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A mikor Szegednek csak négy tanítója volt. 

<4lgy képet tárok fel Szeged város népoktatá-
s i sának történetéből. 

V Nem festem sem a tatárpusztítás rémes 
| jeleneteit, sem a dicső Hunyadiak korát, mely 

mint fényes nap ragyog városunk történetében. 
Nem támasztom fel a Dózsa-lázadás szocziálistáit, 
s nem lebbentem fel a fátyolt a másfél századig 
tartó török-hódoltság gyászos képeiről sem. Hall-
gatok a Rákóczyak dicső harczairól is, valamint 
a boszorkány-égetés borzalmat gerjesztő képei-
nek leírásával sem fárasztom tisztelt olvasóimat. 

Tárgyam sokkal egyszerűbb, sokkal közön-
ségesebb, mint ama nagy eseményeket vázoló 
képek volnának. S ha a kép, melyről a fátyolt 
fellebbentem, színekben, ragyogó változatokban 
nem is oly gazdag, mint amazok, tartalma ben-
sőbb és vonzóbb, mivel a gyermekvilág örökké 
derűs ege alá vezetem tisztelt olvasóimat, hol 
vidám s mosolygó arczú gyermeksereg vesz 
bennünket körül. 



S miért ne keresnők fel ezt a bájos, tündér 
világot, hol örök tavasz virúl s virág nyílik 
minden nyomon ? Miért ne töltenénk néhány 
perczet a kicsinyek társaságában, hol az élet, a 
remény, az ártatlan öröm sugárzik felénk a 
mosolygó arczokról? 

Hiszen a vidám gyermekkaczajt s a csacsogó 
szájacskák zsivaját hallva s az apró gyermeki 
bohóságokon mulatva, szívünk felvidul s boldog 
gyermekemlékeink felújulnak lelkünkben, melyek, 
miként a pirkadó hajnal felvillanó sugarai, a 
látóhatárt bearanyozzák köröttünk. 

A képzelet szárnyain elvezetem tehát t. ol-
vasóimat a múltba, abba a múltba, a mikor 
140—150 évvel ezelőtt Szegednek nem volt több, 
mint csak négy szerény, de nagyon szerény 
iskolája. Szerény, mondom, mert ezen iskolák 
nem voltak oly fényesen épült paloták, mint a 
milyenekkel Szeged ma díszeskedik. Egy-egy 
rozoga nádtetejes ház, vagy a kántori lakások 
egyik szárnya nyújtott mentő helyet a kicsi-
nyeknek, hol a tanulás nagy munkáját végezték. 

Ezen időben Eszterházy Károly, Esztergom 
megyei, Promontó-Szt.-Tamásról czímzett prépost 
által s Szegeden tartott esperes-kerületi gyűlés-
ből, 1754-ik év augusztus 7-én keltezett okmány 
szerint, a belvárosban két tanító volt: Purger 
Mátyás, német s Katatics János, dalmata tanító. 

Mint kifogástalan erkölcsű egyének, a papi 
gyűlés folyama alatt, mely több napon át tartott, 



a hitvallást, vagyis az esküt is letették s így 
egyházilag is felavatta okét a papi gyűlés 
tanítóknak. 

Purger Mátyás németül tanította a német 
polgárok gyermekeit. Mint rendes zenész, kapott 
80 forintot. Tanítói fizetése csak annyi volt, 
hogy havonkint minden gyermek után járt neki 
20 kr. 

A dalmata tanító, mint kántor és orgonista, 
kapott 60 frtot. A tanításért ugyanannyi járt 
volna neki is, mint a német tanítónak, de mivel 
iskolaház hiányában nem taníthatott, a tanulók 
után járó 20 krtól elesett. 

A felsővárosi magyar polgárok gyermekeit 
magyarul oktatta Almási Tamás, ki egyszers-
mind kántor és orgonista is volt. A tanításért 
minden gyermek után egész esztendőre járt neki 
1 imperial. Egyéb szolgálat fejében kapott 60 
frtot és lakást. 

Az alsóvárosi tanító egy személyben kántor, 
tanító és harangozó volt. A kisdedek tanításáért 
egész esztendőre fejenként kapott 1 frt 20 krt. 
Egyébiránt háziúr is volt, mivel saját házában 
lakott. 

E négy férfiú kezébe volt ezen időben letéve 
Szeged népoktatása, s az akkor dívó egyházi 
jog szerint, egyedül a papság ügyelt az iskolákra. 

Nyissunk be ezen iskolákba. E kis köztársa-
ságban együtt találjuk Szegednek akkori jövő 
reményeit, fiúkat és leánykákat vegyesen. Szó sem 
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volt ezen időben arról, hogy a fiúk és leányok 
egymástól elkülönítve tanuljanak. Ezt fényűzésnek 
tartották volna. A tanulásban tett előmenetel 
szerint sem voltak a tanulók osztályokra külö-
nítve. Erre sem gondolt akkor senki. A tanköte-
lezettségnek még híre sem volt. Belépett a tanuló 
az iskolába 7, 8, 9 vagy éppen 10 éves korá-
ban s akkor maradt ki, mikor neki tetszett. 
Tanítási tervnek híre sem volt. Tanított minden 
tanító a maga tudása és ízlése szerint. Az olvasás, 
kevés írás, még kevesebb számoláson kívül a 
tanítás legfőbb tárgya a vallás megtanulása és 
az eqyházi éneklésben való kiképzés volt. Ezen 
felül meg kellett a fiúknak tanulni a latin olva-
sást, mivel csak ez úton léphettek be a gymna-
siumba, mely már akkor Szegeden fel volt állítva. 
Kötelessége volt továbbá minden fiúnak a mi-
nistratió és a ministrálás módjának megtanulása, 
mert nemcsak az isteni tiszteleteknél, hanem a 
temetéseken is ministrálniok kellett. 

Ily alacsony színvonalon állott ezen korban 
az elemi oktatás. Nem csoda, ha csekély, vagy 
semmi ismerettel lépett ki az ifjú nemzedék az 
iskolából; nem csoda, ha a közönség is bizonyos 
hidegséget és közönbösséget tanúsított az iskolá-
val szemben! 

Pedig akkor is épp oly kedves volt minden 
szülő előtt gyermeke, mint ma ; akkor is épp oly 
okos, eszes volt a gyermekvilág, mint ma ; mely 
akkor is épp úgy megérdemelte volna, mint ma, 



hogy az iskola a szeretet melegével keblére ölelve, 
a műveltség virágkoszorúját tűzte volna homlokára. 

Ezt nem tette az iskola ! 
Sőt a mit tett is, nem a gyemnek szunnyadó 

lelki tehetségeinek összhangzatos művelésére irá-
nyult, hanem békóba verve a szellemet, oly ta-
nítási módszer uralkodott iskoláinkban az olvasás 
és írás tanításában is, mely tovább egy hosszú 
századnál ijesztő réme volt a gyermekseregnek. 
Ertem a syllabizáló vagy betűztető módszert. 

Az olvasás és írás tanításának kellett volna 
az iskola legfontosabb tárgyának lennie, s éppen 
e két tárgy volt s vele a gyermekvilág is, a 
legszánandóbb módszer kínpadjára kárhoztatva. 
Szinte csodálatos, hogy a régi iskola e bűnbakja 
e's ijesztő réme, oly hosszú élettel volt megáldva, 
hogy csak az ötvenes években mult ki a világ-
hói, a haladás szellemének örömére s az ifjú nem-
zedék nagy hasznára. 

Mióta e módszer kimúlt a világból, két em-
beröltő váltotta fel egymást. Hogy tehát fogal-
munk legyen arról, mikép tanultak hajdan a 
jobb sorsra érdemes kicsinyek olvasni és írni, 
bemutatom a betűztető módszert s azon ABCz-ét, 
melyet a régi iskola használt. 



Mikép tanította a régi iskola az olvasást. 
• 

Ezen időben a kath. iskolák egyedüli kézi-
könyve a „Libellus Alphabetus" volt. Tartalmát 
a Bártfán megjelent régibb (1705.) kiadásnak 
dr. Kiss Aron a következőkben ismerteti: 

Elől három lapon vannak az olvasás elemei 
a következő rendben: nagy nyomatott betűk, 
kis nyomatott betűk, dőlt vagy írásbetűk, ma-
gánhangzók. A magánhangzók egy előltett, egy 
utóitett, két vagy három előltett, s végül egy-egy 
elől- s hátultett mássalhangzóval társítva. Ezek 
után felemlíttetnek a latin diphtongusok : ae, au, 
ei, eu, oe, yi, s a magyarok eo-val ő, eu-val ű. 

Az olvasni valók 24 lapot foglalnak el s la-
tin és magyar egymásmelletti szöveggel adatnak 
a következő sorban: Apostoli credo, Urunk imád-
sága, angyali üdvözlet, Istennek tíz parancsolatja, 
az anyaszentegyház hét szentségi, az anyaszent-
egyház öt kiváltképen való parancsolati, a lelki 
irgalmasság hét cselekedeti, a testi irgalmasság 
hét cselekedeti, a nyolcz boldogság, a testnek 
öt érzékenységi, a hét főbűn. Az égbekiáltó bűn 
s a négy végső dolog. Asztali áldás, hálaadás 
asztal után. reggeli, estvéli imádság. Könyörög-
jünk. Mária éneke. Simeon éneke. A Szentlélek 
segítségül hívása. A bekéért. A ministrálás módja. 

Utoljára jön 7 levelén „Vacabularium curio-
sum Latino-Ungaricum." 
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E tartalom már a soproni kiadásban (1752.) 
négy levéllel bővült. A bővülést okozza először 
is a következő űj olvasmány, mely a ministrálás 
elé szúratott be : „Egy igen szép foganatos imád-
ság- a nagy győri öreg templomban levő csudá-
latos szűz anya Máriához, a mely három óráig 
véres könyhullatással áztatta szent orczáját 1669. 
eszt. 17-dik Mártiusában." A többi bővítés a szám-
jegyek táblája. Numerus Ecclesiasticus septem-
literis exprimitur. Es a szorzó tábla. 

Elterjedt kis munka volt s rövidebb, tisztán 
magyar kiadásával együtt egész a XlX-ik szá-
zad elejéig használták, bár a XVIII-ik század 
végén az egyetemi nyomda privilégiuma javára 
elkobozták is, de úgy látszik, a tilalom alól fel-
szabadult, mert nyomatták még 1800-ban is. — 
Egy pillantást vetve e könyv tartalmára, azonnal 
szembeötlik, hogy az olvasmányok és azok anyaga 
tisztán a vallási élet világából vannak merítve. 
Nem csoda. E korban az iskola egyedül az egyházé 
volt, s az egyház az iskolát a templom előcsar-
nokának tekintette s önként következett, hogy 
felhasználta azt a vallásos élet érdekében. 

A reformátusok sem állottak hátrább. Hiszen 
Dévai Bíró Mátyás az első magyar ABCz-e író-
jától kezdve, a református iskolák számára írt 
minden ABCz-ének az újabb korig a vallási élet 
világából vett olvasmányok képezték egyedül az 
olvasás anyagát. Sőt Szőnyi Nagy István is, a 
hangoztatási tanmód feltalálója, kinek „Magyar 
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Iskola" czímű ábéczéje a XVII-ik század utolsó 
tizedében jelent meg, a vallási anyagra fektette a 
fősúlyt, sőt az írás tanítását mellékes czélnak te-
kintette s ezeket mondja : . . . . „hogy valaki 
a szentírást olvasni tudja, (ez volt a czél) ahhoz 
semmi köze az írásnak. Írás nélkül is meg lehet 
tanulni a betűk magánhangzóit és mássalhang-
zóit, meg a biblia olvasását: miért nehezíteni a 
dolgot és szaporítani a tanulók munkáját feles-
leges tanulni valókkal?" 

Ez az elv volt irányadó kezdetben, ez az elv 
vezette félre úgy a betűztető, mint hangoztató 
módszeres ábécze iróit. 

E megcsontosodott elvnek hódolva, ez elv 
nyomán készült a kath. iskolák számára írt „Li-
bellus Alphabetus" czímű ábéczés könyv is. 

Nem a vallásos irány a hibája e könyvnek, 
hanem az a módszer, melylyel az olvasás és írás 
tanítását eszközli. Három lapot szentel csak az 
olvasás és írás megtanulására s erre is oly tan-
módot használ, mely legalább is három vagy négy évig 
tartó nehéz és kínzó munkára kárhoztatja a gyer-
meket, míg úgy, a hogy olvasni és írni megtanul. 

Igaz, hogy e könyv mellett segítségül vette 
a tanító ,,a kis és nagy betűk összefoglaló tábláját", 
mely a régi iskolának egyedüli tanítási eszközét 
képezte s mint a tudományok alapköve, a leg-
tekintélyesebb helyen ott függött minden iskola 
falán és rajta szép sorjában fel volt pingálva az 
,,ABCZ"-e kis és nagy alakjai. 
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E tábla köré csoportosultak az iskolába lépett 
fiúcskák és leánykák, kik betűzök, vagy ábécz-ések 
elnevezéssel szerepeltek az iskola növendékei 
között. 

A tanítási mód ez volt: elővette a tanító a 
nagy mogyorófa pálczát (bakulust) és sorban 
mutogatta nekik a magánhangzókat, melyeket 
a tanulók karban vagy egyenkint utána mon-
dottak. Vagy rábízta ezt a fárasztó és lelketlen 
munkát a tanító egyik vagy másik nagyobb 
fiúra, ki vigyázó czímmel volt kitüntetve társai 
között; ő pedig vagy tollat faragott, vagy lapokat 
vonalzott az ocupatio vagy karakter írásához, mely-
iyel az írásban jártas tanulókat kellett neki ellátnia. 

E tanítási mód szerint sajátították el a tanu-
lók a legnehezebb tudományt, a betűismerést, leg-
nehezebb mondom, mert legkevesebb egy év 
kellett ahhoz, hogy a tanulók magán- és mással-
hangzókat, a kis és nagy betűket e tanítási mód 
szerint megtanulják. 

Nagy Isten! Egy esztendő! sóhajtana ma az 
édes anya, ha az ő aranyos tubiczája egy óv 
alatt meg nem tanulna olvasni és írni. De bizony 
megtanul. Sőt fél év múlva már azért esenkedik, 
hogy az édes anya vegye meg neki a Pósa bácsi 
képes könyvét, mert ő már el tudja olvasni azo-
kat a csengő-bongó versikéket, melyeket Pósa 
bácsi szokott írni a kicsinyek számára. 

E tanítási mód mellett egy évi nehéz és 
sanyarú munka után átesett a tanuló a tanítás 
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első fokán s átlépett a kis foglalók csoportjába, 
a mi már nagy haladás volt, mivel itt már egy 
kis szellemi élvezet is kínálkozott számára. De 
azért még nem szabadult meg a „betűket össze-
foglaló táblától", sőt még csak most vette kez-
detét azon az igazi szellemi tornázás. 

A mogyorófa-pálczának most volt még csak 
a valódi szerepe, mivel a betanult ábéczé jegyeit 
a tanító mutogatása mellett össze kellett foglalni. 
A tanulók e csoportjának „kis foglalók" volt a 
neve. Kezdetben értelmetlen egytagú szókat fog-
laltak össze a tanulók majd karban, majd egyen-
kint. Erre következett bizonyos tárgyakat meg-
nevező egytagú szók összefoglalása, majd két-, 
háromtagú szók foglalása. 

A foglalás kiindulási pontja ez volt: a b é 
ab, e b é eb, i b é ib, o b é ob, ő b é öb, u b é 
ab, ii b é üb, stb. vagy fordítva: b é a ba, b é e 
be, b é i bi, b é o bo, b é ö bö, b é u bu, b é ti bü. 
Összefoglaltak ily értelmetlen szókat is: b é e r a 
bra, b é e r e bre, b é e r i bri, vagy fordítva: 
a b é e s abs, e b é e s ebs, i b é e s ibs stb. 

S mikor már a többtagú szók összefoglalá-
sában is elég ügyesek voltak a tanulók, a tanító 
vezetése mellett egyes mondatokat foglaltak ki a 
táblán. Ez már nagy haladás volt; az ilyen ta-
nulók „nagy foglalót' nevet viseltek. 

A kis és nagy foglalás alatt ismét leforgott 
a mindenség kerekén egy év, de a tanulók még 
sem tudtak olvasni. 
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E testet, lelket fárasztó s az olvasás tanítá-
sához annyi időt igénylő tanítási módot Szőnyi 
Nagy István, a hangoztatási módszer feltalálója, 
már a XVII-ik században e merész kárhoztatás-
sal itéli el: 

„Pa—ra—di—csom—ban. 
Miért kell így syllabizáltatni : Pé a, Pa; 

er ara-, Fara; dé i di, Paradi; csé o em, csom, Paradi-
csom; bé a en ban, Paradicsomban. 

Oh nagy hiba, valóságos keringő útvesztés 1 
Tizenkét betűkkel mondhatod: miért kell hat-

vankét betűkkel vontatnod s a tanulót fáraszta-
nod ? Ötven betűkkel mondatsz többet vele, mint 
a mennyi az írásban találtatik. Nem csuda, hogy a 
tanuló nehezen tanul és sokáig érkezik az olvasásra." 

A tanuló a betűztető tanítási mód mellett 
csak a harmadik évben kezdett tulajdonképpen 
olvasni s akarva, nem akarva, a hangoztatási 
tanmód szerint hangoztatta össze a betűket, a 
mint azt Szőnyi Nagy István szerint már a kez-
detnél kellett volna tennie. 

A harmadik évben jutott tehát a tanuló a 
„Libellához /" Most már könyvvel járt iskolába, 
a mi nagy büszkeség volt. De azért még nem 
volt igazi diák; csak kis olvasó volt a neve, az 
olvasásban lassan haladhatott, mivel újra kellett 
kezdenie az olvasás tanulását. A negyedik évben 
a nagy diákok közé lépett, kik már latint olvas-
tak s nagy olvasók vagy princzipiások czímmel 
voltak társaiktól megkülönböztetve. 
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Ez volt az iskola Parnassusa, ez volt minden 
iskolába lépett kis fiú vágyainak „netovábbja". 
Csakhogy sokan voltak olyanok, kik e Parnassus 
magaslatára sohasem juthattak fel, mivel a betűz-
tető tanítási mőd szárnyukat szegte s nem sajá-
tí thatták el soha az olvasás nehéz mesterségét. 
Holott a Szőnyi Nagy István tanítási módját 
alkalmazva — írja a nagy reformátor -egyik 
életírója — sokan vannak az idősek közül is, 
kik nagy kivánsággal és örömmel tanulták az 
olvasást, sőt némely czigányok is vannak, kik 
a tanulásnak édesedvén, szépen olvasnak, néme-
lyek írnak is. 

