttkort csupán 

                                                                                                                                                         
  tanár. Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltár, Győr. 
5 Kovátsné Németh Mária: Győri Tanítóképzés 1778 – 2008. Győr, 2008:34. 
6 Jáky Ferencz: Jegyzetek az osli plébániát illetőleg. Osli Plébánia. Kézirat kjn. 1881:305.  
7 Kereszteltek Anyakönyve - Osli. Osli Plébánia. 
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Ida és Ernő élte meg. De a tanító úrék elismertségét, népszerűségét nagyon szépen tükrözi az a 

tény, hogy az Osliban addig egyáltalán nem keresztelt Ida, Paula, Kornélia és Ernő nevek az 

1860-as évektől kezdve egyre gyakrabban tűnnek fel a kereszteltek anyakönyvében.8  

Cseresznyák tanító úr közel tíz éven keresztül minden lehetséges fórumon felvetette az 

iskola helyzetének tarthatatlanságát. A kitartó buzgalom végül is meghozta gyümölcsét: az 

iskolabarát plébánossal karöltve elérték, hogy új iskola épüljön. Az eseményt így örökítette meg a 

plébániai háztörténet:  

„1864. évi március 30-án elbontatott, leromboltatott az egész iskolai rossz épület. Április 15. és 16-án ásták 

meg az alapot. Április 18-án szenteltem föl a sarkkövét és a tanító úrral együtt letettem. Ebbe a sarkkőbe 

pénzdarabokat tettek a kőművesek, én is adtam bele huszonöt krajczáros ezüstpénzt, mások rézpénzt adtak, [...] 

a tanító úrék ezüst hatosokat. [...] Rendkívül munkásság és szorgalom tüntette ki a híveket az építkezésnél. Az 

egész tér valami forrongó hangyabolyhoz volt hasonló” – jegyezte fel a helybéli plébános9. S azt is a 

feljegyzésekből tudhatjuk, hogy e lelkesedés motorja a tanító úr volt, aki sorra járta a házakat, 

felkereste tanítványai szüleit, buzdított, kért, lelkesített, s példát mutatva maga is kétkezi munkával 

vett részt az építkezésen nagyobb diákjaival együtt. 

Az új iskola 10,9 méter hosszú és 8 méter széles lett. Az új padokat, melyeket egy kapuvári 

asztalosmesterrel készíttettek, a tanító úr kérésére úgy tervezték, hogy azoknak „saját pallójuk” 

legyen, hogy a döngöltföldes teremben a gyermekek meg ne fázzanak. [Az iskola földes termét 

majd csak 1873 augusztusában padlóztatják le abból a pénzből  (20 frt), melyet a kapuvári 

szolgabíró (Kovács Antal) küldött az iskolának, mint „büntetéspénzt”, amit azok a szülők 

fizettek, akik nem járatták „szorgalmatosan” iskolába gyermeküket.]10  Ezeket az iskola közepére 

helyezték, a régieket pedig a nyugati és a keleti fal hosszában állították fel. S hogy mennyire 

szükség volt a nagyobb iskolára, azt a tanulók létszáma is mutatja: például 1861-ben 120 

gyermeket tanított Cseresznyák tanító úr, egyedül, egyetlen teremben. 

 

 
Cseresznyák Ignácz aláírása (1862) 

 

                                                 
8 Varga Józsefné Horváth Mária: Történeti  személynevek a Rábaközből (1690-1890). Győr, 2006:154. 
9 Jáky: Jegyzetek, i.m.  293. 
10 Jáky Ferencz: Iskolai jegyzőkönyv. Osli Plébánia. Kézirat kjn.: 1873.08.18  
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Cseresznyák tanító úr tanítási módjáról nem maradt ugyan feljegyzés, de az 

eredményességéről igen. Így például az 1870. évi népszámláláskor a falu 974 lakosából olvasni tud 

309 fő (69 férfi és 240 nő), írni és olvasni is tud 432 fő (309 férfi és 123 nő), s mindössze 233 fő 

az írástudatlan, ők az idősebb korosztályból kerültek ki. 

Jeles tanítványok 

S azt is tudhatjuk, hogy nem csupán az írás és olvasás elsajátíttatása volt a lelkes tanító célja, 

hanem szinte egyedülálló módón igyekezett minél több gyermeket további tanulásra késztetni. Jól 

tudta, hogy tanítani annyit tesz, mint égi fényt lopni a gyermekszívekbe. Ehhez persze nem volt 

elég a diákokat kiváló eredményre segítő módon tanítani és bíztatni, meg kellett győzni a szülőket, 

s támogatókat, pártfogókat kellett szerezni, akik a taníttatás költségeit részben vagy egészében 

biztosították. Elmondhatjuk, hogy Cseresznyák Ignácz a kultúra nagykövete volt Osliban.  Diákjai 

eljutottak, Sopron, Óvár és Győr jeles iskoláiba. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány olyan 

kiváló diák neve, akik az ő munkájának köszönhetően jutottak magasabbra, s lettek tanult apácák, 

jó nevű papok, elismert és megbecsült városi hivatalnokok. Kapuváron „kosztos diák” lett 

Borsodi Gizella, Pámer Janka és Kapui Franciska (mindhárman a Szatmári Irgalmas Nővérek 

Rendjébe, az úgynevezett Páli Szent Vince Leányaihoz álltak, s apácák lettek); a soproni 

orsolyitákhoz ment tanulni Kapuy Erzsébet (apáca lett), a győri orsolyitáknál tanult és apáca lett 

Csizmadia Regina, Horváth Filoména, Kapuy Regina; Szatmárba ment tanulni és apáca lett Nagy 

Augusztina és Pámer Scolasztika; Pozsonyba tanult és lett orsolyita nővér Gyarmati Margit és 

Kapuy Zsófia11. 

A fiúk közül említeni kell azokat, akik – többnyire győri tanulmányaik után – felszentelt 

pappá lettek (Putz Antal, Csizmadia Vilmos, Csizmadia Pál, Kapuy Elek, Molnár Géza, Nagy 

Dénes, Nagy Géza és Németh Zsigmond). Közülük is csupán Kapuy Eleket emelem ki, aki 

főszékesegyházi kanonok is lett, továbbá Csizmadia Vilmost, aki később megírta és könyvként 

megjelentette az Osli Kegyhely történetét. De érdemes említeni a nem egyházi személlyé lett 

egykori tanítványokat is. Közülük érdekes utat járt be Mészáros Vilmos, akiről mindjárt iskolába 

lépésekor észrevette Cseresznyák tanító úr, hogy különleges képességekkel bír. A kisgyermek 

ugyanis (éppen úgy, mint annak idején a tanító úr is) már tudott olvasni az iskolába lépéskor. Mint 

mondta: bátyja mutatta meg neki a Szent Család naptárt, abból tanulta meg a betűket. A kis 

Vilmos Osliból Cseresznyák közbenjárására Győrbe került a karmelita atyákhoz, akik nevelték és 

a bencések gimnáziumába járatták. Már az első latin osztályban tiszta kitűnővel zárta az évet. A 

második osztályban 120 frt stipendiumot is kapott, majd kitűnő gimnáziumi érettségit tett. 

Bevették a papneveldébe is, de kivetkőzött és Győrben segédjegyző, majd a győri adóhivatal 

                                                 
11 Jáky: Jegyzetek, i.m. 361. 
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elismert alkalmazottja lett.  De említhetnénk a tanító úr fiát, Ernőt is. Ő édesapja keze alatt végezte 

Osliban az elemit, majd Győrben papnak készült, de kivetkőzvén Sopronban fejezte be 

gimnáziumi tanulmányait, és 1884-ben a budapesti egyetemre ment az orvosi szakra s 1890-ben 

kapta meg diplomáját.12 Ő az első osli születésű 

fiú, aki doktori diplomát szerzett. Egy ideig 

Budán, majd Zágrábban mint ezredorvos 

szolgált, amikor megismerkedett leendő 

feleségével, Mittermayer Lujzával. 

Házasságkötésük után otthagyta a hadsereget, 

civil orvosként praktizált az ország különböző 

területein (Torontál megyei Oroszlámos, Nógrád 

megyei Boglyasalja, Szepes megyei Kotterbach). 

1901-től a Pannonhalmi Apátság főorvosa volt, 

az ő javaslatára kerülhetett a papnövendékek 

közé Serédi Jusztinián, a későbbi hercegprímás. 

1904-ben Pest megye alispánja két megüresedett 

állást is kínált a nevét időközben (1900-ban) 

Cseresnyésre változtató, s a Szent György 

lovagrenddel is kitüntetett orvosnak: a Budapest 

fővárosi tisztiorvosit, illetve a dunakeszi 

községorvosi állást. Ő az utóbbit választotta, így lett Dunakeszi első községorvosa. 

Közmegbecsülésnek örvendett, mindenki tisztelte, becsülte nagy tudása miatt. Puritán ember volt, 

címeit nem viselte, pedig mint a MÁV orvosi főtanácsosát a méltóságos cím is megillette. 1936. 

március 28-án halt meg, sírját azóta a dunakeszi régi műemlék-temetőben díszsírhelynek 

nyilvánították. A község oly nagyra becsülte személyét és több mint harmincéves helybéli 

munkáját, hogy életnagyságú képét – amelyet Vezényi Elemér festett – az egykori kultúrház 

Rákóczi-termében helyezték el.13 

De térjünk vissza Cseresznyák tanító úr tevékenységéhez! 

Mint tanító rendszeresen járt az esperesi körzet tanítógyűléseire (sokszor a plébánossal 

együtt), s lelkesen fogadta az új eljárásokat, módszereket, vagy éppen az 1868. évi népoktatási 

törvényt. Ennek végrehajtására – a fennmaradt feljegyzésekből ítélve – szisztematikusan készült. 

                                                 
12 Jáky: Jegyzetek, i.m.  201. 
13Csoma Attila (Dunakeszi) szíves közlése 

Cseresznyák Ernő ifjú feleségével és első 
gyermekükkel 
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Az ő közlése alapján, a plébános kéziratában maradt fenn Osliban az egy tanítóval bíró népiskola 

általános tanterve az alábbi formában:   

 
osztályok tantárgyak 

I. II. III. IV. V. VI. 
tanító heti 

órája 
összesen 

Hit- és erkölcstan 1 1 1 1 1 1  
Beszéd- és értelemgyakorlat 1 1     2 
Olvasás és írás 2 2 1 1 1 1 8 
Anyanyelvtan   1 1/2 1 1/2   3 
Szám (és mértan) 1 1 1 1 1 1/4 1 2/4 6 ¾ 
Földrajz  3/4 2/4 2/4   1 ¾ 
Történelem s polgári jogok     1 1/4 1 2 ¼ 
Terményrajz     2/4 3/4 1 ¼ 
Természettan     2/4 2/4 
Éneklés 1 1 2 
Testgyakorlás 1 1 2 
Gazd-i és kertészeti gyak. nyáron szerda és szombat délután 
Osztálytanítótól tanul 7 7 7 7 8 7 3/4 29 2/4 
Ehhez járul az ismétlő iskola 5 órája, ami télen csak 2 óra. 
 
Cseresznyák Ignácz ezt vélhetően az egyik Kapuváron tartott tanítógyűlésen jegyezte fel, s 

beszélgetésük alkalmával közölte a plébánossal is.  

Hivatástudatára jellemző, hogy míg az egészsége engedte, minden szakmai gyűlésre elment. 1871-

ből és 1872-ből is maradtak feljegyzések ennek bizonyítékaként. 1871-ben például ezt jegyezte fel 

naplójában a helyi plébános: „A tanfelügyelőség meghívta Mihályiba a kerületi tanítókat. 

Cseresznyák hívására én is elmentem, s mint látám, szívesen látott vendég valék. Tanácskoztunk a 

tanítás módjáról, az iskolázás akadályairól, ... s a tankönyvekről.”141872-ben pedig ez a bejegyzés 

olvasható: „Kapuvárott tanítói tanácskozmányra én is elmentem a tanító úrral”.15   

De a pap és a tanító más területen is jól együttműködtek. Ha lehetett, együtt mentek különböző 

hivatalos ügyek intézésére. Cseresznyák Ignácz művelt, jó humorú, közvetlen, s jól érvelő, 

meggyőző személyiség volt, a plébános szívesen vitte magával tárgyalásokra, üzletkötésre. Így 

többek között együtt mentek országgyűlési követválasztásra Eszterházára 1869-ben és 1872. 

június 19-én is.  De ilyen feljegyzés is maradt fenn: „Mexikóban voltam keresztszentelésre és a 

tanító úr is.”16 Természetesen itt nem a távoli egzotikus Mexikóról, hanem a Sopron megyei kis 

településről, Mexikópusztáról (ma Fertőújlak) van szó.  