Mikép tanította a régi iskola az írást? 

Az olvasás ikertestvére az írás, sem a betűz-
tető, sőt még a hangoztatási módszer mellett 
sem részesült abban a méltánylásban, mely való-
ban megillette volna. Az írás a régi iskola hamu-
pipőkéje volt. Csak az írva-olvasási tanmódszer 
helyezte jogaiba s emelte arra a polczra, melyről 
ma büszkén tekint vissza a múltra. Ma az írásé 
az elsőség. Vele kezdi a kicsike apró keze az 
olvasás mesterségének megtanulását s mire meg-
tanul olvasni, tud írni is és az írást is tudja 
olvasni. 

Mily óriási különbség a mult és jelen között! 
A régi iskola akkor kezdte az írást tanítani, 

mikor a tanuló kissé tudott olvasni. A tanítás-



ban azonban nem volt sem tanmenet, sem mód-
szer. A tanuló egyszerűen csak másolta az ábéczé 
alak iáit vagy az elébe tett írási mintákat, a nél-
kül, hogy a másolásban meg lett volna a szük-
séges fokozat. Annyi volt mindössze e tantárgy 
tanításában a módszer, hogy kezdetben a gyer-
mek kezét vezették, vagy czeruzával előírták neki 
a betűk alakjait és tintával kirajzolta. Még Edvi 
Illés Pál is ezt a módszert ajánlja az Akadémia 
által 1835-ben pályakoszoruzott „Első oktatásra 
szolgáló kézikönyv" czímű munkájában. Ha az 
újabb korban is ez a módszer volt ajánlva a 
tanítónak az írás tanításában, miért ne használta 
volna ezt a módszert még inkább a régi iskola, 
a minthogy használta is. Hogy a minták máso-
lása után tanították a mi iskoláinkban is az 
írást még a nemzeti iskola virágzó korában is, 
bizonyítja egy 1831-ben kelt tanácsi végzés, 
melynek értelmében 300 példány írási mintát 
rendelt meg a nemes tanács Pestről a nemzeti 
iskola számára. 

Az írás tanítását külső okok is gátolták a 
régi iskola korában. 

A papir drága és becses portéka volt. Nem 
kapott a gyermek 1 krért 12—16 lapos vonalzott 
irkát, mint ma. A tanító vonalozta meg a gyer-
mekeknek az írási lapokat. A réztollnak híre sem 
volt még ekkor; csak a 30-as évek elején jött 
az forgalomba. A lúdtoll volt az írószerszám, 
melyet ismét a tanító faragott meg. Rendesen 



két tollat adott be a gyermek a tanítónak, mely-
nek egyikét megfaragta, a másikat megtartotta 
magának a munkadíj fejében. 

Az írószer hiánya miatt nagy nehézségekbe 
ütközött az írás tanítása s némely tanítónak nem 
egyszer okozott kellemetlenséget az iskolafentartó 
hatóság részéről is. 

Bizonyítja ezt Fank Teréz tanítónő esete, ki 
1794-ben a belvárosi nemzeti iskola egyik osztá-
lyában tanított. Több polgár aláírásával azt a 
vádat emelték ellene a nemes tanácsnál, hogy 
az ocupatioért, a karakter írási lapokért, az író-
tollért és a tintáért krajczárokat szed a leány-
káktól. Volford György, tanácsbeli tag és iskola-
igazgató volt megbízva a vizsgálat megejtésével, 
melyből kiderült a tanítónő ártatlansága; mert 
mióta a nemes város látja el az iskolát írószer-
rel — mondja a vizsgálati jelentés — soha sem 
szedett krajczárokat az írószerekért. Az egész 
vádat egy Grosclil nevű magántanítónő emelte 
bőszéiből Fank Teréz ellen s oly polgárokkal 
iratta alá a vádat, kiknek gyermekei soha sem 
jártak ő hozzá iskolába. 

így tanította a régi iskola a két legfontosabb 
tantárgyat, az olvasást és írást. S ez a betűztető 
módszer oly szívós és erős életű volt, hogy a 
Mária Terézia „Ratio"-ja sem merte neki meg-
adni a tőrdöfést. Fit, uralkodott tovább s négy 
emberöltőn át volt még a haladás nyűge s a 
gyermek-világ réme. Sőt a Mária Terézia-féle 
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„Ratio Educationis", mely 1777-ben lépett életbe 
s országosan rendezte az iskolaügyet, megifjodva 
s ujult erővel léptette az uralkodás trónjára. 

A Ratio tanítási terve. 
A Mária Terézia által életbeléptetett „Ratio Edu-

cationis" rendelkezésének egyik legkimagaslóbb 
pontja azon intézkedés volt, hogy az iskolákat 
elkülönítette osztályokra s három fokozatot állí-
tott fel az iskolák megkülönböztetése végett : 
falusi, kisvárosi és nagyvárosi iskolákat s mindenik 
iskolát külön tanítási tervvel látta el. 

A népiskolát újjáteremtő tanítási terv a kö-
vetkező : 

a) A falusi iskolák tanítási terve. A falusi 
iskolák alatt oly nép- (elemi) iskolát értettek, 
melyekben a vallástanítón kívül egy teremben 
egy tanító tanította a gyermekeket. 

Ily iskolákban tanítani kellett a vallástan 
elemeit, a gyenge ifjúsághoz alkalmazva ; a val-
lástant vasárnapokon és ünnepeken a szülék 
jelenlétében a lelkész tanította, hogy aztán a szülék 
is megtanulják és gyermekeikkel otthon ismétel-
hessék. Ha az ifjúság különnemű, vagy külön-
féle nyelvű volt, köteles vala a lelkész azt még 
ezenfelül minden héten egy napon saját lakásán 
is tanítani. 

A többi falusibeli iskolai tárgyak olyanokra 
osztattak, melyek mindenkinek egyformán szük-

2 
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ségesek és olyanokra, melyeket csak némelyek-
nek kellett tanulni. 

Mindenki köteles volt tanulni: a betűk isme-
retét, a szótagolást, a nyomtatásbeli és írásbeli 
betűk olvasását. 

A helyes és tiszta írást. 
A számtan legelső elemeit, a mezei gazdálko-

dásban előforduló különféle esetekre alkalmazva. 
A népnek szükséges házi foglalatosságra és 

az illendőség tudására tartozó dolgokat, melyek-
ről külön könyvet kellett készíteni. 

Csak némelyek, t. i. a kitűnőbb tehetségűek 
és a nemesek gyermekei valának kötelesek tanulni: 
a latin nyelv elemeit és a német nyelvet a fen-
tebbi utasítás szerint. 

A mezei munka idején vasárnapi oktatásra, 
azaz a télen tanultak ismétlésére, köteles volt 
minden tanuló megjelenni. 

b) A kisvárosi iskolák tanítási terve. A kis-
városi iskolák alatt oly nép- (elemi) iskolákat 
értettek, melyekben két külön teremben két 
tanító tanított. 

Ily iskolákban tanítani kellett a gyermekek-
nek a vallástant oly módon, mint a falusi gyer-
mekeknek, azzal a különbséggel, hogy itt a lel-
kész mellett káplánja is működni tartozott s 
bizonyos órákban az evangéliumot és az apostoli 
szent leveleket is magyarázták. 

A többi tárgyak itt is kétfélék voltak. Min-
denki köteles volt tanulni: a betűismerést, a 
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szótagolást, a nyomtatás ós írásbeli betűk olva-
sását, a helyes- ós szépírást. 

A háztartásra és kézi mesterségekre alkal-
mazott számtan alapműveleteit. 

A német nyelvtant és különféle feladatoknak 
az anyanyelvből németre s viszont való fordítását. 

Az illendőség, takarékosság és kegyesség 
megtanulására tartozó szabályokat. 

Csak némelyeknek kellett tanulni a latin nyelv 
elemeit. 

A kisvárosi iskolákban a tanulási időszak 
ugyancsak a mezei munkák idején kívül az őszi, 
téli és kora tavaszi hónapokra határoztatott, de 
erre nézve az ügy végleges eldöntéseig az iskola-
felügyelő véleménye kéretett ki. 

c) A nagyvárosi iskolák tanítási terve. A 
nagyvárosi iskolák alatt oly nép- (elemi) iskolát 
értettek, melyekben a vallás és latin nyelv ta-
nítóján kívül három osztályban három tanító 
tanított, ha csak a nyelvi különbség miatt más-
képpen nem kellett intézkedni. 

Ily iskolákban a vallást a lelkésznek és a 
káplánnak kellett tanítani. 

Továbbá köteles volt minden gyermek tanulni: 
A betűk ismeretét, szótagolást, a nyomtatás 

és írásbeli betűk olvasását, a szép- és helyes-
írást. 

A számtant, alkalmazva a kereskedési és 
kézműipari foglalkozásokra. 

A háztartás és a mezei gazdaság elemeit. 
2* 



Az anya- és a német nyelvet, a hol t. i. ez 
utóbbi nem vala anyanyelv. 

Az anya- és német nyelven való fogalmazást. 
Végre az erény, a kegyesség és a polgári 

életre tartozó dolgok ismereteit. 
A kitűnő tehetségű vagy a latin iskolába 

átmenni szándékozó gyermekek ezeken felül kö-
telesek voltak még tanulni: a latin nyelv elemeit. 

A mértant, természettant, a vonalrajzot s 
még más ily tudományok elemeit; ez utóbbiakra 
különösen azokat kellett tanítani, kik a latin 
iskolába át nem mentek. 

Ezen intézkedés a mai polgári iskola helyet-
tesítője volt. 

A tanítási idő nyári hónapokban reggeli 7 
órától 10 óráig, s délután 2 órától 4 óráig, téli 
hónapokban reggeli 8 órától 11 óráig, délután 2 
órától 4 óráig tartott. 

d) Az elsőrendű népiskolák egyszersmind ta-
nítóképezdék tanítási terve. Az elsőrendű felsőbb 
népiskolák úgy rendeztettek, hogy ezekben a 
gyermekek nemcsak tökéletesebben és nagyobb 
mérvben taníttassanak azokra, melyek a nagy-
városi (fő) iskolák elé szabattak, hanem a tanító-
növendékek ezeken felül oktattassanak a tanítás 
módjára is és a tanítói hivatalra s erre csak 
akkor bocsáttassanak ki, ha vizsgálattétellel arra-
valóságukat bebizonyították. 

Az ilyen iskolákban, a nagyvárosi iskolákra 
kiszabott tantárgyakon felül, a tanítónövendékek 
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gyakoroltat tak: a szépírásban, az építési rajz, a 
mértan és a természettan elemeiben, a zenében 
8 különösen az órgonázásban. 

A nemzeti iskola megnyitása Szegeden. 

E tanítási terv életbeléptetése és végrehajtása 
országszerte élénk mozgalmat idézett elő. 

E mozgalom mélyen érinté Szeged népokta-
tásának belső életét is és városunk kultúrájának 
történetében valóban feljegyzésre méltó azon nap, 
melyen e történelmi nevezetességű esemény meg-
valósult, mely által Szeged népoktatása a fejlő-
dés és haladás útjára lépett. 

E tanítási terv alapján nyilt meg a belváros-
ban négy osztálylyal a nemzeti iskola, mely 
körülbelül a mai polgári iskolának felel meg, 
felső- és alsóvároson a kisvárosi iskoláknak meg-
felelő norma iskola. 

Szegednek a múltban voltak nehéz és szo-
morú napjai; súlyos csapásokat mért már e vá-
ros népére a sors keze; nagy események viharjai 
zúgtak el felette, s nem egyszer állott a sír 
szélén, hogy a megsemmisülés örvényébe sülyedve, 
letűnjék a föld színéről. De mint a mesebeli hős, 
mindannyiszor feltámadt l i a n i A ' a i b ó l , hogy foly-
tassa azt a nagy nemzeti missiót, melyet a ma-
gyar nemzet géniusza számára örökre kijelölt. 

Ily súlyos megpróbáltatás napjára virradt 
városunk 1879-ik év márczius 12-én is, a mikor 
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az árvízzel vívta a haláltusáját. S mily csodá-
latos a sors intéző keze! 100 esztendővel előbb 
a szellemi élet feltámadását, a népműveltség 
megállapitásának diadalát ünnepelte Szeged, kik-
kor lépett életbe a nagy tanügyi reform, mely 
alapját rakta le annak a kultúrának, melylyel 
ma, az Alföld Metropolisa, a nagy nemzeti missió 
feladatának megoldásában oly fontos szerepet 
tölt be. E nagy nap 

1779. junius 1-ső napja volt. 

Ez év elején megjelent városunkban Werner 
Jakab, nagyváradi kir. főigazgató s felhívta a 
város tanácsát, főleg Volford György főbírót, ki 
már ekkor ki volt nevezve a helyi iskolák igaz-
gatójává, bogy alkalmas fiatal embereket sze-
meljen ki, kik a nagyváradi tanítóképző intézet-
ben a város költségén elsajátítsák az új módszert, 
hogy a szegedi iskolákban a tanításra alkalma-
sak és képesítve legyenek. 

A főigazgató buzdítására Major János és Grósz 
Pál ajánlkoztak.is, hogy elmennek Nagyváradra, 
a tanítóképzőbe. Vállalkoztak még : Szakolczay 
András, Magyari Ferencz alsóvárosi tanító és Krül-
lek Antal, a polgármester Írnoka. 

A nagyváradi fő nemzeti iskolában Werner 
Jakab és Révay Miklós, a híres tudós és nyel-
vész tanította az új módszert. E férfiak útmuta-
tása nyomán sajátították el a vállalkozók az új 
tanítási módszert, kik kiváló szorgalmat és igye-



kezetet fejtettek ki a tanulásban s mindannyian 
dicséretes eredménynyel állották ki a vizsgálatot 
és oklevelet nyertek, kivéve Krullek Antalt. 

Míg az elősoroltak a képesítés megszerzésén 
fáradoztak, addig helyettes tanítók működtek az 
iskolákban. A belvárosban a piarista atyákon 
kívül tanította a figyermekeket csak a betűk 
ismeretére : Katatits János, a fiúkat és leányokat 
vegyesen Szukov József. Felsővároson a fiúkat 
Bajmok András, a leányokat Pannaez Klára taní-
totta. Alsóvároson Magyari István agg tanító s a 
kortól is megtört ember a fiúkat, a leányokat 
pedig Gál Franeziska tanította a régi tanítási mód 
szerint. 1779. május hó végéig működtek ezen 
ideiglenes tanítók az iskolákban. S habár a ké-
pesített új tanítók rendelkezés alatt állottak már, 
mindazáltal a kir. főigazgató meghagyta nekik: 
addig meg ne kezdjék a tanítást, míg ő Szegedre 
nem jön, mivel személyesen akarta az iskolába 
bevezetni őket. A képesített tanítókat a vára-
kozási idő alatt azzal bízta meg a hatóság, 
hogy az új tanítási módszerben járatlan tanító-
kat vezessék be, hogy azok a városi iskolákban 
alkalmazhatók legyenek. Grósz Pál Szukov József-
fel együtt a megbizásnak derekasan megfelelt s 
az új tanítási módszerbe többeket bevezetett. 

Végre felvirradt a várva-várt nagy nap. Május 
30-án megérkezett a kir. főigazgató s mindent 
elkészítvén, 1779. junius 1-én a helybeli igazgató 
közbejöttével, lehető nagy ünnepséggel a tanító-
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kat az egyes osztályokba beiktatták, mely ünnep-
séggel a szegedi nemzeti iskolák a belvárosban 
(palánk) és felsővároson a legszebb kilátásokkal 
megnyíltak. Alsóvárosban pedig, minthogy nem 
volt az ú j módszerben járatos egyén, a régi 
tanítási mód szerint folyt tovább a tanítás. 

Tehát 116 esztendővel ezelőtt ezek voltak a 
szegedi nemzeti iskolák megalapítói és megkez-
dői a normális rendszeres tanításnak. A nagy-
váradi kerületben nagykárolyi Károlyi Antal gróf 
és Luby Károly, ugyanazon kerület nemzeti isko-
láinak királyi főigazgatója, Szegeden pedig Volford 
György, városi főbiró, a nemzeti iskolák helybeli 
igazgatója. A szegedi nemzeti iskolák első tanítói 
voltak a következők: a belvárosi iskola IV. 
osztályában, vagyis az úgynevezett polgár-osz-
tályban az új tanítási mód szerint tanítani kez-
dett Gothárdi Kalazanczi József kegyesrendi kle-
rikus. Tanított két évig.-A III. osztályban taní-
tott Grósz Pál, a II. osztályban Szakolczay András, 
az I. osztályban, a melyhez a leányiskola is 
csatolva volt, Szukov József, ki együtt tanította 
a fiúkat és leányokat s nem az új, hanem a 
régi tanítási mód szerint tanított. Felsővároson 
a fiúkat tanította Major János, a leányokat pedig 
a régi mód szerint Pannacz Klára. Az alsóvároson 
a fiúk iskolájában meghagyták Magyari István öreg 
tanítót addig, míg helyette az új tanítási módszer-
ben járatos egyén lesz alkalmazható. A leányokat 
szintén a régi mód szerint tanította Gál Francziska. 



A nemzeti iskolák megnyitása óta 116 év 
forgott le a rohanó idő kereken s bár ez nagy 
idő egy város életében, de a szellemi haladás 
lassú és természetes fejlődéséhez arányítva elég-
kicsiny, hogy bámulatba ne ejtené a mai kort 
azon óriási haladás, azon gigászi erővel véghez-
vitt munka s áldozatkészség, melyet városunk 
116 év alatt a népoktatásnak a mai kor szín-
vonalára emelése érdekében megtett és kifejtett. 
116 évvel ezelőtt 8 tanítója volt Szegednek s 
ma, csak a községi nép-, polgári- és felsőbb 
leányiskolában több, mint 132 tanító teljesíti a 
népoktatás nemes feladatát. S ha e számhoz 
hozzáveszszük a felekezeti s magániskolák és a 
kisdedneveléssel fáradozó s a különböző szak-
iskolákban foglalkozó tanerők számát, legalább is 
meghuszszorosodott a tanítók száma 116 év alatt. 
Szeged a nemzeti iskolák megnyitásakor pár ezer 
szerény rénusi forintot fordított költségvetésében 
a népoktatásra s ma 127,000 frtra rug az összeg, 
melylyel a népoktatás rendes kiadását fedezi. 
Ezek tények, melyek számadatokkal fényesen 
igazolják azt az óriási haladást, melyet Szeged 
alig száz év alatt a népoktatás, népnevelés terén 
kifejtett. Büszke önérzettel mutathat vissza Szeged 
e 100 évre ! 
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Felbiger, a monarchia Pestalozzia. 

Felbiger, sagáni apát nevéhez fűződik hazai 
népoktatásunk újjászervezésének története. A 
„Ratio Educationis" holt anyag maradt volna, 
ha e lángelme, e nagy paedagogiai tehetség nem 
lehel abba lelket és életet. E nagy férfiút Mária 
Terézia a porosz vetélytárstól nyerte meg az 
életbe léptetendő iskolai reform keresztülvitelére, 
ki Ausztriába átköltözött s a monarchia népisk. 
ügyének főigazgatójává tétetvén, (1774—1788) 
roppant tevékenységet fejtett ki s száznál többre 
rug az iratok száma, melyeket iskolai reformja 
érdekében kibocsátott. E lángelméjű ember ha-
talmas terveket hozott javaslatba, melyek meg-
nyervén a királynő tetszését, oly mozgalmat 
indított meg az iskolázás érdekében s annyira 
napirendre hozta azt, hogy az összes közigaz-
gatási hatóságokat, úgy szólva, csak a közokta-
tási tevékenység mozgatta, lelkesítette. 

Felbiger idejében a paedagogiai irodalom 
is megélénkült. A központ természetesen a mo-
narchia nagy paedagogusa volt. Még mint sagáni 
apát, több fiatal embert küldött saját költségén 
Franké tanítóképző intézetébe. Azután megkezdte 
a sléz tanügy javítását, iskolai könyvnyomtató 
intézetet állított, s fáradhatatlan munkához látva, 
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lassanként saját körében számos elemi s normá-
lis népiskolát állított fel, s ezeket tanítókkal, ta-
nítási tervvel s tankönyvekkel ellátta. Bécsbe 



jővén s 1774—1780-ig Kurzböeknél csaknem száz 
könyvet s tabellát nyomatott. E könyvek közül 
hihetőleg a vallásiakat maga írta, a többit má-
sokkal íratá. Már Sagánban felhasználta e czél-
ból az ottani tanítókat, kik közül Kautschke Jó-
zsefet, kit Bécsbe is magával hozott, maga is 
megnevezi mint egyik munkatársát. 

Mentül jobban megismerjük a mult század 
népiskola tanügyi történetét, — írja dr. Kiss 
Aron — annál nagyobb bámulattal kell eltel-
nünk ez igazi nagyság iránt. A népiskola Fel-
biger által lett a harangozok, az egyházfiak is-
kolájából s a latin iskolák előkészítő^tanfolyamából 
igazi kulturális tényezővé emelve. Ő a mi Pesta-
lozzink, ő épp ágy az osztrák, mint a magyar 
népiskola megalapítója. Az általános népnevelés 
e nagy férfia szül. 1721. Glogauban, Sziléziában. 
8 midőn Mária Terézia, a nagy királynő iskolai 
reformját II. József tovább fejlesztette, az újabb 
szervezkedések Felbigert lassanként kiszorították 
befolyásos állásából s ő a pozsonyi apátsággal 
nyugdíjaztatva, csaknem elfeledten itt halt meg 
nálunk 1788-ban. Sokkal tartozik neki a monar-
chia s mégis egy kép vagy szobor sem tartja 
fenn emlékét sehol. Paedagogusok sorsa és 
jutalma ! 
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A magyar nyelv háttérbe szorítása a Ratio által. 

A „Ratio Educationis" szervezkedésével a 
tanirodalom fejlődése is megindult hazánkban. 
Az újjászervezett népoktatás ügye maga után 
vonta a tankönyvek írását és szerkesztését is. 
A Helytartó Tanács kebelében megalakult „Ta-
nulmányi Bizottság", mely Balassa Ferencz gr. 
előülése mellett Okulicsányi püspök, Skerlecz Fe-
rencz előadó, Aszalay József, Klobusiczky József. 
Ehrenfelsi Pál Gáspár tanácstagokból s Diószeghy 
József és Máté Keresztély tollvivőkből állott, 
1777-ben ülést tartott s a tankönyvek megírá-
sáról akart gondoskodni. De a tankönyvek meg-
írása és szerkesztése különböző akadályokba üt-
között. Ezen akadályokat azonban csakhamar 
elhárították Bécsből. A julius 17-iki ülésben már 
előtte volt a bizottságnak egy királyi leirat, mety 
meghagyta, hogy „vegyék át ugyanazt az anya-
got, melyet már az örökös tartományokban oly 
sikerrel használnak s a megfelelő osztályokra 
szabják ki ugyanazokat a könyveket, melyek ott 
ki vannak szabva s azokat fordítsák le hazai 
nyelvükre. Szeretné ezenfelül 0 Felsége, ha a 
könyveket két nyelven nyomatnák, mert a hazai 
nyelven megtanulnák a tárgyat jól, s a kereske-
dés, s az osztrák örökös tartomány és a német 
birodalommal való érintkezés kedvéért pedig meg-
tanulnák a németet." 



E kegyelmes királyi leiratban a magyar nyelv-
nek nagyon alárendelt szerep jutott, Pál Gáspár 
azonban sietett loyalisabb lenni, mint maga a 
bécsi leirat, s javaslatba hozta, hogy nem kell 
minden könyvet a hazai nyelvre fordítani, a két 
nyelvű nyomtatásra nincs szükség, elég ha az 
ábéczét lefordítják, hiszen két év alatt az anyai 
nyelv mellett annyira megtanul a gyermek né-
metül, hogy ha a tanitó a magyarázattal segít-
ségére jön, németül tanulhatja a többit. A bizott-
ság azonban a két nyelvű, (később 3—4 nyelvű 
is lett belőle) nyomatást fenntartotta, még pedig 
hgy, hogy egyik hasábon a német, másik hasá-
bon a magyar vagy valamely más nemzeti nyelvű 
szöveg álljon. A könyveket az egyetemnek még 
a N.-Szombatban levő fiók nyomdájában akarták 
nyomatni, de ez technikai akadályokba ütközvén, 
Pozsonyban szerződtek Paczkó Kristóffal, míg 
nem aztán az egyetemi nyomda Budán elhelyez-
kedvén, átvette az egészet s 1778-ban az isko-
lai könyvek kiadására kizárólagos szabadalmat 
kapott.* 

A Ratio ily irányt adott hazai tanirodalmunk 
fejlődésének s így tették rövidlátó magyarjaink 
^kóláinkat németté, a mi ugyan a „Ratio Edu-
cationis"-nak egyik legfőbb czélzata volt. 

Kiss Áron „Népiskolai tanítástan története" után. 



— 32 -

A nemzeti iskolák „Ábéczéskönyve." 

A ,,Ratio Educationis" idejében olvasóköny-
veink az ábéczétől kezdve a bécsieknek volt magyar 
kiadása s rabszolgai utánzása. Az első Felbiger-
féle „ABCz"-ét Révay Miklós fordította magyarra, 
ki akkor a nagyváradi elsőrendű nemzeti iskolá-
ban (tanító-képzőben) tanár volt. 

E könyvnek egy 1788-ban Budán nyomatott 
példánya megszemlélhető a mi Somogyi-könyv-
tárunkban is. Nagyon ajánlatos e könyvnek ta-
nulmányozása, melynek már czíme is meggyőz 
bennünket arról, hogy a két nyelvűség elfogadá-
sával csak mellékes szerep jutott iskoláinkban a 
magyar nyelvnek. Az érdekes könyvecske czíme 
a következő : 



Zum speciali Priv. Sac. Caesar: 
Reg : Apost. Majest . 

Kos ie t ungebunden 6. Kreu tze r . 

Ofen 
g e d r u c k t m i t . K ö n i - 1 . U n i v e r s i t é t S c h r i f t e n . 

MDCCLXXXVIII. 

A B C 
KÖNYVECSKE 

A 

N E M Z E T I I S K O L Á K N A K 

HASZNOKRA. 

ober 

a m e t t B ű <f; t e t i t 

¿unt ©cfmiucb 
ber 

J íat íonaf 8cf)ufen 
bent 

Aö«t(petdk .Änugflin 
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E könyv 16 oldalon tárgyalja a magyar és 
német olvasás elemeit, és pedig betűztető mód-
szerrel. A tanítás kiindulási pontja a magyar 
apró betűk abcz sorrendben, ezt nyomban követi 
a német kis betűk sorrendje, majd következik a 
magyar öreg betűk sorrendje, utána a német nagy 
betűk, és pedig egy egyszerűbb és egy czifrázott 
alakban. A nyomtatott alakok ismertetése után 
következik a magyar folyó betűk sorrendje, mely 
hasonlít némileg az írott betűk alakjához, erre 
következik a magyar kézírási kis és nagy betűk 
ábéczéje, mit a német írott kis és nagy betűk 
sorrendje követ. A magyar és német betűk ily 
csoportosítását követi egy kis módszer is e 
czím alat t : 

A magánhangzó betűk, midőn azokat hosszan 
ejtjük a következő rendben: 

á é í ó ú ő ű 
A magánhangzó betűk, midőn azokat röviden 

a e i o u ö ü 
E könyv 7 lapon 15 leczkében (§-ban) tár-

gyalja a magyar kis és nagy betűk olvasását, 
ugyanennyi lapon 21 leczkében a német olvasást, 
s a mi megjegyezni való, nagy betűkkel kezdi 
az értelmetlen szótagok olvasását vagyis foglal-
tatását. Az első leczke ez: 

Ba be bi bo bu bö bü 
Bá 

Czo 
Ba 
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és Fo Szo 
d- Gye Tu 
ar Gyi Tye 
iti Ho Tsi 
a Ja . . Tza 

ry Kö Ve 
j Lü . Zu 

m Lyö Zsi 
iy Mu . . Ab 
re No . Ots 
ík Nya At 
ík Pi . . Ön 
ly Pa . Ki 
e So . 

Midőn a könyv így átmegy az olvasás taní-
tásán aképen, hogy a következő leczkékben 
már többtagú szavakat is ki tudnak a gyerme-
kek foglalni vagyis betűzni, 5 lapon egyes mon-
datokat olvasnak ki ily czím alat t : 

Rövid oktatások. 
E mondatok elseje így kezdődik: Fél-jed az 

Is-tent, cse-le-ked-jél jót és sen-ki-től se tarts. 
Az egyik lap magyar, a másik német. Erre kö-
vetkeznek a nagyobb olvasmányok ily czím alat t : 

Rövid beszélgetések. 
A kérdezgető gyermek. 

Tárgy: a szülők és a gyermek közti viszony. 
Ezek után a könyv egyes, nagyobb s önálló 

olvasmányokat ad a következő czímek alat t : 
3 
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1. A jámbor viseletű gyer-
mek. 

2. Gazdálkodó gyermek. 
3. Az anya és a gyermek. 
4. Őszinte gyermek. 
5. Pál és Ferencz. 
6. Egyenetlen testvérek. 
7. A kép, vagyis a fény meg-

csal. 
8. A jó leány. 
9. A jó szolga. 

10. A jótevő gyermek. 
11. A bálaadó fiú. 
12. Az irigy szomszédné. 
13. Jó barát a szükségben. 
14. Az atya és a fiú. 
15. Az adakozó szegény. 
16. A kis tolvaj. 

17. A szegény dajka leány. 
18. A rossz és gonosz iskolás 

gyermek. 
19. A rossz szolga. 
20. A jövevények. 
21. A napszámosok. 
22. A jó mezei gazda. 
23. A szelíd ember. 
24. A rossz parasztok. 
25. Az orgazda. 
26. A képmutató. 
27. A pásztor ember. 
28. Egészségtelen, a mi sok. 

(írott betű.) 
29. A felsőségnek hasznáról, 

(írott betű.) 
30. A társaságról, felsőségről, 

a törvényről és katonákról. 

E magyar és német olvasmányok után kö-
vetkezik magyar és német szavak sorozata igék 
ezim alat t : 

Isten. — (rótt.. 
Angyal — Engel stb. négy oldalon. 
Számlálás czímmel adja a könyv a római szá-

mok ismertetését 1-től ezerig magyar és német 
nyelven. Egy I — Eins stb. 

Következik a latin rész e czímmel: 
Sententia Momm Pro. Exertitió Lectionis 9 olda-

lon, 18 leczke. 
Végül a könyvhez ABC táblácska czímmel 

csatolva van az ábéczének különös módon való 
csoportosítása. 



Első rendbeli betűk: 
r, i í j r t, l f t, c e é s. 

Második rendbeli betűk: 
n, u ú ü ű, r y x, b d h, q p g. 

Harmadik rendbeli betűk: 
m, a- y k ft z. 

A nagy irodalmi mozgalomnak, melyet a Ratio 
szervezkedése megindított, a Felbiger—Révay-féle 
betűztető módszeres ABCz lett egyik eredménye. 
Megfoghatatlan rejtélynek tűnik ez ma fel a nagy 
Felbigerrel szemben, hogy az iskolát századok 
óta nyűgben tartott betűztető módszerrel nem 
szakított s nem a hangoztatási módszerrel írta 
meg ábéczéjét akkor, mikor Szőnyi, a nagy 
magyar reformátor s a németeknél Stephani már 
100 évvel előbb feltalálták a hangoztatási mód-
szert s e módszert alkalmazva írták meg ábéczé-
jüket. Lehetetlen, hogy oly nagy képzettségű 
paedagogns, mint Felbiger, ne ismerte volna 
Szőnyi és Stephani új í tásai t ; lehetetlen, hogy be 
nem látta volna az újítás előnyeit, sőt azt ja-
vítva, módosítva is alkalmazhatta volna. Miért 
nem lépett le tehát a taposott országútról, miért 
haladt tovább ő is csak azon az ösvényen, mely 
a z olvasás tanítását egy szemernyivel sem vitte 
Hőbb, mint a Libellus Alphabetus vagy a hozzá 
hasonló betűztető ábéczék ? Ez oly rejtély, oly 



talány Felbiger működésében, mely még e láng-
elme nagy alkotásaira is árnyat vet. 

E kérdéssel szemben különböző feltevések 
tolulnak előtérbe. Legvalószínűbb lehet az a fel-
tevés, hogy ő is, mint a 16-ik és a 1 T-ik szá-
zadbeli ábécze irók, az iskola legfontosabb fel-
adatát, t. i. az olvasás tanítását nem tartották 
czélnak, hanem csak eszköznek arra, hogy az 
iskola egyedül a vallásos ismereteket nyújtsa a 
gyermeknek. Felbiger szakított ugyan elődeivel; 
ábéczéjébe nem vett fel semmi vallási anyagot, 
de annál több moralizáló olvasmánynyal rakta 
meg ábéczéjét. A kezdő tanuló kezébe oly köny-
vet adott, hogy a 112 lapra terjedő könyv több 
mint 30 olvasmányt foglal magában magyar és 
német nyelven, melyekhez még 18 latin mese 
is járul, az olvasás megtanulására pedig fukar 
kézzel csak 8 lapot ad 15 leczkében. Ez hatá-
rozott mellőzése az olvasás-tanítás fontosságának. 
Ez oly hiba s megbocsáthatatlan ballépés, mely 
legalább is 100 évvel vetette vissza az iskolát 
és oktatást fejlődésében. Ez a túlságos moralizáló 
törekvés tévútra vezette az írót s miatta elejtette 
a főczélt, t. i. az olvasás tanítását. Feláldozta 
azt az erkölcsiség túlhajtott czéljának, melyet 
egyedül az ábécze olvasókönyvecskével akart 
elérni. 

S ha figyelembe veszsziik ezen olvasmányok-
nak csak czímeit is, kitűnik, hogy a nagy paeda-
gogus úgy az olvasmányok anyagára, mint azok 
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irányára és szellemére nézve is tévedésbe esett. 
Nem a gyermeknek írt, hanem önmagából kiin-
dulva, a nagyoknak való oktató s moralizáló mó-
dot használta, mi a kis gyermeknek nemcsak 
unalmas és érthetetlen, de többnyire az ellenkező 
hatást idézi elő. A mellett az erőltetett, csinál-
mányos olvasmányok vizenyős és ízléstelen tar-
talmuknál fogva sem a szépérzék fejlesztésére, sem 
az erkölcsiség ápolására nem hatottak. Ennek 
igazolására álljon itt a következő olvasmány s 
a mennyire lehet, a nyomdai kiállítást is utá-
nozva, de a szöveget teljes hűségében adva : 

E G É S Z S É G T E L E N , 'A Ml SOK. 
Ha Kristóf lakodalomba, vagy egyéb vendégségbe 

hivatalos volt; annyit evett, s ivott, hogy érzékmysén 

'jót 's efzét elvefzté, 's annak felette meg is betegede. 
Kas közben, minekffelőtte ép megittafodott volna, az 
emberekkel fok garázdaságokat kezdett annyira, hogy 
fokszor jól kékre veretten vitetett haza, Mert azt tarff 

totta, hogy vendégségben lenni, annyi légyen, mint maft 

gának jó kedvet gerjefzteni és az étel ital azért adatikn 

fel, hogy kiki torkig, és egész betegé megtömje magát, 
's eszét megigya. De Kristóf kevés jót is tanult fzün 

beitől, és az iskolában; nemttis tartózkodott semmi 
értelmes ember örömest Társaságában. 

Az Isten' adományaival vidám kedvvel élj; de 
nyelved' ízléfe a' mértékletlenségre ne vezeffe. Minden 
dologban mértéket tarts. A mértéklet lenség nagyobb vétt 

lek, hogy feni a' minemünek tartják azt közönségefen. 
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Ezen olvasmánynak úgy tartalma, mint szel-
leme visszataszító. Nem azért, hogy a mérték-
letlenséget ostorozza, hanem hogy rút, garázda 
alakot mutat be példának. Ennek a rút alaknak 
a szereplése nemcsak határozottan rontja és sérti 
a jóízlést, hanem a gyermek gyönge idegzetére j 
káros hatással is van. S hogy ezen olvasmány 
a szülőket is bűnbakul állítja fel a gyermek 
szemében, ez nemcsak kíméletlenség és gyön-
gédtelenség a szülők iránt, hanem paedagogiai j 
szempontból határozottan elitélendő hiba. Kevés 1 
kivétellel ilyen S ehhez hasonló a többi olvasmány 
is. A nyelvezeten meg éppen meglátszik a for-
dítónak még a verejtéke is. Jellemző még, hogy 
a Felbiger-féle ábéczében nem akadunk egyetlen 
egy versre vagy költeményre sem. Egyedül „A 
jó gazda" czímű olvasmány végéhez van a kö-
vetkező versszak függesztve : 

„Kekünk engedi Iften bő áldalfal, 
Ha míveljük okos gondoskodálfal, 

A' rétség és földeket. 
Xagy fáradtságnak vagyon nagy jutalma 
Xem„is lehet heverő nyugodalma, 

Ha ki vár bő vermeket." 