                                                 
14 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv, i.m. 1871.03.03. 
15 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv, i.m. 1872.10.16. 
16 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m.1869.09.14. 
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A tanító úr az óraterv rögzítésén túl részletesen  feljegyezte, gondosan sorra vette az 

iskolában használható tankönyveket és az úgynevezett „Műszerek”-et, vagyis szemléltető eszközöket is. 

Látható az iskolára vonatkozó helyi feljegyzésekből, hogy ezek beszerzésére folyamatosan 

törekedett is. A plébános is méltányolta ez irányú törekvését, segítette, sőt rendszeresen fel is 

jegyezte a beszerzéseket. Ezekből tudjuk, hogy amikor 1868-ban „az öntési majorban keletkezett 

tűz oltásánál az osliak jeleskedtek”, és ezért küldött is báró Berg 50frt-ot osztrák értékben, hogy 

ezen összeget az osli iskola taneszközeinek gyarapítására fordítsák. Rendeltek is rajta Győrben 

földgömböt (Globust, 30 frt.), olvasó könyveket, népkönyvet és Magyarország térképét. A 

földgömböt  1869. január 8-án vitték be az iskolába, s azt nagy „csodálattal minden gyerek megnézte”. 

Ugyancsak 1869-ben rendeltek  „az iskola részére fa szegletmértéket és számoló gépet” összesen 

240 frt-ért.17  Vagy amikor „Esztereházy Pál küldött az iskola részére 50frt-t (mivel ezentúl a  

mosoni rész országgyűlési képviselője lesz, innen elbúcsúzott)”, Pestről, Ráth Mórtól hozattak 

taneszközöket (Bopp ábráit, a madarak és a hüllők szép képeit), fizikai eszközöket és Győrből 

telluriumot.18 Úgy tűnik, a tanító úr komolyan vette a népoktatási törvény előírásait, igyekezett az 

iskolát megfelelő felszerelésekkel elláttatni. 

Ugyanilyen odafigyeléssel kezelte Cseresznyák úr a tankötelezettség végrehajtását is. Igaz, már a 

törvény előtti időben is sokat fáradozott a plébánossal együtt azért, hogy a gyermekek minél 

többen és többet járjanak iskolába.  1867 májusában a plébános feljegyezte, hogy „begyűltek a 

gyermekek az oskolába, de csak kevesen, pedig a hideg és kellemetlen időjárás miatt otthon sem 

vala dolguk.” S ekkor a plébános és a tanító együtt figyelmeztették a szülőket a szorgalmas 

iskoláztatásra.19 S 1868 augusztusában is ilyen feljegyzést tett a tanító úr: „Kezdődik az iskolába 

járás, mintegy 20 lehetett, akiket találtam. Augusztus 20. után is kevesen jának még iskolába.” 

Majd megjegyzi: „Mióta népnevelési egyletünk is van, kevesebb az iskolás gyermek, mint 

azelőtt?”20  

Természetesen nem nyugszik, nem fogadja el ezt a helyzetet, szervez, figyelmeztet. S amikor 

például 1869. április 17-én az egyházközségi tanács második ülésén „4 hónapra szabatván az 

iskolai szünet, föltettem magamban, hogy sem így a gyermekeket a tanulástól elszokni nem 

engedem”- írja a lelkes tanító. S e törekvésében is támogatja plébánosa, mondván, ha a tanító nem 

lenne rá képes (például betegség miatta) akkor  „inkább magam tartok iskolát. Jó lesz akár csak 

reggelenkint is begyűjteni az iskolásokat”.21S a szót tett követte! Fel is jegyezte a gondos, 

                                                 
17 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1869.10.26.  
18 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1871.08.06. 
19 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1867.05.05. 
20 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1868.07.20. 
21 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1869.04.15. 
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mindenre odafigyelő plébános például 1870-ben, hogy „Az iskolábajárást nem szüntette meg 

tanító úr, hanem mindennap délelőtt iskolát tartott a mintegy 25-30 apró gyermeknek”.22 

S hogy miképpen is zajlott egy-egy iskolaév Osliban Cseresznyák tanító úr idején? Erről is 

naplófeljegyzés tanúskodik:„Értesítés az iskolába járásról, amint Osliban az elemi mindennapi 

iskolásokra nézve gyakorlatban van.1869. évi április 15-én az egyházközségi iskolai tanács 

ülésében határoztatott, hogy az iskolai törvény értelmében évenkint legalább 8 hónapig járnak a 

gyermekek iskolába (a kisebbek), azok pedig, akik 10 évet meghaladták, legalább 6 hónapig. Így 

mondja az 1868-i  t.czikk 53.§-a. 

A rendes iskolába járás így állapíttatott meg: 

Bejárnak szeptember elejétől ........................................................1 hónap 

                                  októberben (a vetés miatt) csak .................½ hónap 

                                  nov., dec., jan. és febr. ................................4 hónap 

                                  márciusban (a vetés miatt) csak  ............... ½ hónap 

                                  április, május .............................. .. .............2 hónap 

                                                                       összesen:                 8 hónap 

Az iskolának évi folyama tehát májussal végződik.” 

Egyébként minden ¼ év elmúltával a tanítónak el kellett készítenie az iskolamulasztási 

napló másolatát, „mely az esperesnek megküldetvén a szolgabírói hivatalnak adatik, hogy a 

hanyagokat, illetőleg szüleiket büntethesse” – folytatódik a korabeli kéziratos feljegyzés.23 

Szól e fenti feljegyzés a 10 év feletti gyermekekről is: „Begyűltek az ismétlő iskolások, a tanító úr 

diktált a fiúknak kötelezvényt, vagy levelet a jóbarátjuknak, kinek atyja meghalt és hívta őket 

temetésre, vagy: levelet az Alispán úrnak, hogy az Osli-Kapuvár közötti utat csináltassa meg, vagy: 

a lányoknál a barátnőjének, hogy beteg édesanyjának hogyan főzzön borlevest” ... stb. 

S hogy miként zajlott a vasárnapi ismétlő iskolások tanítása? Ezt is az ’Iskolai jegyzőkönyv’ 

címet viselő, s a plébánián őrzött napló feljegyzése örökítette meg az alábbiak szerint24: „Értesítés 

a vasárnapi ismétlő iskoláról: 1868. évi 38. évi t.czikk szerint nyáron minden vasárnapon 2 órában 

tartatik a 12-15 évesek számára az ismétlő iskola. A fiúk reggel 8-9 óráig, a lányoknál pedig 

délután 1-2, tehát hetenkint 2 óra. Télen pedig a fent említett 2 órán kívül minden kedden és 

csütörtökön másfél óra, így kedden bejárnak ½1-2 óráig a fiúk, csütörtökön ½1-2 óráig a lányok. 

Tehát hetenkint 3 óra.”  

A sok gyermek színvonalas tanítása mellett volt még mit tennie a tanító úrnak, hiszen 

nagyon igényes, tanult és komoly elvárásokat megfogalmazó „főnöke” volt a helyi plébános. Ez 

                                                 
22 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1870.09.03. 
23 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1870.04.26. 
24 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1870.03.28. 
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kiviláglik a Cseresznyák Ignácznak írt feljegyzéséből, melyben a kántortanító feladatait rögzítette 

részletesen.25  Mint írja: „A kántori hivatal az iskolatanítóival kezdettől fogva elválhatatlanul egybe van 

kapcsolva s mindkettőnek egy ember felel meg. [...] A kántornak első gondjait a sekrestyére kell fordítania, hogy 

ottan mindent rendben tart, a szent misékhez valókat előteszi, a lelkészt öltözteti mikor az isteni szolgálatot 

akarja végezni, s le is vetkezteti s mindent a maga helyére el is rak. [...] A szent mise és könyörgés alatt énekel, 

orgonál, a körmenteknél előénekel, s úgy viseli magát, hogy ki-ki őt a pap jobb kezének tarthassa. [...] 

Ostyát süt, s ahhoz finom búzalisztet vesz, de keveset és többször süt, hogy az ostyák meg ne avuljanak. [...] 

Továbbá a betegek ellátásánál a lelkésszel, amikor kell, szívesen megy. A temetéseknél is jelen van, énekel a 

halottas háznál, az úton és a temetőben. E kíséret fejében kis halottnál fizetnek neki 13 krajczárt, öreg 

temetésénél pedig 18 krajczárt. [...] A harangozást végzi és végezteti. S most is, amikor a falu kovácsa a 

harangozó, ő szerződik ezzel, hogy melyik harangozást végezze s a harangozásért hány kenyeret szedhessen, mert 

a kántortanítónak a harangozásért évenkint minden önálló házaspár 1 kenyeret tartozik adni. Az esküvőnél 

jelen van, hogy respondeáljon. A régi szerződés azt mondja, hogy 1 itze bor árát tartozik neki adni a násznép. 

[...] Az örök lámpát is rendben tartja, hogy éjjel-nappal égjen az oltári szentség előtt a világ. A toronyórát 

naponkint fölhúzza vagy huzatja, minek fejében a község learatja gabonáját.[...] Az énekes szent misékről és 

gyászmisékről kap mindenkor 15 krajczárt, liberás requienről 25 kr-t. Földje, pascuumja, lakása, kertje mint 

kántoré és tanítóé együtt van megszabva, ezért külön meghatározni nem lehet. [...] Vannak alapítványi szent 

misék, amint okmány parancsolja, úgy adatik neki hol 50,  hol 75 kr. Az Osli községnek két fogadott ünnepén 

[...]  kap 11 kr-t. Nagyböjtben és minden szombaton kis mise alatt előimádkozik a szent rózsafüzér rendjén. 

Ha a hívek némi adomány mellett kérik, hogy halottakért, vagy más jó szándékra nyilván imádkozzék, ezt a 

szent mise után teszi s imádkozik, néhány Mi Atyánkot elmondván a néppel.” 

S mindezek csupán a kántori teendők, melyeket a tanítói és a jegyzői mellett el kellett látnia. 

S hogy Cseresznyák Ignácz mindezen teendőket kiválóan, a szigorú plébános igényei szerint 

ellátta, annak bizonyítéka többek között, hogy amikor egy alkalommal Cseresznyák tanító úr 

néhány napig idős szüleit látogatta meg, s Kapuvárról helyettesítették őt a kántori teendőinek 

ellátása miatt, ezt jegyezte fel a plébános: „Míg oda volt, sokat szenvedtem a szent mise alatt az 

ének és orgonálás következtében.”26   

Tudnunk kell, hogy Jáky plébános fokozott figyelmet fordított a templomi éneklésre és az 

iskolai énekoktatásra is. A képzett, jól orgonáló és szépen éneklő kántortanítóval sok-sok estét 

töltöttek el az énekekről folytatott vitával. Vitájuk, pontosabban „szakmai véleménycseréjük” 

után felhívással is fordultak az ország közvéleményéhez. Így történt ez már 1862-ben, amikor a 

Religio c. lap hasábjain és a Tanodai lapok c. lapban is közölték az egyházi énekkel, s a tanulók 

énektanításával kapcsolatos gondolataikat: „Egyetlen egy magyar szent énekünk sincsen, mely mindenütt 
                                                 
25 Jáky: Jegyzetek i.m. 306. 
26 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1873.07.13.  
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ugyanazon szöveg és ugyanazon dallam szerént énekeltetnék az egész magyar hazában.” Ezért javasolták, 

hogy a kántortanítók által a Szent István Társulathoz beküldött énekek összegyűjtésével és 

kiadásával meg kellene szüntetni „azon visszás körülményt, hogy a szomszédos falvak római 

katolikus lakosai sem értenek a másik kántor énekéhez!” 

    
 
              A  Religio és nevelés  címlapja                                  A Tanodai lapok c. lap fejléce 
 
 

Ott bábáskodott Cseresznyák Ignácz akkor is, amikor Jáky plébános egyházi énekeit, többek 

között az azóta is jól ismert és közkedvelt antifónát írta. Ő volt az első előadója és csiszolója a 

plébános zenei zsengéinek. 