Ily sivár, ily rideg s kopár avaron vezette1 

az állam első paedagogusa végig négy emberöltőn 
át a vidám gyermekvilágot, azt a gyermekvilág 
got, melynek egyedüli éltető eleme a játszi ö r ö m j 
az ártatlan vidámság s lelke tiszta : „mint az ég-
ből röppenő sugár" — mondja Vörösmarty. Egyet-



len csalit nem virult, egyetlen virág nem lehelt 
illatot a hervatag pusztaságon, mely a gyermek 
költészetének tápot adott volna. E helyett komor, 
ránezokba szedett homlokkal hirdették előtte az 
unalmas erkölcsi prédikácziókat, melyek szivét, 
lelkét és kedélyét ridegen és érintetlenül hagy-
ták. Ebből az tűnik ki, hogy Felbiger csak nagy 
szervező talentum volt, de nem az a paedagogus, 
ki a gyermekvilág belső életének bűbájos titkai 
után kutatva, le tudott volna szállani a magasból 
a tenger mélyébe, hol a gyermekvilág gyöngyei 
vannak elrejtve — s kihalászta volna azokat on-
nan a gyermekvilág számára. 

A Felbiger és Révay-féle betűztető módszeres 
ABCz a Ratio által királyi szentesítést nyert, 
mely tekintélyivel s nimbuszszal vette körül azt 
a módszert, mely felett Szőnyi már 100 év előtt 
kárhoztató Ítéletet mondott. A királyi tekintély 
és parancs még azzal a kiváltsággal is jutalmazta 
ezen könyvet, hogy rajta kívül mást nem volt 
szabad használni a róm. kath. iskolákban s így 
a szegedi iskolákban sem. 
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Lázadás az iskolában. 

A Mária Terézia által életbe léptetett Ratio 
tanítási tervezete sokban módosult, változott II. 
József alatt. A tanítás anyaga is bővült s na-
gyobb arányokat vett főleg az elnémetesítési tö-
rekvés. Az alkotmányt felfüggesztő önhatalmú 
uralkodó erős kézzel nyúlt mindazon eszközökhöz, 
melyek a német nyelvnek általános használását 
és elterjedését biztosították. Hogy az uralkodó 
a közigazgatás minden ágában elrendelt haszná-
latán kívül az iskolát tartotta egyik legfőbb té-
nyezőnek arra, hogy a német nyelv birodalmi 
nyelvvé lehessen, nagyon természetes. E végből 
oly tanítási módot és oly tankönyvek használa-
tát rendelte el, melyek nemcsak a gyermeknek 
a német nyelv teljes bírását, hanem a tanítónak 
e nyelven való előadó s oktatási képességét tette 
szükségessé. Ezen erőszakoskodó németesítési tö-
rekvése a koronázatlan uralkodónak az országban 
a legmélyebb elkeseredésre és felháborodásra 
szolgáltatott okot s olthatatlan gyűlölettel visel-
tetett a nemzet minden iránt, a mi német volt. 
A nemzet azonban elfojtotta harag já t ; a meg-
torlás jogos fegyverét nem használta; tűrt, de 
a hamu alatt parázs lappangott, melynek fellob-
banása II. József halálával nem is maradt el. 

A láng a szegedi nemzeti iskolába is becsa-
pott, mely a kis polgárok között a maga nemé-



ben párját ritkító esete-patával végződött, mely 
egy kis lázadásnak is beillett. 

Csongrád vármegye alkotmányos jogainak 
öntudatában hozott határozatával — szemben a 
Ratio rendelkezésével — a megyében levő összes 
nemzeti iskolát a szegedi gymnasium igazgató-
jának hatásköre alá rendelte, vagyis megbízta 
ezen iskolák igazgatásával. 

A vármegyének ezen rendelete felbátorította 
a szegedi tanács több tagját s a főbíróval az 
igazgató, néhány magisztrátusi s polgári hatósági 
taggal 1790-ik év julius hónap egyik napján 
bementek a szegedi nemzeti iskolába, hogy a 
német rendszer által behozott tankönyveket el-
kobozzák. 

A tanulók megneszelték az urak szándékát 
s a könyvek iránt olyan gyűlöletre lobbantak, 
hogy azokat irgalom nélkül tépni, szakgatni 
kezdték s olyan dühvel dobálták, vágták, haji-
gálták ablakhoz, falhoz és mindenfelé, hogy az 
nrak kénytelenek voltak a padok mellé búni le ; 
különben szemük világával adóztak volna hazafiúi 
buzgóságukért. A kis polgárok lázadási dühét 
csak nagy nehezen sikerült végre a professorok-
nak tekintélyük súlyával lecsillapítani s a ren-
det helyreállítani. 

E dicstelen cselekedetnek és rossz példának 
liíre (így jellemzi a forrás e hazafias föllendülést) 
a helytartótanácshoz is eljutott s oly rossz vért 
szült, hogy a megyebelieket miatta súlyos fele-
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lősségrevonás érte, a gymnasiumi igazgatónak 
pedig 1790. augusztus 21-iki rendelettel nyilvános 
hivataláról le kellett mondania és helyet kellett 
változtatnia. A nemzeti iskolát a helytartótanács 
betiltotta, a tanítókat hivataluktól megfosztotta 
ós szigorúan eltiltotta a tanítástól, nehogy a vá-
rosnak valamely iskolájában taníthassanak. A 
tanítók erre szélnek mentek, ki Írnoknak állt be, 
ki pedig magántanításból élősködött. A nemzeti 
iskola majd 7 hónapig szünetelt, kivéve a gym-
násium előkészítő tanfolyama, melyet akkor mi-
nor parvának neveztek — még két hónapig nyitva 
maradt, nehogy a gymnásium előhaladása kocz-
kára legyen téve. 

A hivataluktól megfosztott tanítók ezek vol-
tak : Nagy István, Szakolezay András, Keibling Jó-
zsef, Bajmok András és Kókay Mihály. A helytartó-
tanács ily módon vett elégtételt; így torolta 
meg a kihágást, melyet a nemzeti föllendülés 
szült, de a mit a helytartótanács kárhozatos vét-
ségnek tartott. Végr$ 1790. szeptember 24-én 
23,150. sz. a. kelt rendelettel a helytartótanács 
az iskolát újra megnyitotta és a tanítókat is 

/ 

visszahelyezte hivatalukba. így végződött a sze-
gedi nemzeti iskola lázadása, mely után szent 
lett a béke. 



Mozaikkép a városi tanács jegyzőkönyveiből. 

A Ratio korszakában termékeny talajra talált 
városunkban a zugiskoláztatás, mely erős verseny-
társa volt a nyilvános nemzeti iskolának. A ta-
nácsnak és a főigazgatónak sok dolgot adott az 
ezen iskolák ellen való küzdés. Már az 1793-ik év-
ben Verner Jakab főigazgató megkeresésére 929. 
számú végzéssel a tanácsnak be kellett tiltani 
Stechta és Hort Mátyás zugiskoláját, mivel „alat-
tomban oktatták a kisdedeket." Krallet János és 
Szokola 953. szánni végzés érelmében bemutat-
ják azon leánykák jegyzékét, kik a nemzeti isko-
lából kimaradtak. Gráf Antal tanácsbeli tagot 
pedig megbízta a magisztrátus, hogy azon leány-
kák szülei ellen erélyesen lépjen fel, kik „mag-
zatjaikat mások által akarják taníttatni." 

Úgy látszik az iskoláztatási viszonyok a Ra-
tio idejében sem voltak a legkedvezőbbek; sőt 
elég sötét színben tünteti fel azt Tokody György 
főigazgatónak levele (1794. 620. szám), melyben 
panaszolja, hogy a szegedi nemzeti iskola IV. 
osztályában 6 fiút, a nemzeti leányiskolában pe-
dig csak 9 leánykát talált. A tanács nyomára 
Jött, hogy a növendékek számcsökkenésének leg-
inkább valami Groschl nevű zugtanítónő és Koller 
zugtanító az oka. E zugtanítók egy némelyike, 
mint Groschl is, a nyilvános iskolák tanítói ellen 
m őg a rágalmazás fegyverét is használta, csak-
hogy a szülőket elidegenítse a nemzeti iskolától. 
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így támadta meg Groschl, Fank Terézt is, 
kinek még becsületét sem kímélte az ellenfél, 
csakhogy minél inkább árthasson neki és a 
nyilvános iskolának. Az ügy a tanács előtt 
is megfordult, hol a megtámadott tanítónő ár-
tatlansága teljesen kiderült. E meghurczoltatás 
azonban annyira lesújtotta Fank Terézt, hogy 
csaknem búskomorrá lett miatta s végkép meg 
akart válni nemcsak Szegedtől, hanem állomá-
sától is, melyet pedig a legnagyobb odaadás-
sal töltött be. A tanács most már teljes erély-
lyel lépett lel a nyilvános iskolákat háborgató 
snglya (zug) iskolák ellen s elrendelte: hogy egy 
bizottság élén Gráf Antal tanácsbeli tag a hely-
beli igazgató jelenlétében vizsgálja meg ezen 
suglyaiskolákat és szüntesse be azokat s eljárásá-
nak eredményéről jelentését adja be. Elhatározta 
továbbá a tanács, hogy az atyák és az anyák 
a prédikálószékből ösztönöztetni fognak, hogy 
magzatjaikat a nemzeti közönséges iskolákba já-
rassák, nem pedig a külön hazáknak (idegen 
nép, idegen országok) olvasására és írására ta-
níttatnának. Ugyanezen levélben felhívja a fő-
igazgató a városi tanácsot, hogy utasíttatnának 
a szülők, kik gyermekeiket mesterségre és ke-
reskedésre akarják adni ; úgy a mesteremberek 
és inasaik ösztönöztessenek a vasárnapi iskolába 
(ismétlő-iskola) való járásra, hogy ott nekik az 
írásnak, olvasásnak, rajzolásnak, mérésnek és a 
históriának megtanulására mód és alkalom nyuj-



tassék. A tanács elrendelte, hogy a czéhek meg 
fognak kerestetni Comisarosaik által, s meg fog 
parancsoltatni, hogy a mesteremberek inasaikat 
minden ünnepnap és vasárnapokon a negyedik 
rajbeli nemzeti iskolába legalább egy órai taní-
tásra elküldjék. 

Az 1796-ik év 1242-ik száméi végzése sze-
rint: „Nagy Istvánnak, a nemzeti iskolák egyik 
tanítójának az inasok (ismétlő-iskola) tanításáért 
a pénztár szűk volta miatt 6 darab arany juta-
lom adatott." — Ma a legtöbb iskola-fentartó 
község semmi anyagi elismerésben sem részesíti 
a tanítót az ismétlő-iskola tanításáért. Szeged 
város tanácsa már 100 évvel ezelőtt jutalomra 
méltónak találta azt. 

E mozaikkép egyik színes pontja hiányzanék, 
ha ide nem iktatnám e század elejéről szóló 
költségvetést, mely a tanítók fizetését tünteti 
fel azon korból, mikor a „Ratio Educationis" 
életbeléptetésétől elmúlt 30 év s Szeged tanügye 
már jelentékeny fejlődésnek indult. 

A tanítói testület személyi kiadása az 1808-ik 
evi költségvetés szerint ez volt: 

1. Szilber János v. tanácsos 
és a helyi iskolák directorának fize-
tése volt 50 frt. 

2. Jéger József tanító fizetése 300 „ 
3. Ördög Farkas tanító fizetése 300 „ 
4. Grrosz Pál tanító fizetése . 300 „ 

Átvitel . 950 frt. 



Áthozatal . 950 frt. 
5. Trencsényi Ferencz tanító 

250 frt. 
6. Sólyom János tanító fizetése 250 „ 
7. Kapitány István tanító fize-

tése 250 „ 
8. Remeczkei Gergely szerb 

tanító fizetése 150 „ 
9. Pichler Anna tanítónő fizetése 150 „ 

10. Lengyel Jozefa tanítónő 
150 „ 

11. Kurcz Terézia tanítónő fizetése 150 „ 
Összesen . 2300 rén. frt, 

A 300 frttal díjazott tanítók a nemzeti, a 
250 frttal fizetett tanítók pedig a norma isko-
lákban működtek. 

Ma a népiskola költségvetése: 127,000 frt, 
vagyis 254,000 korona. 

Üdv a haladás szellemének! 

A betűztető módszer utolsó napjai. 

Az ABCz irodalom a tizenkilenczedik század 
első felében erős lépésekkel haladt előre. Több 
mint 25 ábéczével gazdagodott ezen időben a 
magyar tanirodalom. Nemcsak a mennyiség meg-
lepő e számban, hanem a módszer is örvendetes 
fejlődésnek indult. A szerzők mindannyian a 
hangoztatási módszert követve írták meg ábéczé-
jüket. E szerzők közt találjuk Erdélyi Indali Pé-
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tert is, a hangoztatási módszer kiváló képviselő-
jet. Szőnyi Nagy István 1695-ben adta ki „Magyar 
oskoláját11 az első hangoztatási módszerrel írt 
ábéczéjét s több mint száz év mult el, hogy az 
ő módszerét követve, Simon János 1803-ban 
utána kiadta az első hangoztatási módszerrel írt 
„A falusi iskolák számára való magyar abc(l-jét. Egy 
hosszú század múlva látta csak be a világ a 
nagy reformátor módszerének helyességét; egy 
hosszú század után léptek ábécze iróink az ő 
nyomdokába, hogy a betűztető módszerrel sza-
kítva, az olvasás tanítását a haladás útjára ve-
zessék, hogy még egy jobb módszernek, az írva-
olvasásnak vessék meg alapját. 

Ez időben ismét egy új csillag tűnt fel az 
ábécze-kultusz egén. Simon Antal a váczi siket-
néma iskola első igazgatója az általa követett 
Lás-olvasási tanmódot egy vezérkönyvben leírta 
ás kinyomatta. E mű czíme : 

Igaz Mester a ki tanítvánait igen rövid idő 
alatt, minden unalom nélkül egs'erre írni és 
olvasni is megtanítja. Irta a magarok has'nára 
Simon Antal gőri meg'ebeli világi pap és a m. 
k. siketnéma intézet igazgatója Vátzon 1807. 
Budán nyom. az univ. bet. 1808. 8—r. 97 lap. 

Simon tehát Grasert, ki a németeknél az 
írva-olvasást föltalálta, műve kinyomatásában 11 
esztendővel előzte meg. 

Simon az írva-olvasás módszerét a betűk 
egyszerűsítésével kötötte össze s ha ezen újítását 



figyelmen kívül hagyjuk is, történeti tény az, 
hogy módszere éppen úgy nem talált visszhangra, 
mint annak idejében Szőnyi ujitása. 

A tizenkilenczedik század első felének vív-
mányai sem hatoltak be a szegedi iskolába. 
Mintha chinai fal zárta volna azokat körül, semmi 
újitás nem törhetett utat magának azokba. Mi-
kor már a prot. hitfelekezetek több iskoláiban 
régen a hangoztatást tanítási mód szerint taní-
tották az olvasást, a szegedi iskolákban még 
mindig a betűztető módszer uralkodott ; pedig 
1844-ben már a tanitóképző intézet is megnyilt 
Szegeden. Ez is csak a régi nyomon j á r t ; az 
ujitás elől ez is elzárkozott. Bár módosított alak-
ban, még mindig a Felbiger-féle ábécze uralta a 
helyzetet, noha az Apponyi-féle ,,Tanodai Szabály-
zat" újra az egyház kezébe adta az iskolák fel-
ügyeletét a következő rendelkezés szerint: „Az 
iskolák főkormányzója a Helytartótanács, mely az 
elemi oktatásra a kir. főigazgatók által ügyel fel. Ezek 
alatt állanak az esperesek, mint kir. főfelügyelők; 
minden iskola helyi felügyelője a helybeli lelkészi' 
Sem az esperesek, sem a helyi felügyelők nem 
látták be a betűztető módszer gyarlóságát ; min-
den ujitás és javítás nélkül folyt az olvasás ta-
nítása tovább a betűztető módszerrel. 

Ily hosszú küzdelemre volt kárhoztatva isko-
láinkban az olvasás tanítási módszerének javítása. 
S ha a 48-iki események felszínre nem hozták 
volna a népoktatás ügyét az ujjá születendő 



Magyarország életében, ki tudja : nem a betűz-
tető módszerrel tanítanák-e még ma is iskoláink-
ban az olvasást ? Ez a vihar elsöpörte az avult 
intézményeket, de az újjászületés vívmányai 
súlyos áldozatokba kerültek. A világosi véres 
napok gyászba borították hazánkat és a zsar-
noki önkény véres boszűt lihegve tombolt a 
letiprott haza testén. Az iskolát sem kimélte 
boszuálló dühe. Első s legfőbb gondja volt az 
iskolából eltávolítani azokat a hazafias érzelmű 
tanítókat, kik a szabadságharcában tevékenyen 
részt vettek. Ilyen volt a többi között Pataki 
János, tabáni tanító. E férfiú nemes hévvel csüg-
gött hazája szabadságán; kész volt érte élni, 
halni. S mikor Szeged városa a honvéd zászló-
aljakat szervezte, Pataki bámulatos ere'lyt fejtett 
ki a zászlóaljak felállításában ; miért is a város 
őt az egyik zászlóalj századosává nevezvén ki, 
végigküzdötte a szabadságharczot. S mint igaz 
magyar, teljesítvén hazafias kötelességét a csata-
mezőn, azután az iskolába folytatta ezt a haza-
has kötelességét, melyet mint tanítótól várt a 
haza. De a boszuló kéz, hogy elrettentő példát 
a(ljon, mint közönséges gonosztevőt, tanítói állá-
sától megfosztotta. S hogy a büntetésben is 
legyen a boszúállásnak fokozata: Patakit egy 
éjjel elfogták, fogságba hurczolták s e naptól 
f°gva nem látta őt senki. 

4 



Haas Mihály bemutatkozása Szegeden. 

Még be sem itta a hősök kiomlott vérét a 
haza földje, mikor Thun Leo di\, az „osztrák 
összbirodalom" vallás- és közoktatásügyi minisz-
tere kiadta a fájdalmas emlékű 1849-ik év októ-
ber 9-én kelt 1-ső szánni rendeletét. Ebben tu-
datta a magyarországi polgári ügyek teljhatalmú 
biztosával, hogy hazánk közoktatásügyét is azon 
elvek szerint akarja rendeztetni, melyek szerint 
Ausztriáét igazítják. Ezek az elvek ilyen czímű 
csatolmányban voltak kifejezve : „Magyarhoni 
koronaországban az oktatásügy ideiglenes lét-
szeresitésének alapjai." Ez a barbár czím 14 
§-ban adta elő ama bizonyos pontokat, melyek 
a következők : 

Mindjárt az 1. §-ban ki van mondva, hogy 
az állam az oktatás és nevelés fölött a felügye-
letet kezébe veszi, oda fog hatni, hogy az elemi 
népiskolai oktatással fölérő tanításban minden 
gyermek részesüljön. A 2. §. az oktatási inté-
zeteket köz- és magánintézetekre osztja. A nép-
tanodáról pedig az 5. §-ban intézkedik s kije-
lenti, hogy az kiválólag az ifjúság nevelésére 
lévén hivatva, abban tehát a vallási oktatásnak 
tulnyomósággal kell birni s ennélfogva az egy-
házzal szoros kapcsolatban kell állania. A nép-
iskolázás tehát az egyház-község ügye, a hol 
azonban az egyházi s politikai község összeesik, 
ott a politikai község az iskola gazdasági ügyei-



vei, az egyház pedig a szellemi ügyeivel foglal-
kozzék. A különböző felekezetű iskolába járás 
kölcsönösen megengedtetik. A nemzetiségekre 
vonatkozólag pedig a 8. §. azt határozza, hogy 
az elemi oktatás, a hol „a nemzetiségeknek egy 
helybeni vegyülete azt részenkint lehetetlenné 
nem teszi, a tanítványok anyanyelvén adassék." 

A 10. §. a tanfelügyelést a kerületi főbiztosra 
bízza, ki mellé ideiglenes tanodaügyelők rendel-
tetnek. A főigazgatók addigi felügyelete meg-
szüntettetik. A tanfelügyelőknek „ép politikai 
érzelemmel, jeliemi hatályossággal, a tanodaügy 
iránti érdekeltséggel s felsőbb általános képzett-
séggel" kellett birniok. (11. §.) Feladatuk volt 
első sorban az iskolák, tanárok s tanítványok 
purifikacziója s statisztika gyűjtés stb. Báró 
Geringer Károly biztos e rendelete vala tehát az 
u j korszak megnyitója. 

Ezek után egymást érték a különböző ren-
deletek és szervezkedések, melyeknek fő-fő irány-
zata volt, hogy elnémetesítsék az iskolát. Váro-
sunkban is újítás történt az iskolák kormányzá-
sára és felügyeletére nézve. Tóth János dr. 
kegyesrendi tanár, 1852-ik év február 27-én az 
összes szegedi iskolák igazgatójává kineveztet-
vén, február 29-én a városi tanbizottmány s a 
tanító-testület jelenlétében hivatalába ünnepélye-
sen beiktattatott. Mint igazgató hivatalát a 68-iki 
közokt. törvény életbe léptetéséig viselte, ez uj 
törvény keretében pedig „népiskolai felügyelöu 



czímmel ismét az iskolák élére állította őt Sze-
ged városa. 

E férfiúnak igazgatóvá történt kinevezése 
forduló pontot képez Szeged város népoktatásá-
nak történetében. Mint határkő jelöli az ő fel-
lépése a szegedi iskolák belső életében azon kort, 
mely a haladás és fejlődés út ját elválasztja a 
nialomtaposó s örökké egy körben mozgó ma-
radástól. 

Tóth János volt Szeged Pestalozzia, ki 
37 évig tartó buzgó s fáradhatatlan munkássá-
gával, ügyszeretetben hozzá hasonlíthatatlan, 
tanférfiúi erényekben gazdag s utolérhetetlen 
apostola volt az iskoláknak. Csak ritkán s egy-egy 
század multával ajándékoz meg olykor a Gond-
viselés egy-egy várost oly tanférfiúval, mint a 
mije volt Tóth János a szegedi iskoláknak. 

Jobb kezekre nem lehetett volna bízni Sze-
ged tanügyét, mint e férfiúéra, ki rajongó lelke-
sedéssel töltötte be hivatását, melynek nemcsak 
czímét, hanem minden terhét teljes odaadással 
viselte. 

Egyedüli öröme és boldogsága volt az iskola. 
Ha egy-egy iskolát meglátogatott, volt örömük 
a kicsiknek. Finom s szelid modorával magához 
édesgette az apróságot, kik annyira szerették, 
hogy ölébe is ültek. S ha az osztály feleleteivel 
meg volt elégedve, kohaczukrot osztogatott ki 
sorba a kicsik között. Á jó és buzgó tanítót 
mindenütt pártfogolta és kitüntette, a gyöngét 



buzdította és bátorította, de ha jo tanácsára 
nem hajolt, engedte sorsának, vagy olyan osz-
tályba helyezte át, hol könnyebben megállhatta 
helyét. 

Tóth János a tanító-testületben meghonosí-
totta a tanítói tanácskozmányokat, melyeken 
rend szerint előadta az iskolákban szerzett ta-
pasztalatait. E tanácskozmányok hatalmas len-
dületet adtak az iskola belső élete fejlődésének, 
mely az ügynek nagy hasznára volt. 

Halhatatlan érdemeket szerzett Tóth János a 
tanyai iskolák felállításával, az ő apostoli buz-
galmának köszönhető, hogy a tanyai nép ma a 
kultúra áldásait élvezheti. Érdemeit a felség is 
elismerte s királyi tanácsosi czímmel s érdem-
kereszttel tüntette ki, de a szerény férfin a ke-
resztet mellére soha sem tűzte fel, sőt annyira 
közömbös volt iránta, hogy valami gonosz kéz 
meg is fosztotta tőle. 

Mint népiskolai felügyelő, szervezte a polgári 
leányiskolát is, melynek több ezer forintra rugó 
természettani muzeumot ajándékozott. Szeged 
v^ros e nagy férfiú emlékét egy 1000 forintos 
alapítvány nyal örökítette meg, melynek kama-
taiból minden évben több szegény tanyai iskolás 
gyermeket ruház fel a hatóság. 

E férfiú állt a szegedi iskolák élén, mikor 
Haas Mihály dr. nemzetellenes gernmnizáló mun-
kájá t megkezdte. Az u j szervezkedés folytán a 
régi volt nemzeti iskola két osztályú reáliskolává 
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alakult át s a belvárosi fiúiskola fő elemi rangot 
nyert. E két intézet belső összefüggésbe lépett 
a helybeli tanítóképző intézettel. 

Az uj reáliskolánál tanár volt Oratsek Imre, 
ki a nemzeti iskolából lépett á t ; Bója Gergely 
volt a második, ki 48 előtt nagykanizsai tanár, 
majd a szabadságharez alatt országgyűlési kép-
viselő volt. 

Oratsek Imre még 1829-ik évben foglalta el 
állását a nemzeti iskolánál, melynek egyik leg-
kiválóbb s legképzettebb tanítója volt. Tanulmá-
nyait Pesten végezte s az országos hírű Somssich 
és Nyári Pál voltak iskolatársai, kikkel később 
is a legbensőbb baráti viszonyban állott. Szoros 
barátságban élt Klauzál Gábor országgyűlési kép-
viselővel is. A magyar és német nyelv mellett 
tökéletesen beszélte a latin és franczia nyelvet; 
e nyelveken kívül legkedvesebb tanulmánya vol t : 
a történelem, a fizika s főleg a csillagászati föld-
rajz, mely az ő idejében nem tartozott az álta-
lános ismeretek sorába s csak kevesen voltak, 
kik e tárgyban tudományos jártassággal birtak. 
Ha könyvet olvasott, éles, kritikai megjegyzé-
sekkel kisérte a sorokat és sokszor egész lapo-
kat telejegyzett, melyek észrevételeit foglalták 
magukban. Felette érdekes volt ő utána valamely 
könyvet olvasni. Jegyzetekkel volt minden lap 
kísérve s a jegyzetek megfigyelése tanulságos 
volt, mely visszatükrözte az éber ész és a kutató 
elme nyilvánulásait. 



Oratsek sokoldalú férfiú volt. Értett az üveg-
fúváshoz, melyet nagy előszeretettel űzött. Bámu-
latos ügyeséggel készített üvegből különféle csok-
rokat, melyek tarkázva voltak : tulipánnal, gyöngy-
virággal és rózsabimbókkal. Ezenfelül fútt üvegből 
olyan edényeket, melyekben a friss gyümölcsö-
ket : meggyet, cseresnyét, ringlót stb. egész éven 
át el lehetett tartani. Kócsagforgókat is fútt üveg-
ből ; sőt üvegszálakból női öveket s mellényeket 
is szövetett egy szegedi ügyes takácscsal, vala-
mint maga és iskolája számára sajátkezüleg ké-
szítette a légsulymérőt és a hőmérőt. Sokoldalu-
sága mellett szól még, hogy kitűnő úszó, lovagló 
és vívó volt. Oratsek egy fontos s jövedelmező 
iparágat is alapított Szegeden. A Bánhidy-csa-
ládnak ő rendezte be kuksófőző gyárát, mely 
évtizedeken át dús jövedelmet hajtott tulajdo-
nosainak. 

Oratsek Szeged polgárságának egyik legked-
veltebb s legnépszerűbb alakja volt s e század 
30-as és 40-es éveiben sok szegedi polgár neki 
köszönhette boldogulását és meggazdagulását. 
Abban az időben a híres „Oroszlán"-kávéház 
volt a szegedi polgárság gyűlőhelye. E kávé-
házba járt Oratsek is. Az ő körébe gyűlt napon-
kint a polgárság szine, java. Örömest időztek a 
szellemes férfiú társaságában, ki mindenkor tu-
dott valami okos dolgot mondani, melyet vagy 
tréfa alakjában, vagy a legkomolyabb megoko-
lással adott elő. Oratsek a külföldi lapokból min-

> 
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dig tájékozva volt a kereskedelmi mozgalmakról 
s ezzel a polgárságnak nagyban kezére járt. Min-
dig megmondotta : mit mikor kell venni, vagy 
eladni, hogy jó nyereség üsse markát az üzlettel 
foglalkozó polgárságnak, kik követvén Oratsek 
tanácsát és utasítását, rendesen dús üzleti for-
galmakat csináltak, miből a jólét és a gazdagu-
lás forrása fakadt számukra. 

Oratsek mint tolmács is többször szerepelt a 
város részéről. Mikor a 40-es években Szeged 
alatt a legelső gőzhajó megjelent a Tisza hullá-
main, Széchenyi István gróffal a vendégek kö-
zött volt Paleokapa, a híres mérnök is, kivel 
csak francziául lehetett beszélni. A város Oratse-
ket rendelé mellé tolmácsnak, hogy mutogasson 
és magyarázzon meg mindent a tiszai utazás 
alatt a tudós mérnöknek, ki nem felülről, hanem 
alulról akarta a Tiszát szabályozni. Oratsekot 
Paleokapa igen megkedvelte. Szellemes és talpra-
esett megjegyzései nagyon tetszettek a tudósnak 
s élvezettel hallgatta a halászok életmódjáról és 
szokásaikról nyújtott felvilágosító magyarázato-
kat. Oratsek a tiszai utazást, szép és bő tudó-
sításban a magyaron kívül a német és franczia 
lapoknak is megírta, a mi akkor ritkaság számba 
ment. 

Oratsek mint tanférfiú, mint pádogogus is a 
kiválóbbak sorába tartozott. Előadásait bő tu-
dománya gazdag tárházából merítette s mindig 
tudta azt valami szép dologgal fűszerezni. Ma-
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gyarázatait szemléleti kisérletekre alapította s 
eszköz hiányában a táblára rajzolta a felvilágo-
sításra szolgáló tárgyat. De legfőbb volt mód-
szerében azon elv, hogy az elméleti ismereteket 
gyakorlatilag is érvényesítette. Kivezette tanít-
ványait a szabadba s majd a „Mars-tért" mé-
rette fel velők, majd a városháza tornyának ma-
gasságát mérték meg. így s hasonló módon 
kapcsolta össze az elméleti oktatást a gyakor-
lattal. S e módszer üdvös volt. 

„Elemi mértan" czim alatt Oratsek egy tan-
könyvet is adott ki, melyet gyakorlati és czél-
szerűség tekintetében a mai irodalmi termékek 
sem múlnak felül. 

Oratsek eredeti, typikus alak volt. Jól meg-
termett közép nagyság s katonás testállás és 
büszke fejtartás jellemezte külső alakját. Arcza 
barna színű volt s az erős metszetű sasorr alatt 
a hosszú s szénfekete bajusz tekintélyt kölcsön-
zött egész külsejének. Inggallérján hegyes fáter-
mörüert viselt, mely a büszke fejtartáshoz pom-
pásan illett, valamint az ezüst gombos sarkantyú 
is teljes összhangzásban állott kemény, katonás 
lépésével. 

A büszke magatartású férfiú jó szívű, barát-
ságos, nyájas és közlékeny volt a vele érintke-
zőkkel. Vitatkozó képessége ritkította párját, 
Szellemi sziporkái csak úgy pattogtak ellenfelére, 
ki rendesen a rövidet húzta vele szemben. Fő 
jellemvonása vol t : az egyenesség, a szókimon-



dás, ha a nyaka utána szakadt is s a mellett 
szilárd, erős karakterű férfiú volt, a ki nem szo-
kott megijedni a maga árnyékától.* 

Haasnak különösen Szeged költötte fel min-
den becsvágyát s fennen is hirdette: meg fogja 
mutatni, hogy a szegedi csikós is németül fogja 
tanulni ábéczéjét. 

Egy szép napon meg is jelent Szegeden. 
Mielőtt az iskolában bemutatkozott volna, 

először is Oratseket hivatta magához, ki úgy 
látszik, szálka volt Haas szemében. 

Oratsek a következőt üzente vissza: 
— Ha ő nagyságának hivatalos ügyben van 

velem dolga, holnap megtalál az iskolában. Ha 
pedig magánügyben akar velem beszélni, tessék 
hozzám fáradni. 

Persze, é hanghoz nem volt szokva a tanítók 
felett basáskodó iskolatanácsos, ki haragra lob-
banva küldött ismét Oratsekért. 

< 
A válasz az előbbi volt. Most látta Haas, 

hogy olyan emberrel akadt össze, kivel nem 
lehet amúgy könnyedén s szolgai módra elbánni. 
Leküzdte haragját s egy szelíd hangú levéllel 
kérette magához. Oratsek a kérésre hajolt s 
megjelent Haas előtt sarkantyús czipővel s fater-
mörderes kemény nyakkal. 

— Hivattam — szólt most hivatalos emel-
kedett hangon Haas. 

* Oratsek született 1805-ben nov. 4-én Szegeden, hol atyja sótiszt 
volt. Meghalt 18fi4-ben ápr. 24-én. 
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— Meg nem foghatom miért, — vágott vissza 
Oratsek minden nagyságolás nélkül, mivel ő sem 
kapta meg Haastól a megillető czímezést. 

— Hát csak azért, mivel tudom s látom, hogy 
sarkantyút visel. Ha holnap osztályában megje-
lenek, nem akarom a lábán látni. Ezt a rebelis 
viseletet nem tűröm. 

— Hát csak ez a mondani valója ? — kérdé 
Oratsek gúnyos hangon. 

— Van még más is. 
— No csak ki vele; hadd halljam!. 
— Az utczánés a kávéházban pipálni is szokott. 
— Nos? 
— Nos, hát az iskola érdekében én ezt szi-

gorúan megtiltom. 
— Nekem ugyan hiába tiltja. S ha ez volt 

mondani valója, megyek és itthagyom a faképnél. 
— Hát nem teszi le a sarkantyút? kérdé 

haraggal Haas, visszatartva az indulni akaró 
Oratseket. 

— Nem, senki kedveért és senki parancsára — 
válaszolt határozott hangon Oratsek. — Nem járok 
én szoknyában ; — és rámutatván Haas reveren-
dájára, folytatta: — megillet engem a sarkantyú. 
S a pipát ? ezt a pipát hagyjam el ? Nem, soha! 
Ekkor kihúzta zsebéből a rövidszárú tajtpipát s 
oda mutatta Haasnak evvel a szóval: 

— Ettől már csak a halál választ el. Erre sar-
kon fordult s magára hagyta Haast, ki haragtól 
villámló szemekkel nézett a távozó után. 



— Csakugyan jól informáltak, hogy ez nya-
kas ós hajthatatlan egy ember — mormogta 
magában — no de majd meglátom holnap, hogy 
állja meg helyét az iskolában ; majd letöröm ott 
a szarvát ennek a híres hősnek. 

A mi aztán másnap történt, annak magam 
is szem- és fültanuja voltam, sőt egyik igénytelen 
szereplője. 

Pont 8 órakor reggel kezdődött az előadás. 
Oratsek sarkantyúja még fényesebb volt, mint 

valaha, fátermörderje pedig, mint valami dárda 
hegye, még keményebben kegyeskedett, mint 
valaha. Néhány perezre 8 óra után megnyílt az 
ajtó s Tóth János és Bója Gergely kíséretében 
belépett egy deli termetű kövér pap, nyakából 
nagy s vastag aranylánczon nagy aranykereszt 
lógott. Ez volt Haas, a ki így kezdte: 

— Lássátok, fiaim! — kiáltott tele torokkal, 
hogy szinte rengett bele a tanterem, (s a falon 
függő térképekre mutatott) — ezt mind a nímet 
csinálta. Ilyen dolgokat nem tud csinálni a magyar 
ember; csak a nímet képes erre. 

(Zárójelben megjegyzem, hogy a falon ott 
függött a térképek között Oratseknek sajátkezű-
leg készített több szép térképe, a többi között 
a népek vándorlását ábrázoló nagy térképe és 
egy általam az osztály számára rajzolt térkép, 
mely a „Naprendszert" ábrázolta.) 