 

 
                                               Az antifóna kottája 
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Ugyancsak meg kell említeni, hogy Cseresznyák Ignácz volt a betanítója és egyik legelső 

szereplője annak a magyar nyelvű Passiónak, melyet Osliban Jáky Ferenc plébános kívánsága szerint, 

de a kántortanító által összeállított szereposztásban 1868. április 5. óta –  több zenekutató 

legnagyobb örömére – azóta is változatlan formában énekelnek.  

A legelső alkalommal a hét főből álló kar (evangélista, Krisztus, Péter, Júdás, szolgáló, 

főpap, Pilátus) így állt össze: Cseresznyák Ignácz énekelte Krisztus szerepét, a szolgáló és a főpap 

szerepét egy-egy iskolás gyermek, a többiek jól éneklő fiatal férfiak voltak.27 

 

Ugyanígy jelentős szerepe volt Cseresznyák tanító úrnak akkor is, amikor a plébános a 

Vízkeresztjárás szokását kívánta visszaállítani Osliban. Már 1852-től próbálkozott ezzel, de igazán 

csak a hivatása magaslatán álló Cseresznyák odaérkezését követően sikerült (a kántor és a 

gyermekek bekapcsolása révén) feleleveníteni és évtizedekig életben tartani a szokást. A tanító úr 

néhány gyermekkel minden házhoz elkísérte a plébánost, ahol a ceremónia részeként Cseresznyák 

tanító az alábbi éneket énekelte, a kórust a gyermekek alkották: 28  

 

Kántor:„Nékünk született mennyei király 

            Szűz Máriának méhétől elvál. 

 

Kar: Új esztendőben mi vigadjunk, 

        Született Jézust mi imádjuk. 

 

Őtet követé boldog Szent István 

Első vérnök lőn, hitért meghalván. (Kar) 

 

Szent János vala választott edény, 

Tiszta élettel tündöklő napfény. (Kar) 

 

Az apró szentek megöletének, 

Kis Jézus helyett ők szenvedének. (Kar) 

 

Szent Tamás püspök Angolhon szélén 

Halált szenvede Jézusért tűrvén.(Kar) 

                                                 
27 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1868. 02.16. 
28 Jáky: Jegyzetek i.m. 322. 
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Szilveszter pápát Isten kedvelte, 

Ki első császárt megkeresztelte. (Kar) 

 

Kiskarácsonykor körülmetélték 

A kisded Jézust, ó törvény múlék. (Kar) 

 

A Szent Háromság tőlünk áldassék, 

Örök boldogság nekünk adassék. (Kar)” 

 

S hogy mennyire pótolhatatlan volt az 1780-ból való orgonán [1845-ben lett alaposan 

reperálva, majd 1865-ig  Fischpera szinte évente, utána 1880-ig Richter Fülöp rendszeresen 

javította]  kiválóan játszó tanító úr az éneknél, azt további két tény is igazolja. 
Az egyik ilyen tény az, hogy a 

helybéli plébános méltónak 

tartotta őt arra, hogy az Osliban 

létező, úgynevezett Orbán-féle 

alapítványból fizetés-kiegészítést 

kapjon.  Ezt az alapítványt az osli 

származású Orbán György (1814-

1870)győri székesegyházi kanonok 

tette részint a szegény sorsú osli 

iskolás gyermekek tanszereinek 

támogatására, másrészt az „arra különösen érdemes” osli kántortanító fizetésének kiegészítésére.29 

Egy ilyen, 1884-ben történt 60 forintnyi kereset-kiegészítésről fennmaradt a Cseresznyák tanító úr 

saját kézírásával megírt eredeti nyugta, aláírással és illetékbélyeggel együtt. A szövege az alábbi: 

„Nyugta 60 ft-ról, azaz hatvan forintról (osztr. ért.), melyeket mint az Orbán-féle ezer forintnyi 

alapítványunk egy esztendei (1880 mártziustól 1881 mártziusig járandó) kamatját a kegyes alapító 

szándéka szerint osli elemi tanítói jövedelmem szaporítására nt. Jáky Ferencz lelkész urunk 

kezéből fölvettem. Kelt: Osliban, 1884. mártzius 3-án. Cseresznyák Ignácz éneklést tanító” A 

másik – ugyancsak Cseresznyák úr elismerését tükröző tény, hogy Jáky plébános még a végrendeletében 

                                                 
29 Főtisztelendő Orbán György alapítványa – 1871. Osli Plébánia. Kézirat, kjn.  

Cseresznyák Ignácz  kézírása 
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is megemlékezett tevékenységéről. Végrendeletében meghagyta ugyanis, hogy a temetésén „éneket 

zengő tanító úrnak ¼ fontos viaszgyertya és 1 frt fizettessék!”30 

 

A tanítás, a jegyzői és a kántori feladatok mellett természetesen volt a tanító úrnak 

bőségesen tennivalója. Ismert a mondás, miszerint egy falut a három „P” igazgat, irányít: a pastor 

(=plébános), a praetor (=jegyző) és a praeceptor (= tanító). E háromból két tisztséget Cseresznyák úr 

töltött be, ezért a legkülönbözőbb feladatok vártak rá, melyeket ő rendre tisztességgel ellátott. 

Csak példákat szemezgetek a gazdag tevékenységcsomagból. Amikor például 1869-ben egy 

püspöki körlevél szerint egyházközségi tanácsot kellett fölállítani, és Osliban április 11-én meg is 

történet a 13 valóságos és 4 póttag választása, Cseresznyák  kántortanító úr mint jegyző 

természetszerűen beválasztatott e tanács rendes tagjai közé. S talán az sem teljesen véletlen – 

hanem a tanító és egyben jegyző Cseresznyák érdeme –, hogy e tanács legelső tanácskozásán az 

iskolások rendes ’bejárásáról’ s az 1868.évi 38. törvénycikk értelmezéséről volt szó. S a téma 

előadója ugyancsak Cseresznyák Ignácz volt.31 

Szintén a tanító úr szorgalmazására, s a plébános támogatását bírva vezették be (a kapuvári 

szolgabíró engedélyével) Osliban, hogy 1867. december 1-jétől esti 9 órakor minden nap 

harangoztak, hogy „szolgáljon ez jelül a hazatakarodásra”, vagyis a gyermekek ezen időpont után 

nem tartózkodhattak felügyelet nélkül az utcán (nyáron 10 órakor harangoztak). E szokás még az 

1960-as években is élt, s az úgynevezett „esti harangszó”-ra minden gyermeknek otthon kellett 

lennie! 