Elállt szemünk, szánk a szokatlan kiabálásra, 



csak az igazgatóra ós tanárainkra bámultunk, 
hogy mi lesz most? 

— Hát tudnak-e ezek a fiúk valami nemet 
olvasmányt szórói-szóra elmondani? — kérdezte 
tőlünk harsány hangon Haas, mikor a német 
naagasztalását már abbanhagyta. 

Én jelentkeztem s elkezdtem bátor hangon 
mondani a „Habsburgi Rudolf" czímű olvasmányt, 
mely három oldalra terjedt. 

Haas látható gyönyörrel hallgatta a szava-
lást, hanem egyszer beleszólt s németül kezdte 
kérdezgetni az olvasmány tartalmát. Persze, itt 
már megakadt a tudomány. Csak: „Ja, nein" 
volt a válasz. 

— Hiszen ezek a fiúk nem tudnak németül 
— kiáltott indulatosan Haas. 

— Persze hogy nem — vágott közbe Ora-
tsek. — Ezek tősgyökeres szegedi magyar gye-
rekek s nem tudhatnak úgy németül, mint a 
pinkafői sváb gyerekek — czélozott Oratsek 
Haas szülőföldjére. — Aztán meg téves adatokat 
is tartalmaz az olvasmány Habsburgi Rudolf 
származására nézve. 

Erre oly heves vita keletkezett előttünk az 
osztályban Oratsek és Haas között, melyet soha 
sem feledek el. 

Összetűzött a két férfiú keményen s szemük 
szinte szikrázott a vita hevétől. Oratsek nem 
tágított. Halommal vagdosta Haas fejéhez a 
történelmi czitátumokat s szégyenszemre kény-
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telen volt Haas engedni s magát megadni. Tóth 
a vita alatt izgatottan járt-kelt, Bója meg csak 
mosolygott. A mi arczunk is kiderült; nagy 
öröm volt nekünk Oratsek diadala. Büszkeségtől 
dobogott fel szivünk, tanítónk győzedelmét látva 
és tapasztalva. Egy fővel magasabbnak láttuk 
őt Haas fölött. 

A másodszori kudarcz Oratsekkel szemben 
felbőszítette Haast s indulatosan kérdezte: 

— A császár ő felsége dicsőségét hirdető 
osztrák hymnust tudja-e az osztály énekelni? 

— Nincs énektanítónk — szólt közbe Oratsek. 
— Igazgató úr! — fordult most Haas Tóth-

hoz — ezennel meghagyom, hogy az osztály 
növendékei az osztrák hymnust németül és ma-
gyarul két hét alatt megtanulják és minél több-
ször énekeljék. Erről jelentését felelősség terhe 
alatt elvárom. 

Ezzel távozott. Oratsek az ajtóig kísérte. S 
midőn az ajtó becsukódott utána, hangosan meg-
éljeneztük Oratseket. Az éljenzést hallhatta Haas is. 

így mutat ta be magát Haas Szegeden. 
Néhány nap múlva megjelent Tóth az osz-

tályban, kiosztotta közöttünk az osztrák hym-
nus magyar és német szövegét, majd erős sza-
vakkal, majd kéréssel beszélt hozzánk, hogy 
tanuljuk meg a hymnust mielőbb, neki avval 
nagy örömet szerzünk. 

Tóthot szerettük s kedveért mihamarább 
megtanultuk az „osztrák összbirodalom" dicső-



ségét magasztaló verseket s máskor egy kántor-
segéd megtanított bennünket dallamára is. De 
sem Oratsek, sem Bója nem énekeltette velünk 
el soha. Csak az igazgatói látogatások alkalmá-
val énekeltük el Tóth kívánságára, 

A hangoztató és az irvaolvasási módszer megalapítói 
iskoláinkban. 

Haas első látogatása teljesen átalakította Tóth 
János igazgatót is. Hihetőleg Haastól megkapta 
a szigorú utasítást, hogy a német nyelv tanítá-
sát teljes erővel hajtsa keresztül a szegedi isko-
lákban. E naptól kezdve Tóth erős kézzel nyúlt 
a dologba s a legnagyobb erélylyel követelte a 
német nyelv tanítását minden vonalon. Haasnak 
beteljesült merész állítása, mert a szegedi csikós 
gyermeke is tanult németül olvasni a tanyai 
iskolákban. 

Az ötvenes években a tanügy a bécsi igaz-
gatás alá kerülvén, a bécsi Schulverlag látott el 
bennünket is népiskolai könyvekkel, így az ábé-
czével is. Az író Mészáros Imre volt, a Vernaleken-
féle segédkönyveket is átdolgozta. Értelmes, lel-
kes pádagog. A módszert úgy alkalmazta, hogy 
ábéczéjével a hangoztató vagy írva-olvastató 
eljárás mellett egyaránt lehetett használni. 

Ezzel örökre meg volt húzva a halálharang 
a betűztető módszer felett, Hanem nagy ára volt 
ennek, mivel az ezután megjelent könyvekben 



az „összbirodalom" iránti szeretetre nevelés s a 
császár tisztelete és a feketesárga érzelmek ki-
fejtése volt a fő irányzat. 

Például: egyik legmagyarosabb ízű „A kis 
huszár" czímű versnek végét így változtatták 
osztrákra : 

„Legszebb fegyver marad a kard, 
Nagyon díszíti a magyart. 
Ha kard villog a kezében, 
Bátorság csillog szemében. 

Ha golyó talál s elesem . . . . 
Azt fogja mondani szeretett haduram, császárom 

(királyom helyett) 
Derék katona volt az én kis huszárom." 

V a g y : 

„Volnék csak én katona, 
Nem tudakoznám soha, 
Gyalog-e vagy lóháton 
Szolgáljam jó császárom, (Királyom helyett.) 

így s még százféle alakban tanították a ma-
gyar fiút a császár tiszteletre és szeretetre. 

Tóthnak nagy gondot adott a hangoztatási 
módszernek behozatala a szegedi iskolákba. Az 
öregebb tanítók hallani sem akartak róla ; ellene 
voltak az újításnak. Tóth jól tudta, az okozza 
az ellenkezést, hogy a módszert nem ismerik. 
De Tóth János azon tanférfiak és igazgatók közé 
tartozott, hogy a minek helyességéről tisztában 
volt, attól nem tágított. Mint igazi pádagogus, 
azonnal belátta a hangoztatás módszer előnyét 



a betűztető módszer felett s föltette magában, 
bármi áron is, életbe lépteti azt a szegedi isko-
lákban. De itt nem beszólni, itt cselekedni kel-
lett. Oly férfiútx keresett tehát első sorban, a ki 
a hangoztatási módszert tudja és ismeri. E férfiú 
Szendrői János, belvárosi tanitó volt, ki már akkor 
a „Lövényi-féle" írástanítási módszerben is jártas 
volt. E férfiút kellett Tóthnak megnyerni, a mi 
sikerült is. 

Szendrői János 1853-ik év április 18-án fog-
lalta el állomását a belvárosi főelemi iskola első 
osztályában s csakhamar mint a szegedi tanító-
ságnak egyik legkiválóbb s legelőkelőbb tagja 
tűnt ki. A tanítói tanácskozmányokon hangadó 
és szerepvivő volt. E tanácskozmányokon sok-
szor éles liarczot vívott Tóthtal szemben.' Mind-
ennek daczára Tóth becsülte a fiatal s lelkes 
tanítót, kiről kénytelen volt beismerni, hogy 
egyedül az ügy fekszik szivén, mi a vitatkozási 
harcz élét nagyban gyöngítette Tóth szemében. 
Szendrői a közönség előtt is jó hírben állott, mint 
tanító. Csak az ő idejében adták először a jobb-
módú s előkelő családok gyermekeiket a nyilvá-
nos iskolába, mivel finom modora s gyöngéd 
fegyelmezési eszköze bizalomra indította a szülő-
ket a nyilvános iskoláztatás iránt. Szendrői 
1869-ik év november 22-ikéig működött a bel-
városi iskolánál. 1869-ben Eötvös br. 6 hétre 
Eorosz-Sziléziába és Szászországba küldötte a 
tanügy tanulmányozására s míg kint járt, Sze-
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ged város közgyűlése a reáliskolához megválasz-
totta tanárnak a derék néptanítót. Haza jővén, 
Wagner Károly, tanügyi tanácsos vezette be a 
reáliskolába s iktatta be ú j állásába. 

Tóth előkészítvén az ügyet, kitűzte a napot, 
melyen Szendrői a tanító-testület előtt megtartja 
első minta-előadását a hangoztatási módszerről. 
De Tóth, hogy. a nap fontosságát emelje, egvéb-
ről is gondoskodott. 0 egész komolyan és igaz 
lelkiismeretességgel fogta a dolgot. Az előadás 
napjára meghívta Haast is, ki szives készséggel 
vállalkozott; mert Haas, leszámítva germanizáló 
törekvését, fáradhatatlan és lelkes pádagogus 
volt, mi abból is kitűnik, hogy magával hozta 
Lövényit is, az írás-tanítás módszerének nagy 
mesterét. 

A minta-előadáson Haas elnökölt, ki lelkes 
beszédet intézett a tanítósághoz, kiemelvén a 
hangoztatási módszer előnyeit a betűztető mód-
szer felett. 

Szendrői megtartotta előadását, mely általá-
nos tetszést aratott s a szegedi tanítóság több-
sége meg volt nyerve a hangoztatási módszer-
nek. Majd Lövényi mutatta be az írás-tanításnak 
még soha sem ismert módszerét, az „ütenyírást 
mely hasonlóan általános tetszésben részesült. 

Ez kezdetnek elég jó volt. Most már Tóth 
nem nyugodott addig, míg a szegedi iskolákban, 
úgy a városban, mint a tanyán, a hangoztatási 
módszerrel nem tanították az olvasást. A mi 



még sem ment olyan könnyen, a mint ő óhaj-
totta, a mint ő 'akarta. Szendrőinek számtalan-
szor kellett előadását ismételni s az ütenyírást 
ismertetni. 

S midőn Szendrői ekként megtörte a jeget s 
fáradságos munkával egyengette a hangoztatási 
módszer útját , Tóth Károly vette át szerepét. 
Ekkor már több-több híve volt a hangoztatási 
módszernek, de még mindig szükség volt az 
útmutatásra s minta-előadásokra, miknek tartá-
sára Tóth Károly vállalkozott több ízben, míg 
több évi erős munka után sikerült Tóth Jánós 
igazgatónak általánosan meghonosítani a han-
goztatási módszert a szegedi iskolákban. Eleinte 
szép szerével, rábeszéléssel igyekezett híveket 
szerezni az eszmének, majd gyakorlati útmuta-
tásokkal állt elő, (Szendrői, Tóth Károly,) hol ez 
nem használt, erősebb eszközökhöz is nyúlt. Pár 
nyugdíjazás is volt az ára a módszernek. Koré-
nyi Antal szegült ellene határozottan az újítás-
nak, mely miatt a hatóság nyugdíjba helyezte őt. 

Az írásnak helyes módszerrel való tanítása 
niár nem ütközött annyi nehézségbe és akadályba. 
Marosi Mór szépíró-tanító volt az írás-tanítás 
helyes módszerének megalapítója városunkban. 

Mikor 1853-ik évben megnyilt a reáliskola 
Szegeden, a szépírás tanítása az ő kezébe jutott. 
Ismerte jól Lövényi írástanítási módját, de az 
nem elégitette őt ki. Saját módszerét tökélete-
sítve tanította az írást és megalapította az irás-



nak „ titenyes" tanítását. Marosit Szeged városa 
1857—8-ik évben a belvárosi fiú- és leányiskola 
IV. osztályához megválasztván rendes szépiró 
tanitónak, uj irányt adott az irás tanításának. 
De működésének legnagyobb hatása azon korra 
esik, mikor a szegedi tanitó-képzőben tovább 10 
évnél tanította a szépirást s annak módszerét. 
Száz meg száz tanító tanulta el tőle a helyes 
módszert, kik a szélrózsa minden irányába szét-
vitték az ő tanítási módját, melylyel iskoláikban 
az írást ma is tanítják. A polgári leányiskola meg-
nyitásával munkaköre ismét tágult, hol szintén 
szepíró-tanító volt, míg az intézet felsőbb leány-
iskolává nem alakult át. Ma is ő tanít ja a polgári 
fiúiskolában s a népiskola több felsőbb osztályai-
ban az írást kiváló sikerrel és eredménynyel. 

Marosit több erkölcsi elismerés érte több mint 
40 évi pályafutása alatt. Mikor 1883-ban ő fel-
sége az árvíz után meglátogatta Szegedet, a 
polgári leányiskolában is megjelenvén, magas 
tetszését nyilvánította ki az írás szépsége fölött, 
melyet a felség a leányok Írásbeli munkáin ta-
pasztalt. Az 1885-ik évben tartott országos ki-
állításon bemutatott szépirási mintáit és mód-
szerét „éremmel" tüntette ki a biráló bizottság. 
Ugyancsak 1885-ik évben az írás tanítását tár-
gyaló s még kéziratban levő „vezérkönyvét" s 
írási mintáit a „Csongrád vármegyei tanító 
egyesület" központi választmánya elismerő ok-
mánynyal tüntette ki. P] vezérkönyvet a jeles 
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szépíró most rendezi sajtó alá. E mű 40 évi 
gyakorlat • és tapasztalat eredményét foglalja 
magában, mely nem csak hézagpótló, hanem 
egyetlen mű lesz a szakirodalomban, mely min-
den tanítónak megbecsülhetetlen vezére leend az 
írás-tanításban. 

Alig izmosodott meg a hangoztatási módszer 
iskoláinkban, már is ingott a talaj alatta. Simon 
Antal eszméje kezdett a pádagogusok között 
hódítani, a mely eszme a szegedi tanítóképzőben 
is viszhangra talált. Bárány Ignácz, országos hírű 
pádagogus és író, volt ekkor a szegedi tanító-
képzőben tanár, ki rendületlen híve volt az írva-
olvastató módszernek. E módszerrel írta meg 
ábéczéjét is, melyet még ma is sok iskolában 
használnak. 

A tanítójelölteknek e módszer nyomán adta 
elő az olvasás tanítását. Tóth János, szeged 
Pestalozzia, csakhamar felismerte a hangoztató 
és az írva-olvastató módszer között a külömb-
séget s égett a vágytól, hogy ezen módszert a 
szegedi iskolákban mielőbb alkalmazhassa, Az 
intézetnek ő volt igazgatója, módjában állt a 
tanító-jelöltek közül kiszemelni azon fiatal tanítót, 
ki által e módszert a szegedi iskolákban meg-
honosítani szándékozott. Erre legalkalmasabbnak, 
legügyesebbnek találta Ferenezi Jánost, ki utóbb 
a belvárosi iskolák igazgatója volt.* Reá is azon 

* Ferenezi János született Szegeden 1838. április 28-ikán. Meg-, 
halt 1896. április 18-ikán. 
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szerep várt, melyet egykor Szendrői János és 
Tóth Károly töltött be. 

Ferenczi János kezdetben a szeged-tanyai 
iskolák egyikében nyert állást. Tóth János veze-
tése mellett már itt megkezdette az olvastató 
módszert társai között terjeszteni. Csakhamar 
bejutott a városba (ez volt czélja Tóthnak) s 
majd a mórai, majd a belvárosi iskola I-ső osz-
tályának tanítója. 

A kitiinő s ügy buzgó fiatal tanító éppen az 
első osztályt vezette s így teljesen benne volt 
az írva-olvastató módszer gyakorlatában s ha-
tározott sikerrel tarthatta meg mintaelőadásait. 
Ferenczi igazi apostoli buzgalommal tartotta meg 
előadásait s fáradozását fényes siker koronázta, 
mivel csakhamar utánzói kerültek társai közül 
az írva-olvastató módszernek. Fáradozásának 
foganata fölött senki sem örült annyira, mint 
maga Tóth János. Elragadtatással nyilatkozott 
Ferenczi munkálkodásának sikeréről s számtalan 
szomszédbeli tanító kereste fel Tóthot esdeklő 
levéllel, engedné meg, hogy Ferenczi előadásain 
ők is jelen lehessenek. Tóth a kérésnek készség-
gel s örömmel tett eleget. Tóth János Ferenczi 
János közreműködésével így vetette meg alapját 
iskoláinkban az irva-olvasási módszernek, hogy 
két elődje, a betűztető és a hangoztatási mód-
szer fölött a jók-jobbika nyerje el a diadal babér-
koszorúját. 

Teljes diadalát az írva-olvasási módszer még 



is csak a 68-iki közoktatási törvény életbelépte-
tésével ünnepelhette meg, a mikor Eötvös br. a 
Gönczy-féle ábéczét kinyomatván, azt a közhasz-
nálatnak átadta. 

Azóta több, mint egy negyed század forgott 
le a rohanó idő kerekén s büszke önérzettel mu-
tathatunk népoktatásunk fejlődésére és haladására 
s azon szellemi vívmányokra, melyek annak fej-
lődésével karöltve lépést tartottak. E szellemi 
vívmányok közé sorozható a tanirodalom fejlő-
dése és felvirágzása is, melyből Szegednek, az 
alföld Metropolisának is jutott egy szerény ke 
lap, mely népoktatásunk fejlődésével szoros kap-
csolatban áll. Ertem e szellemi vívmányok alatt 
a helyi termékű ábécze és olvasókönyveket. 

Bár szerénytelenségnek tűnik fel e sorok író-
jától a tanirodalom e termékéről itt szólani, de 
a történeti hűségért hivatkoznom kellett reá, 
mivel ez történeti tény, mely városunk népokta-
tásának fejlődésével szoros viszonyban áll s egy-
szersmind feltünteti a mult és jelen között létező 
különbséget. E különbség nemcsak a régi és az 
uj iskola belső életére vet fényt és világosságot, 
hanem arról is tanúságot tesz, hogy minden 
intézménynek, így az iskolának is, csak a sza-
bad verseny ad életet, erőt és fejlődési szellemet, 
melynek elfojtása a százados tapasztalás szerint, 
megakasztja a haladás és fejlődés kerekét, mint ezt 
a legfontosabb közügynek, a népoktatás történe-
tének múltja a legkézzelfoghatóbb módon igazolja. 



Visszatekintve városunk népoktatásának 140-
150 éves múltjára, tapasztaltuk, hogy a betűz-
tető módszert mily hosszú időre váltotta fel a 
sokkal helyesebb és jobb hangoztatási módszer ; 
pedig a hangoztatási módszer sem felelt meg 
sem a helyes tanítási szellemnek, sem a gyer-
mekvilág összes lelki tehetségeit munkára hivó 
ösztönének. Nem is tartotta fenn magát isko-
láinkban tovább 10 —15 évnél s ez is nyuga-
lomra tért, hogy helyet adjon a jók-jobbikának: 
az írva-olvasás módszerének. 

A betűztető és hangoztatási módszer ma már 
a történelemé. Záradékul azonban ideiktatom 
Bökémyi Dánielnek, „Magyar ABC-e és olvasó-
könyvek fejlődése czímű munkájából a következő 
sorokat: „. . . A betűztető és hangoztató mód-
szert követőknél általában egyoldalú volt a czél, 
hiányos az eszköz, logikátlan a tanmenet, czél-
szerűtlen a tanalak s mit következtethetünk 
ebből ? Azt, hogy a tanítási szellem sem lehe-
tett valami magasztos, valami lebilincselő és 
lelket emelő, az iskolai életet megkedveltető. Ha 
a régieknél az iskola tanítási szelleme a maga 
teljességében jó lett volna, akkor a mai iskola 
nem lenne az előitéletek rapszodiája, annyiak 
előtt olyan kicsinyes tárgy. E bajt érezzük ma. 
Pedig oktatásügyünk magas színvonalon áll a 
régihez viszonyítva. A régiek módszere mellett 
látott a szem, hallott a fü l ; de vak és siket volt 
a lélek ; míg ma a legtermészetesebb frigy kötés 
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létesült azok között. Az írva-olvasásnál alkal-
mazásban levő módszer olyan, mi teljesen meg-
felel a gyermek munkássági ösztönének, cselekvés-
vágyának A munkának már az első órákban lát-
ható siker lép nyomába. A szemlélés, elemezés, szer-
kesztés, hozzájárulnak a lelki erők minden oldalú 
fejlesztéséhez. A kéz, érzékszervek, lélek éberség 
együttes munkája látható örömmel tölti el a 
gyermek lelkét. Ez öröm pedig nem más, mint 
a helyes tanítási szellem bizonyítéka. Ily sok-
oldalú előnynyel bir a mai írva-olvastató módszer 
a régi betűztető, hangoztató fölött." 

Igaza van az idézetnek. 
Mindazáltal hálával kell adóznunk azon alap-

vetők és úttörők emlékének, kik hosszú három 
századon át fáradoztak az ábéczé-kultusz műve-
lésén, hogy a gyermekvilág az olvasás-írás mes-
terségét ma oly könnyű szerrel megtanulhatja. 

Visszapillantás. 

Hajdan a népek műveltségét a szappan fo-
gyasztásához mérték, ma az iskolák és a köz-
művelődési intézmények számához arányítják. S 
hogy mily lélektani igazság rejlik a népek mű-
veltségének megítélésében a szappanfogyasztás 
és a közművelődési intézmények számára alapí-
tott felfogás között, mutatja Szeged példája, 
melyet úgy a múltnak a szappan fogyasztására 
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alapított hagyományos felfogása, valamint a jelen-
kornak szigorúbb elbirálási indító oka a legked-
vezőbb színben tüntet fel. 

Szeged országszerte híres volt hajdan szappan-
főzéséről, népének ma is egyik szép jellemvonása 
a tisztaság. Kétségtelen s talán ebből magyaráz-
ható meg, hogy bizonyos lélektani összefüggés 
van Szeged szappanszeretete és a közművelődési 
intézmények iránt viseltető nemes érdeklődése és 
meleg szeretete között. 

E feltevés lélektani igazságát azonban szük-
ségtelen kutatni. Felesleges annak bővebb bizo-
nyítása : mi folyt be Szeged népének gondolko-
zasara, jellemének irányítására, melylyel a mű-
velődés iránt való belső hajlandóságát mindenkor 
s minden időben bebizonyította, Hazaszeretete 
volt-e nagyobb, vagy a magyar fajnak vele szü-
letett minden szép és nemes iránt viseltető finom 
érzéke, avagy büszke önérzete, mely által lelke-
sedéssel karolt fel minden ügyet, a mi Szeged 
fényét és dicsőségét emelte. Vagy kezdettől 
fogva felfogta nemes hivatását, azt a nagy nem-
zeti missziót, melyet a magyar nemzet géniusza 
számára örökre kijelölt, hogy a nemzeti művelő-
désnek az Alföld szivében oltárt emelve, a kul-
túra fegyverével vívja Magyarország második 
meghódításának nagy és nemes harczát. Ezek 
mind oly kérdések, melyeknek akár egyikére, 
akár másikára ez a felelet: Szeged kultur város 
s népének a közművelődés iránt viseltető nemes 



érzéke és meleg szeretete tette nagygyá s emelte 
a műveltség díszpolczára. 

De volt idő, mikor Szegeden, mint az ország 
bármely városában is, a közművelődési intézmé-
nyek és az iskolák száma a kezdetlegesség fokán 
állott. Egy 1754-ik évi augusztus 7-én kelt ok-
mány szerint a gymnasium kivételével a belvá-
rosban csak két tanító volt: Purger Mátyás 
német, Katatics János dalmata tanító. Felső-
városon Almási Tamás kántortanító tanította 
a magyar polgárok gyermekeit, alsóvároson egy 
tanító működött, ki kántor, tanító és harangozó 
volt egy személyben. Majd a „Ratio Educatio-
nis" életbeléptetésével 1779-ik év junius 1-én a 
belvárosban külön tanítóval és külön osztálylyal 
megnyílt a négy osztályú nemzeti iskola, felső-
és alsóvároson a norma, vagy a kisvárosi nem-
zeti iskola egy-egy férfi- és egy-egy nőtanító 
vezetése mellett. Szeged közművelődésének tör-
ténetében feljegyzésre méltó esemény a nemzeti 
iskola megnyitása, mivel ez vezette Szeged nép-
oktatását a haladás és a fejlődés útjára. E nag}^ 
tanügyi reform rakta le alapját Szeged kultúrá-
jának, melylyel ma, az Alföld Metropolisa, a 
nagy nemzeti misszió feladatának megoldásában 
oly fontos szerepet tölt be. 

A nemzeti iskola 70 esztendeig állott ferm 
városunkban, melyet a Mária Terézia-féle „Ratio 
Fducationis" az országgyűlés hozzájárulása nél-
kül királyi rendeletek s a helytartó tanács tar-



tottak fenn ily hosszú ideig. E királyi tanulmá-
nyi rendszer bár rendezte a népiskola ügyét, de 
egyik méregfoga volt az elnémetesítési törekvés, 
melyet a „Bach-korszak" váltott fel hasonló nem-
zetellenes tanügyi politikával és tanítási rend-
szerrel. 

Dáni Ferencz, Wagner Károly és Kovács Albert. 

A Mária Terézia-féle „Tanulmányi rendszer", 
valamint a „Bach-korszak" is, az iskolaügyet 
kivette a nemzet kezéből ; a mi nemcsak a 
nemzeti irányú nevelést, hanem az iskolák fej-
lődését is megakasztotta. E majdnem 90 évig 
tartó állapot mint lidércznyomás nehezült a 
magyar népoktatásügy fejlődésére. E nyomás 
alatt szenvedett Szeged népoktatása is. P] nyo-
más súlya leginkább a Bach-korszak idejében 
volt érezhető, mikor teljesen Bécsből kormányoz-
ták az iskolaügyet, mikor a bécsi Schulverlag 
látott el bennünket még olvasókönyvekkel, még 
ábéczével is. 

De a zsibbadásra kárhoztatott őserő, ha szét-
rombolhatja gátjait, nagy alkotások teremtésére 
képes, úgy tünt elő nemzetünk életében is a 
tétlenségben sinylő őserő a 67-ik évi alkotmány 
visszaállításával, mely a népoktatást is felsza-
badította százados zsibbadtságából. 

Az 1868-ik évi XXXVIII . törvénycikkely a 
nemzet kezébe adta az iskolaügyet iŝ  s az ős-



erőnek munkára hivott szelleme általános lelke-
sedéssel karolta fel azt, hogy a századok mulasz-
tásait pótolja s a nemzethez méltóan alkossa 
meg azon művet, melyen a nemzet millióinak 
erkölcsi és anyagi jóléte nyugszik. 

Szeged, a nemzetnek e nemes versenyében 
nemcsak az elsők között áll, hanem a népokta-
tás ügyét rövid 27 év alatt a haladásnak oly 
fokára emelte, melyre büszke önérzettel mutathat 
Szegednek minden polgára. 

Szeged, hogy iskolaügyének rendezésében és 
fejlesztésében szabad kezet nyerjen, iskoláit köz-
ségi jellegűnek nyilvánította. Ez volt azon ki-
indulási pont, melyre helyezkedve, az iskolaügy 
magas szárnyalással indult a haladás és fejlődés 
Utján előre. 

Szeged legelőkelőbb, legmíveltebb polgárai a 
nagy munkában egymással versenyezve, sora-
koztak és szálltak síkra, hogy a népoktatás ügyét 
Szeged város méltóságához mérten emeljék és 
fejleszszék. 

Az alkotmányos szabadságnak egyik leghí-
vebb bajnoka, Szeged egyik legkitűnőbb fia, 
Dáni Ferencz, állott az első iskolaszék élére, mint 
elnök. P] férfiúé az első úttörés nagy munkájá-
nak érdeme. Mellé sorakozott Wagner Károly, 
városi tanácsos, mint a tanács kebelében az 
iskolaügyek előadója. E férfiú lelkesedett erély-
lyel és buzgósággal támogatta az ügyet, nem-



csak a tanács zöld asztala mellett, hanem a 
városi közgyűlés termeiben is. 

E férfiak vezérszerepe mellett indult meg a 
szép és nemes verseny, mely Szeged iskolaügyét 
győzelemre és diadalra vezette. 

Szeged népoktatásának történetében e férfia-
kon kiviil különösen maradandó emléket és nevet 
vívott ki Tóth János után még Kovács Albert, 
ki húsz évig állott az iskolaszék élén, mint annak 
elnöke. E férfiú és Szabados János tanügyi ta-
nácsos nevéhez fűződnek mindazon alkotások, 
melyek a népoktatás ügyének fejlődésében az 
1872-ik évtől az 1894-ik évig történtek. Ezen 
alkotásók egy ötöd század művei, egy ember-
öltő munkái, melyekben a jeles férfiúnak kiváló 
érdemei vannak. Iskolaszéki elnökösködése első 
öt évében már országszerte figyelmet ébresztett 
maga iránt buzgó munkálkodásával s a tanügyi 
kormány részéről is nem egyszer nyert elisme-
rést a szegedi iskolaszék s különösen annak 
buzgó s lelkes elnöke. A fáradhatatlan munkás-
ságú férfiú érdemeit a királyi Felség is elismerte 
s „királyi tanácsos" czímmel tüntette ki. 

Hogy Kovács Albert a népoktatásügyet va-
lóban szivén viselte, elnökösködése első évétől 
kezdve minden esztendőben nyomtatásban kiadott 
„Evi jelentésben" számolt be a köztörvényható-
ságnak az iskolaszék működéséről és a népokta-
tás állapotáról. Ezen jelentések érdekes adatokat 
foglalnak magukban s az utókor előtt is igazol-
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ják az ő buzgó s lelkes munkálkodását, melylyel 
Szeged város népoktatás ügyet liusz éven át 
szolgálta. 

E jeles férfiúnak ötödik évi munkálkodását 
az árviz-veszedelem félbeszakította, hogy annál 
buzgóbban karolja fel újra az ügyet s megsza-
kadt fonalat tovább fonva, Szeged város nép-
oktatását oda emelje, a hol az most áll, mely-
nek fejlettségével egy vidéki város sem állhatja 
ki a versenyt. 

Ekkor már le volt rakva az alap a népok-
tatás nagy művének felépítéséhez, csak folytatni 
kellett volna azt, hogy befejezve legyen. Szeged 
város népoktatásának történetében nevezetes ha-
tárkő az 1878-ik esztendő, mivel ezen év zárja 
be az első korszakot, melyet az iskolaszék a 
népoktatás nagy munkájában oly nemes buzgó-
sággal végzett. 

A munka eredményét legfényesebben igazol-
ják a számadatok, melyek az iskolák, az osztályok 
es a tanitók számát tüntetik ki, valamint az 
iskolaköteles és az iskolába járó tanulók száma 
mutatja az oktatás eredményét. 

Az 1878-ik évben a népoktatás különböző 
fokozatának minden alapja le volt már rakva. 
Szeged város hatósága és iskolaszéke kiváló súlyt 
fektetett arra, hogy a népoktatás keretében meg 
legyenek mindazon tényezők, melyek a mindkét 
nembeli ifjúság magasabb műveltségét megadják. 
Az 1878-ik évben népoktatási intézeteink sorá-
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ban már ott díszelgett a polgári fiúiskola 4 osz-
tálylyal és 203 tanulóval, a polgári leányiskola 
l osztálylyal és 160 tanulóval, mint a magasabb 
műveltség megszerzésére szolgáló iskola. 

A tanítással 68 rendes és 7 segédtanító fog-
lalkozott 33 iskola s 67 osztályban. Az iskola-
kötelesek száma 11,214 volt. Iskolába járt 6818 
gyermek. Ebből a városi, vagyis a belterületi 
iskolákban oktatásban részesült : 4233 minden-
napos tanuló; a 21 tanyai, vagyis a külterületi 
iskolába járt 2088 mindennapos és 497 ismétlő 
tanuló. 

Az iparos tanulók száma : 694 volt. Ezeknek 
tanításával 9 osztályban 12 tanító foglalkozott. 

A tanulók összes számában volt 6637 magyar; 
181 idegen ajku. Az iskolából kilépett tanulók 
közül jól tudott olvasni: 4521. Ruha-és könyv-
segélyben részesült: 309 tanuló. A népoktatási 
intézeteknek 7 könyvtár állott rendelkezésére ; 
testgyakorlótér volt 21, faiskola 22, kert 3. 

A népoktatás költségeinek fedezésére Szeged 
59,426 frtot fordított. 

Ez volt a népoktatás állapota, mikor a súlyos 
megpróbáltatás napjai bekövetkeztek. Az 1879-ik 
év márczius 12-ik napja a megsemmisülés ve-
szedelmével fenyegette mindazon alkotásokat, 
melyek a népoktatást a fejlődés és haladás út-
jára vezették. 



Az árvíz-veszedelem alatt. 

Az örökké emlékezetes 1879-iki iskolai év a 
legszebb reményekkel nyílt meg. Az iskolaszék 
erős kézzel nyúlt a kényszer eszközéhez, hogy 
a tanításra köteles gyermekeket iskolába terelje. 
P]nnek meg is volt a foganatja s több osztály 
párhuzamosítása vált szükségessé. Különösen 
örvendetes szaporulat állt be a két polgári isko-
lánál, hol mind a két tanintézetnek 1-ső osztá-
lyai párhuzamositásra vártak. Az elemi népisko-
láknál pedig 8 osztály párhuzamosítása vált szük-
ségessé. Az iskolaépületek száma is szaporodott 
egygyel. Móra külső városrészben a hatóság 
négy tágas teremmel iskolát emelt, hol eddig 
bérelt helyiségben történt a tanítás. 

Ily szép előjelek között nyilt meg az 1879-iki 
iskolai év. Mindezt meghiúsította a bekövetkezett 
veszedelem. Januárius hónapban már a Tisza 
áradása fenyegetően lépett fel. A lakosságot két-
ség és izgalom fogta el. Márczius 5-én már a 
vészbizottság az összes iskolákban beszüntette 
a tanítást, mire a vidéki tanulók elhagyták vá-
rosunkat. Majd megkondult a városháza öreg 
harangja márczius 12-ike éjjelén, hirdetve a 
vészt, az enyészetet, mire a helybeli tanulók, 
mint földönfutók, szerencsétlen szüleikkel a szél-
rózsa minden irányában elszéledtek s az ember-
szeretet által megnyitott hajlékokba menekültek. 

6 



A mily fájdalmas, mélyen lesújtó volt a csa-
pás, épp oly lélekemelő, megható - volt azon rész-
vét, melylyel tanulóinkat az ország minden ré-
szében s annak minden rendű lakossága fogadta. 

Hogy a szétszórt tanuló sereg az iskolai évet 
befejezhesse, a minisztérium 7388. sz. a. kiadott 
rendeletével megengedte, miszerint a polgári fiú-
iskola tanulói bármelyik hasonló tanintézetben ta-
nulmányaikat minden fenakadás nélkül tovább 
folytathatják. Ennek következtében a polgári 
iskola növendékei jórészben Budapest, Arad, 
Temesvár, főleg Zsombolya város polgári iskolá-
jában tanulmányaik folytatására jelentkeztek. 

Népiskolai tanulóink közül is számosan foly-
tat ták tanulmányaikat Monoron és Czegléden, de 
főleg H.-M.-Vásárhelyen, Szabadkán, Makón és 
a szegedi tanyákon. 

A szélnek futott polgári iskola tanulói közül 
a legmelegebb hálára kötelező módon Roller 
Mátyás budapesti VI. ker. polg. isk. igazgató 
8 szegedi tanulót fogadott magához, kiket nem-
csak lakással, hanem élelemmel is ellátott. 

A tanuló-ifjúság iránt tanúsított emberszere-
tet legszebb példáját azonban a Zsombolya vá-
rosában alakult segélyező-bizottság tüntette fel. 
E bizottság tagjai voltak : Leitich Antal, polg. 
iskolai igazgató, Auszterlicz Ede, Béndek József, 
polg. iskolai tanító, Schmidt Antal, Krachtusz 
Ferencz, biz. tag és Bertalan Gyula, bizottsági 
jegyző. E bizottság 16 polgári iskolai tanulót 



részesített nemcsak teljes ellátásban s nyújtott 
nekik módot és alkalmat az iskolai év bevégzé-
sére, hanem annak befejezése után mindegyiket 
nyári ruhával és csizmával is ellátta. A tanuló-
kat Béndek József vezette vissza Szegedre, hogy 
a szülőknek velük beszámoljon. 

Az idehaza maradt hajléktalan lakosság 
gyermekeinek neveléséről és oktatásáról, a jó-
tékonyságáról ismert Károlyi Sándor gr. és a 
„Vereskereszt" egyesület gondoskodott. Szá-
mukra ideiglenes épületeket emeltek, melyekben 
a kisebb gyermekek részére menedékhelyet, kis-
dedóvód át, a nagyobbaknak iskolát, kosárfonó- és 
varró-intézetet nyitottak és tartottak fenn. 