1870. január 23-án a délutáni „Könyörgés” (=litánia) után gyűlés volt a „tanodában”. Az 

úgynevezett autonómia gyűlésre kellett három esperességből egy képviselőt választani. Ennek 

előkészítésére Osliban is megalakult az „ötös bizottság”, melynek tagjai: Jáky plébános, 

Cseresznyák tanító, Borsodi Péter bíró, Kapuy József öregesküdt és Kapuy Pál egyházatya. 

Tagja volt a tanító úr a Jáky plébános által 1862-ben Osliban életre hívott Szent László 

társulatnak, feleségével együtt. Cseresznyák Ignácz tanította be a helybéli gyermekeknek és 

felnőtteknek is azt az, Osliban ma is szívesen énekelt, Szent Lászlóhoz írt Himnuszt, melynek 

első strófája így hangzik: 

 

„Szent király, László királyunk, 

Téged áldjon énekünk, 

Kit hazánk dicső urául 

Trónra hívott Istenünk. 
                                                 
30 Jáky Ferencz végrendelete. Osli Plébánia. Kézirat, 1884. kjn.  
31 Jáky: Jegyzetek i.m. 222. 
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S bár azóta vész borított 

Századok merültek el, 

Mégis érted lángol és esd 

Áhítattal e kebel.” 

 

Ugyancsak Cseresznyák úr szervezkedett, intézkedett akkor is, amikor 1870. június 16-án az 

esti litánia után, IX. Pius pápa 25 éves jubileumának napján Osli község esti „kivilágítással” 

(gyertyákkal és fáklyákkal), valamint az iskolaházon és a paplakon elhelyezett, a tanító úr által 

festett transzparensekkel is tisztelegtek a település lakói.32 

S ki más lehetett volna, ha nem Cseresznyák tanító úr, az egyik főszervezője (természetesen a 

plébános mellett) 1860-ban és 1864-ben a Szent Missio-ra érkező ezrek fogadásának, a magasztos 

ünneplésnek? Vagy az ünnepi köszöntő összeállítója és az énekes köszöntés orgonáló éneklője akkor, 

amikor a templom 500. és a kegykép 200. jubileumán Osliban járt Zalka  János, a szomszéd faluból 

(Veszkény) származó győri püspök.33 Ugyanígy történt minden egyes bérmáláskor, a híres osli 

búcsújárások alkalmával, a gyermekkorában sokszor itt imádkozó győri püspök látogatásaikor stb. 

S ilyen gyakran volt, nem csupán a nagyobb ünnepeken. Csak egyetlen példa erre az iskolai napló 

bejegyzései közül: „Váratlanul betoppant a püspök, a tanodát is meglátogatni méltóztatott!”34  

Sok mindent tett lelkesen és szívesen Cseresznyák Ignácz tanító úr. Talán mindösszesen 

egyetlen dolog volt, amit nem tett volna szívesen, ez pedig a torna (testnevelés) tanítása. Legalább 

is a helyi plébános egyik év végi iskolai jelentéséből erre következtethetünk. Lehet azonban hogy 

az erre vonatkozó bejegyzések sokkal inkább tükrözik a plébános felfogását, mint a tanítóét. 

1865-ben az év végi jelentésben központi kérdésekre kellett válaszolnia a jelentéstevőnek. Az 

egyik kérdés így szólt: „Vajon taníttatik-e az iskolában a tornászat?” A plébános válasza: 

„Mentsen Isten!” A következő kérdés: „Van-e tornászati terme?” A válasz: „Isten őrizzen tőle!” 

Majd néhány évvel később, 1871-ben így szól a jelentése: ”Tornahely nincsen, mert nagyon is 

sokat ugrálnak, mesterkednek az iskolások, leginkább a papház körüli korlátfákon. A gyarló, sokat 

üldögélő városi gyermekeknek ajánlható a helyes gimnasztika. Nálunk falun úgy is gimnaszta 

minden gyermek. Tanítónk szintén nem alkalmas arra, hogy dőre ugrándozóvá legyen, mert lábait 

gyakran száraz fájdalom gyötri.”35   

Említeni kell azt is, hogy sokat szorgalmatoskodott Cseresznyák tanító úr azért, hogy a 

kerületi esperes minden év végén eljöjjön Osliba és részt vegyen az iskolások vizsgáján. A Mihályi 

                                                 
32 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1970. 06.16. 
33 Hegedűs Gáspár naplója. Osli Plébánia. Kézirat, kjn. 89. 
34 Jáky:  Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1868.05.28. 
35 Az osli római katolikus felekezeti elemi iskolát illető válasz a t.cz. tanfelügyelői 298.sz. alatt június hó 15-i    
   1971. vett kérdésekre. Osli Plébánia. Kézirat, kjn. 
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községben székelő esperes ugyanis vélhetően terhesnek érezte e feladatát, el-elmaradozott a 

vizsgákról. A tanító úr ezt többször is méltatlankodva panaszolta el a plébánosnak, aki mint az 

iskola intézkedésre jogosult igazgatója, az egyházi hatóságokhoz fordult. S míg előtte ilyeneket 

olvashattunk az iskolai naplóban: „Nem lett iskolai próbatét, mert a mihályi esperes nem jött 

el”36; ezentúl így sorjáztak a feljegyzések: „Esperes úr az Osliban tartott esperesi Corona 

alkalmával ígérte, hogy jön próbatétre”37; „Próbatét. 10 órától 12.15-ig”38, ... „Próbatét az 

iskolában reggeltől délig. Mihályi esperes úr erősen megfartatta a diákokat, de mindenre tudtak 

felelni”39; „Iskolai próbatét, mellyel esperes úr szépen meg volt elégedve. 16-án a próbatéti 

jutalom kiosztásnál Cseresznyák Ernő is kapott 1 db Mária-képes régi szép húszast”40; „Próbatét. 

A mihályi esperes úrral eljöttek a veszkényi káplán és a mihályi segédlelkész urak is. Ajándék-

osztogatás nagyban volt, az Orbán-féle alapítványból kikerült.”41 

 

Már volt szó arról, hogy Cseresznyák Ignácz milyen fizetséget kapott a kántori feladatok 

ellátásáért. De vajon mint tanító milyen jövedelemmel rendelkezett Osliban? E kérdésre is a 

helybéli plébános naplójának segítségével tudunk válaszolni: volt fizetése, földje és kertje. Fizetése 

készpénzben 46 frt 30 kr. A termények pénzre átszámított értéke 80 frt, a földek további 

jövedelme 45 frt. Vagyis a teljes jövedelme 171 frt és 30 kr (az 1865-ös  jelentés szerint).42 „Az osli 

iskolatanítónak egészen az 1858-diki tagosztályig a területi fölmérés szerint volt 4 hold és 1118 -öl földje. ... 

Kertje volt kettő. A kisebbik az iskola udvarának végén, a másik pedig a plébánia kertje mellett. E nagyobbikra 

nem sok gondot fordítottak a tanítónék, mert félre esett, s nem lehetett megőrizni.  A kert szélén szilva volt a 

várandó gyümölcs, öt vagy hat fáról, középen pedig nagy diófa állott. A termést közönségesen ellopták. [...] 

1858-ban megtörtént a tagosztály, a tanítónak tagjához mértek 7 holdat, minélfogva a mérnök kiméréseit Nagy 

János jánosfai tanító és biztos öregholdakra áttevén és 1864-ben így jegyzé föl:  

Összesen a Dombkerti tag 8 hold 1534 -öl,  belső telek, udvar 500 -öl, Marhajárás pascuum 1200 -öl, a 

kert pedig 539 -öl. 

A kert most egy, mert a tagosztálykor a plébánia kertje melletti nagyobb kert az iskola udvarának végére 

mérettetett [...] a tanító kertje egy darabban az iskolához lett mérve.”43 

 

                                                 
36 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1867.03.03. 
37 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1868.05.25. 
38 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1868.06.04. 
39 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1872.04.16. 
40 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1873.04.15. 
41 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1874.04.13. 
42 Győr Egyházmegyei Levéltár Győr. Iskolai Levéltár I. sorozat LXIII. doboz  
43 Jáky: Jegyzetek i.m. 306. 
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Ilyen jövedelmek mellett nevelte, tanította a színtiszta római katolikus lakosú falu 

gyermekeit Cseresznyák Ignácz az 1864-ben újonnan épített iskolában. A gyermekek az egyetlen 

oskolaszobában három szakaszban elhelyezett padsorokban ültek, a „lánykák” külön szakaszban. 

Az új padok kényelmesek és jó állapotúak voltak, a terem kellően magas és világos (hat ablak volt 

rajta). Az iskola megfelelő felszereléséről a tanító úr és a plébános rendszeresen gondoskodott.  

Már 1865-ben rendelkeztek földgömbbel, térképekkel (Európa, Magyarország, Sopron 

Vármegye), számológéppel. Volt írótábla, fali ABC-s olvasótábla, szemléltető kép (szentek képei, 

természetrajzi képek, állatok képei), körző, szöglet (szögmérő), többféle szakkönyv (pl.: Lubrich 

Ágoston: Neveléstan), jár a Néptanítók Lapja stb. A tanításhoz tanító úr a Szent István Társulat 

által kiadott tankönyveket alkalmazta, s a gyermekek is mindnyájan rendelkeztek könyvvel és 

palatáblával. 1875-ben az iskolateremmel egy épületben lévő úgynevezett „mesterlak” mellé külön 

kis szobát épített a község a segédtanító számára.  

A segédtanítóra nem csupán azért volt szükség, mert sok volt a gyermek. Más oka is volt 

ennek, amit majd Hegedűs Gáspár plébános (Jáky Ferenc utóda) naplójából ismerhetünk meg: 

„Cseresznyák Ignácz főtanító elbetegesedvén már idejövetelem (1885) előtt tartott maga mellett 

segédtanítókat. A község csináltatott kis tanítói lakást. Ilyen segédtanítók voltak: Magyar János 

mihályi, Schubert Kátoly (két ízben), Nagy Dénes helybeli, egy ismeretlen és a keczöli mester fia. 

Ez utóbbi kettőt tolvajlásért kellett eltávolítani.”44 Eleinte e segédtanítót maga Cseresznyák Ignácz 

fizette, majd csak 1892-től alkalmazza és fizeti a község a segédtanítót (ekkor épül fel az új, most 

már két tantermes iskola a régi helyén). De mit tudhatunk a tanító úr betegségéről? 

Olvashattuk a torna tanításáról írt feljegyzésben, hogy „lábait száraz fájdalom gyötri”. Már 

az 1870-es évek derekától szaporodnak az olyan bejegyzések, melyekből Cseresznyák tanító úr 

egészségi állapotának romlására következtethetünk.  Így például 1875 őszén ezt olvashatjuk: 

”Tanítók gyűlése Cirákon. Nem mentünk el, mert tanító úr beteges.”45 Máskor arról tudósít a 

napló, hogy a tanító úr Balfon van gyógyfürdőben. Ez a betegség ugyan megnehezítette a tanító 

úr munkáját és életét, de nem vette el munkakedvét. Nem csupán szeretett gyermekei taníttatása 

miatt dolgozott sokat, továbbra is szinte égett benne a hivatástudat. Még a „hivatalos” tanítási 

időn túl is dolgozott: „ámbár vége a tanévnek, még sem zártuk be az iskolát, hanem minden nap reggel 

tartatott iskola és jöttek 30-40 gyermek” – írta róla a plébános az 1877-es naplófeljegyzésében is!  

 

A betegség mellett a legnagyobb terhet természetesen az a lelki teher jelentette, amely a két 

kiskorú gyermekük elvesztése miatt sújtotta a családot. Ma már mondhatnánk, hogy abban a 

korban szinte megszokott volt a gyakori gyermekhalál. Az anyakönyvi bejegyzések mutatják, hogy 
                                                 
44 Hegedűs Gáspár naplója. Osli Plébánia. Kézirat, kjn. 127. 
45 Jáky: Iskolai jegyzőkönyv i.m. 1875.11.14. 
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Osliban is szedte áldozatát a „kolera” és a „torokgyík”. A tanító úrnak sokszor kellett kántorként 

énekelnie kisgyermek vagy egy-egy szeretett tanítvány sírja mellett. De meg lehet-e szoknia ezt egy 

tanítónak, egy apának? 

S még egy szerencsétlen esetet is említenünk kell, ami örökké fájó élményként maradt meg a 

faluját, népét szerető tanító nemes lelkében: a nagy tűzvészt.  

1887. augusztus 9-én (a tanító úr és felesége éppen Balfon volt a gyógyfürdőben) délután ¾ 4-kor 

(óriási hőség és vele együtt rettenetesen erős szél volt) kiütött Osliban „a nagy tűzvész”, mely 

szinte a teljes falut elpusztította, nem kímélve emberi életet, állatokat, házakat (107 ház teljesen 

leégett), termést. 

A tanító úr fia, „Cseresznyák Ernő orvoshallgató a Pámerék házánál várta a postát az itthon lévő 

kispapokkal együtt. Segített a Pámer-ház megmentésében, ő mentette meg a mesterházat is a 

leégéstől. Sokat dolgozott és segített a sebesültek, megégettek ellátásában a templom előtti téren 

és a templomban, ahová a sérülteket és a fulladtakat összehordták.”46  „Sokunk azelőtt sem volt, 

de volt kölcsönös szeretet, béke, s ami a fő: a boldogító megelégedés. A nagy tűzzel felnyílt a 

szenvedélyek szelencéje. A béke elmúlt” – jegyezte keserűen naplójában a plébános. A borzalmas 

hírre Cseresznyák tanító úr azonnal hazasietett, segített a mentésben, a vigasztalásban, segített az 

adományok gyűjtésében és kiosztásában. Augusztus 16-án temették a sok halottat (3 felnőtt és 7 

gyermek). „Midőn tanító úrral a temetésből visszajöttünk az esőben, a néptelen főutcának puszta 

falai, üres szobái az ablaknyílásokkal úgy néztek reánk, oly benyomást tettek, mintha holdvilágos 

csendes éjszakán a kiásott Pompei romjai közt jártunk volna. Megvolt a nyoma, hogy itt 

embereknek kellett lakniuk, kiknek hirtelen kellett elpusztulniuk, semmit sem vihetvén magukkal. 

Még csak kutyaugatás nesze sem volt vehető!”47 

 

A végső csapás azonban akkor érte a tanító urat, amikor szeretett felesége, hű társa 1890. 

január 9-én végső nyugovóra szenderült. Halálának oka az anyakönyv bejegyzése szerint: „szívbaj”. A 

mindössze 56 éves tanító úr megtörten állt az osli temetőben, két kislánya és felesége sírjánál. A 

pap és a segédtanító szavai, gyászos éneke, a falubeliek részvétet kifejező szavai tán el sem 

jutottak a tudatáig. S az a lelkesen szervező tanító, aki nemrégen még az általa tisztelt plébános, 

Jáky Ferenc méltó síremlékére adakozott és gyűjtött a hívek között, most Győrben ugyanannál a 

jeles kőfaragónál rendelt vörös márvány síremléket szeretett és hű társa emlékére. 

Azok az örömök, melyeket gyermekei sikerei hoztak számára, most szinte köddé váltak. 

Pedig mennyire örült feleségével együtt első lányuk, Ida sikeres tanulmányainak és 1877-ben 

Csikor Sándorral kötött házasságának, majd az első unoka, a kis Elemér megszületésének. S mily 
                                                 
46 Hegedűs Gáspár naplója, i.m. 29. 
47 Hegedűs i.m. 45. 
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várakozó örömmel készültek együtt Ernő fiúk orvossá avatására (ezt sajnos az édesanya már nem 

érhette meg, 1890. május 24-én kapta meg Ernő a doktori diplomáját)! 

 Ez időtől kezdve Cseresznyák Ignácz tanító úr 

„csak búslakodott a magányban”48. A tanév további 

részében a tanítójukat tisztelő és szerető gyermekek és 

Schubert Kátoly segédtanító igyekeztek tartani benne a 

lelket. A nyár azonban már szinte elviselhetetlen volt 

számára, amikor a kedves tanítványok, az őszinte és 

nyílt tekintetű gyermekarcok is elmaradtak. Ezért 

szeptemberben elment lakni leányához Sopronba, 

akinek férje akkor itt volt törvényszéki irodatiszt.  Azt 

remélte, hogy lányánál, az unokák körében kellemesebb 

élete lesz, elviselhetőbb lesz a fájdalom. De nem! Mert 

ha a lélek meghal, követi azt a test is. Az osli lelkész így 

emlékezett meg naplójában a tanító úr utolsó napjairól: 

„Teljesen kiszáradt, a csontváznál is kevesebb volt.  

Szegény, sokszor említette, hogy egy elhagyott leánynak 

átka fogamzott meg rajta. Még képezdész korában 

szerették egymást, de a szülők kívánságára elhagyta és 

ekkor mondta volna a leány, hogy száradjon el élő-

elevenen.”49 

1890. október 6-án (Aradi vértanúk napja) Cseresznyák 

Ignácz kántortanító a betegek szentségének felvétele után, szeretett feleségét említve visszaadta 

lelkét teremtőjének, a tanítók tanítójának, az örök Mesternek. 

„Éppen nála voltam látogatóban e napon” – jegyzi róla az osli plébános. „Utolsó órájáig 

beszélgetett. Meghagyta, hogy halála után Osliba hozzák, neje mellé temessék.” Így is történt. Az 

osli temető kápolnája melletti úgynevezett fő soron helyezték örök nyugalomra. A rátemetés miatt 

azóta felszámolt egykori sírhalmon e sorok írója még gyújthatott mécsest, s később Cseresznyák  

úr néptanítói küldetésével, áldásos tevékenységével, életével ismerkedve ezt állapíthatta meg: 

„Tanítói lelked, mint valami láthatatlan karmester, holtod után is megadja az örök alaphangot”, 

mert 120 évvel később is jól látható a kiváló tanítók azon, általad magasra emelt három színű 

zászlaja, melyre ez van írva: „igazság, türelem, szeretet.”50 

                                                 
48 Hegedűs Gáspár i.m. 108. 
49 Hegedűs Gáspár i.m. 109. 
50 Ferenczi István: Gyöngyszemek az iskolából (Tanítók breviáriuma)Budapest 1939:57. 

Cseresznyák Ignácz „újra hasznosított” 
síremléke az osli temetőben 