Ez volt az 1879-iki iskolai év szomorú képe. 
Romba dőlt város, hajléktalan lakosság, a jövő 
kétségbeejtő rémképeitől aggódva, eltompult 
érzékkel minden iránt, mi vele történt, mely a 
helyzetet még sötétebb színben tüntette fel előtte, 
mi által annak elviselése reá nézve még nehe-
zebbé vált. 

A hajléktalan lakossággal a tanítók nagy 
része is vándorbotot vett kezébe. A víz alá te-
metett városból útra kelt sajgó szivvel, aggódó 
kebellel, avval a kétségbeejtő gondolattal tépe-
lődve : mit hoz a jövő ? Csak akkor lobbant fel 
a remény szikrája a szivekben, mikor a koronás 
király megjelenvén Szegeden hű népe között 
s ajkairól elhangzott e buzdító szó: „Szeged 
szebb lesz, mint volt." Továbbá, mikor a ható-

6* 
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ság április hónap derekán haza rendelte a távol 
levő tanítókat, hogy a közigazgatás teendői-
ben a hatóságnak segédkezzenek. Siettek haza, 
mint vihar után a fészkéből kiűzött madár. Az 
irodákban szolgálták most a várost, melynek 
iskoláit az elemek elzárták előlük. De senki sem 
óhajtotta buzgóbban, hogy újra megnyíljanak azok 
s folytathassák azt a munkát, mely a feltáma-
dandó Szegednek uj életre való ébredését hirdette 
a világnak. 

Az utókor számára feljegyzésre méltó azon 
lélekemelő emberbaráti részvét és kartársi sze-
retet, melylyel a veszedelem napjaiban az ország 
tanítósága az árvízkárosult szegedi tanítók segít-
ségére sietett. Főleg Gyertyánffy István, a budai 
állami tanítóképző igazgatója s egyszersmind a 
„Néptanítók Lapja" szerkesztője fejtett ki elis-
merésre méltó buzgalmat és tevékenységet a 
segélygyüjtésben, ki állandó rovatot nyitott lap-
jában e czélra. Gyertyánffy lelkes felhívására és 
buzdítására rakták össze a tanítók filléreiket, me-
lyet a szeretet keze 2115 frtra növelt. Ily összeget 
gyűjtött Gyertyánffy csak maga a szegedi tanítók 
számára. Pl mellett az „Eötvös-alap" s egyes 
tanító-testületek és magánosok gyűjtéséből be-
folyt 1544 frt 80 kr. és 3 darab liuszas, össze-
sen : 3659 forint 80 kr. 3 darab húszas. Plzen 
összeget a segélyző-bizottság vallás különbség 
nélkül osztotta ki az elemi nép- és polgári iskolai 
tanítók és tanítónők, valamint a kisdedóvók és 
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óvónők között. A megállapított kulcs szerint a 
nagy családú tanítók kaptak 100 frt 58 krt, a 
kis családúak 80 frt 40 krt, a magános tanítók 
60 frt 35 krt. 

A küzdelem évei és a nagy alkotások korszaka. 

A súlyos megpróbáltatás napjai nehezedtek 
a városi hatóság ós az iskolaszók vállaira az 
1879-ik óv után. Az ujjáteremtes nagy munkája 
várt mindazon tényezőkre, melyek Szegednek 
újból való alkotására voltak hivatva. E munká-
ból bőven kivette a maga részét az iskolaszék 
is. Tizennégy ülést tartott, hogy a súlyos és 
bonyolult helyzetben megtalálja a kibontakozásra 
vezető fonalat. Ez nagy munkát adott az iskola-
széknek. Az iskolák egy része romba dőlt, bérelt 
helyiséget szerezni lehetetlen Arolt ; a tanulók 
száma csodálatos módon emelkedett, a mi a 
helyzetet csak súlyosbította ; mivel a jelentkezett 
tanulókat elutasítani nem lett A r o l n a okos dolog. 
Ez a visszatért lakosságban a bizalmat ingatta 
volna meg,' a mi Szeged sorsára bénitó hatást 
gyakorolt volna. Sokan ugy is kétségeskedtek 
és ingadoztak, hogy az iskolai óv megnyitása 
abban marad. Ez nem történt. A tanyákon a 
tanítás folyt, Tóth János gondoskodott erről. 
Az iskolaszék és annak buzgó, fáradhatatlan el-
nöke bámulatra méltó erélyt fejtett ki, hogy az 
iskolák megnyiljanak s a romvárosban a tanítás 
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kezdetét vegye. A hol a tanulók tömegesen je-
lentkeztek, a félnapos tanítást alkalmazta az 
iskolaszék s így a nehéz helyzeten egyelőre segítve 
volt. Mindennek daczára a kétségeskedés, az in-
gadozás uralta a helyzetet, a minek Trefort köz-
oktatásügyi miniszternek személyes megjelenése 
vetett véget, ki városunkba jővén s az iskolák 
megnyitását feltétlenül elrendelte. Ez bátorító és 
buzdító hatást gyakorolt a közönségre, mit csak 
fokozott a miniszternek azon rendelkezése, hogy 
segélyképen iskolai czélokra 5000 frtot utalvá-
nyozott s nagyobb mennyiségű tanszert küldött 
az iskolák számára. E közben a királyi biztosság 
részéről is munka alá került az építendő iskolák 
helyeinek kijelölése s megindult az újra alkotás 
nagy munkája. 

Egy osztatlan vegyes iskolával is szaporodott 
ezen évben a szegedi iskolák száma. Szegednek 
régi vágya volt, hogy Uj-Szeged vele egy közsé-
get képezzen. Ez megtörténvén, az uj-szegedi 
iskolát a hatóság átvette és a belvárosi iskolák-
hoz csatolta. 

A következő években a város ujjáalkotásának 
nagy munkája vette kezdetét, melyben az isko-
lák építése is napirendre került. Az alkotások e 
nagy munkájában az iskolaszék fő szerepet v i t t ; 
terveket, javaslatokat készített, hogy az iskolák 
hol, hány osztálylyal épüljenek s milyen mére-
tűek legyenek. A mellett éber figyelemmel kisérte 
az iskoláztatásnak minden mozzanatát, a mi 



nehéz feladat volt, a mikor minden munkáskézre 
szükség volt, a mikor még a 9—10 éves gyer-
mekek is részt vettek az építkezések nagy mun-
kájában. S hogy e nehéz helyzetben, a csapá-
sok súlya alatt népoktatásunk hanyatlásnak és 
visszaesésnek nem indult, az iskolaszék buzgal-
máról tanúskodik. Sőt a nagy munka között 
nem feledkezett meg a tanyai iskoláztatásról sem. 
A rendes s állandó alkalmazásban levő tanítókon 
felül négy járó-kelő (ambulans) és két rendes 
tanítói állás szervezését hozta javaslatba a ható-
ságnál, hogy az örvendetesen fejlődésnek indult 
tanyai iskoláztatás fenakadást ne szenvedjen. 

A polgári fiúiskola ezen évben töltötte be pálya-
futásának 10-ik esztendejét, a mi nevezetes moz-
zanat minden új tanintézet életében, mivel ennyi 
idő biztos próbaköve annak, hogy az intézet 
életrevaló-e vagy nem? A polgári iskola 1873-ban 
november 6-án nyil t .meg két osztálylyal. A ta-
nulók száma az 1. osztályban 81, a II. osztály-
ban 30, tehát 111 volt az első iskolai évben. 

Hogy a polgári iskola ily szép számú tanuló-
val kezdte meg első évének pályafutását, Szeged 
népoktatásának történetében följegyzésre méltó 
esemény. Nem tehető itt vita tárgyává azon 
kérdés: helyes intézkedés volt-e az, hogy a 
népiskolának akkor már szépen virágzott V. VI. 
osztályát beszüntette s ezen osztályok tanulóival 
népesítette be első évben a polgári iskola két 
osztályát. De hogy ezen intézkedés a népiskolai 
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oktatás rovására történt, a tények később be-
igazolták. Mindazáltal érdekes ezen tanintézetnek 
10 éves pályafutása, melyből kitűnik, hogy nem-
csak a közművelődésnek, hanem a magyarositás-
nak is fontos szolgálatot tett, miről az alábbi 
kimutatás tanúskodik. 

A polgári fiúiskola 10 éves fenállásának 
adata i : 

A polgári iskolába 10 év alatt járt összesen 
1958 tanuló. Ebből 

helybeli 1192 
vidéki 766 
magyar 1424 
idegen ajkú 534 

A 10 év lefolyása alatt 534 különböző nem-
zetiségű tanuló végezte tanulmányait a polgári 
iskolában s a legnagyobb rész a magyar nyelv 
teljes tudásával távozott az intézetből. 

A polgári leányiskola IY-ik osztálya is az 
1883-ik évben nyilt meg s az intézet beköltözött 
a számára emelt díszes épületbe, hol az elemi 
leányiskola is kellemes otthonra talált. 

A polgári leányiskola IV. osztályának meg-
nyitásával elérte ezen intézet a nőnevelésnek azt 
a színvonalát, melyet Szeged a műveltség eme-
lése czéljából a nőnem magasabb kiképzésével 
a társadalom összegének tetemes áldozatok árán 
is nyújtani törekedett. 

Az 1883-ik évben súlyos csapás érte váro-
sunk népoktatásügyét. Szeged elveszte egyik 
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.jeles fiát, Dáni Ferenczet, ki a községi iskola 
intézményének és a polgári iskola megalapítá-
sával szerzett magának kiváló érdemeket. Mint 
az első iskolaszék elnöke, mindannyiszor lelkes 
•szónoklataival szállt síkra, ha a községi iskola 
intézményét bármi oldalról támadás fenyegette. 
S midőn érdemeinél fogva a királyi kegy Szeged 
város főispáni székébe emelte, magas állásában 
is épp oly lelkes s buzgó pártfogója és támoga-
tója volt az iskolaügynek, mint egyszerű polgári 
állásában. Elhunytával egygyel fogyott azon 
lelkes tanügybarátok száma, kik a népoktatás 
felvirágoztatásáért minden áldozatra készek voltak. 

A király látogatása az ásotthalmi és a városi iskolákban. 

Mikor a nagy alkotások körvonalai le voltak 
már rakva és a „Szeged szebb lesz, mint volt" 
királyi szó s Szeged népének erős akarata e 
várost kiemelte romjaiból, eljött a király, hogy 
lássa koronájának egyik legszebb gyöngyét, mint 
fénylik, mint ragyog az újra, hirdetve a világ-
nak a magyar faj alkotó és teremtő erejét. 

Három napig időzött városunkban a koronás 
király fényes udvarával s e három napból egyet 
az ujonan épült iskolák látogatására szentelt. 

Midőn egy század előtt Kónya Kristóf ke-
gyesrendi szerzetes aggodalommal szemléié a 
város délnyugati határán megtelepülő szegedi 
gazdák gyermekei hiányos nevelési állapotát és 
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őket e nagy felelősséggel járó kötelességükre 
figyelmezteté ünnep- és vasárnapokon a szegedi 
kegyesrendiek tanyája kápolnájában, aligha gon-
dolt valaki arra, hogy valaha a tanyákon rend-
szeres iskolák is lesznek; arra pedig éppen nem, 
hogy királylátogatásban is fognak részesülni. 

És ime, egy század alig telt el azóta, s már 
a tizennegyedik iskola is fennáll, két uj pedig 
még ez évben megnyittatik az alsó-tanyákon; 
sőt a művelt világ versenyterén is szerepelt már, 
a mennyiben az első párisi világtárlaton ott dí-
szelgett hazánk közművelődési tárgyai közt egy 
tanyai népiskola fényképe is és a törzsökös magyar 
népfaj e szép törekvéséről érdemlegesen vőn 
tudomást a világ minden tájáról egybesereglett 
közönség. 

A tanyai gazdáknak félszázad előtti szerény 
kezdeményezése gyermekeik iskoláztatása iránt 
felkarolva Szeged város hatósága által, oly elis-
merésben részesült ez iskolai évben, a mi az 
utókor számára a nemzet történelmében is mél-
tán foglaland helyet. 

Ezen elismerés az ásotthalmi iskolának 1883-ik 
évi október hó 16-ikán király ő Felsége legma-
gasabb látogatásában nyilvánult, melyre a mily 
méltán büszke az alsó-tanyai nép, bizonyára oly 
hálás is leend jövőben az által, hogy a királyi 
ajkakról hangzott buzdító szavakra állandóan 
tettekben igazolandja törhetetlen hódolatát s előre 
törekvését gyermekei gondos neveltetése által. 
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Az imént érintett feledhetetlen emlékű napja 
az alsó-tanyai gazdáknak a leggyönyörűbben vir-
radt fel. Az októberi napok legkellemesebbikén 
jelent meg király ő Felsége az ismert nagy ter-
jedelmű szegedi tanyák- és környékéből rengeteg 
számban egybegyűlt hű népe közt, az ásotthalmi 
iskolánál, melynek egy része, hogy annál köze-
lebbről szemlélhesse szeretett királyát, a közel 
eső erdővédi iskolánál csoportosult. 

A szerény iskola, miután előzőleg Tisza 
Lajos királyi biztos megvizsgálta, vájjon a ki-
rály befogadására méltólag van-e berendezve, 
lehető díszben várt a felséges látogatóra. A kis 
tanulók dobogó kebellel számlálták kora reggel-
től a rájok örökre emlékezetes perczeket, midőn 
az imájokban és dalaikban naponkint hangozta-
tott királyt szemtől-szemben látni fogják. 

Az iskolához vezető kocsiút szalmával be-
hintve — mint arany lepel csillogott a nap su-
garaitól szemmel alig belátható távolban. Mon-
dogatták is többen, hogy akár csak az égen 
tündöklő tejúton várják az atyai fejedelem jöve-
telét, s két oldalt messze távolban elfoglalták 
azt eleven szegélyül az Argirus király regéjében 
emlegetett módon. 

A mint a tanyai bandériumot vezető László 
Mihály pusztai alkapitány alakja a messze távol-
ban feltűnt, villámgyorsan terjedt az örvendetes 
hír ajkról-ajkra ; megszólalt az iskola ismeretes 
hangú harangja, mire még inkább fokozódott az 
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örömzajongás, mely a királyi kocsi megérkezte-
kor egetrázó éljenekben tört ki. 

Az idő tizenegy felé járt, midőn a király lába 
legelőször érinté a tanyai iskola előtti virányt. 
Környezetében voltak : Tisza Lajos királyi biz-
tos, Tisza Kálmán miniszterelnök, Orczi Béla br. 
a király személye körüli miniszter, Mondel Fri-
gyes br., Popp Leonidas br. főhadsegédek, Ro-
senberg Felix gr. szárnysegéd, Jekelfalussy 
Lajos miniszteri tanácsos, Pálfy Ferencz polgár-
mester, Jókai Mór, Pulszky Ferencz és Stammer 
Sándor Csongrádmegye alispánja. 

A városból reggeli félnyolcz órakor az alföldi 
vaspályán megindult s a horgosi állomás fölött 
levő 110. sz. őrháztól kocsin alig három óra alatt 
megérkezett királyt az iskola bejáratánál Lázár 
György tiszti főügyész és a népiskolai felügyelő, 
mint az iskolaszék képviselői fogadták. Az utóbbi 
üdvözlő szavaiban kiemelé, hogy e fáradalmas 
út czélja alig lehetett más, mint a népiskolák 
feladata nagyjelentőségének nyilt méltatása, miért 
is öröklő hálát rebeg a tanyai nép nevében 
a látogatásban nyilvánult legmagasabb királyi 
kegyért . . . Mire az újra felharsogott lelkes él-
jenzés csak akkor csillapodott le, midőn a király 
az iskolában az üdvözlő kis tanulót, Sári Antalt 
hallgatta meghódító kegyes leereszkedéssel, ki 
talpra esett köszöntőjével ismét éljenvihart kel-
tett. 0 Felsége ezután érdekkel tudakozódott az 
iskola állapotáról, a tanulók létszáma hallatára 
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kellemes megelégedés sugárzott arczárói, mire 
egy kis vizsgálat rögtönöztetett, minőt aligha 
fog ezen iskola falai közt valaki megérni. A 
tanyai kis tanulók fesztelen otthoniassága egé-
szen meglepte ő Felségét s nem is kimélte elis-
merését nyilvánítani a látottak és tapasztaltak 
felett s különösen a rend és tisztaság részesült 
legmagasabb elismerésben. 

Alig lépett ki ő Felsége a tanteremből, a 
sorfalat képező tengernyi sokaság közül előlép 
termetes alakjával Pálíy Antal tanyai gazda s 
a legmélyebb hódolat és megilletődés hangján 
köszönetet mondott ő Felségének azon ritka 
kegyért, hogy ezen környék lakóit is látogatásá-
val boldogította. Köszönete végén arra kérte a 
királyt, engedné meg, hogy azon a helyen, a hol 
most áll, örök emlékül oszlopot emelhessenek, 
hogy legyen ezen oszlop hirdetője a késő utó-
doknál is azon napnak, midőn a magyarok 
királya hű népe közt itt megfordult. 

Az egyszerű, de szívből hangzó üdvözlet és 
kérelem hallatára a meghatottság könyei ragyog-
tak az arczokon s midőn a király az emlékoszlop 
fölállíthatása iránti engedélyt kiröppenté ajkain, 
fölharsant a megindult keblű sokaság ajkáról a 
viharos éljen, mely mint kellemes visszhang 
ismétlődött az erdővédi iskolánál várakozó ezernyi 
nép ajkairól s meg sem szűnt, míg a király te-
mérdek kocsisor élén az erdő véd szakiskolához 
meg nem érkezett, hol az erdőőri tisztviselők 
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fogadták hódolatteljesen. 0 Felsége a legderiiltebb 
hangulatban tekinté meg az egész helyiséget, a 
szép környék látható kellemes hatással volt rá 
s tetszését nyilvánítá ez uj intézet iránt is. 

E szemle végeztével a szakiskola melletti 
gyepen hófehér ingbe, gatyába s feszesen álló 
fekete mellénybe öltözött juhászlegények szor-
goskodtak a bográcsok körül, melyeknek íny-
csiklandozó paprikáshűs illatja csábosán terjen-
gett szét a légben. 

Midőn ő Felsége kiséretével e helyen meg-
jelent, a juhász legények a pusztai alkapitány 
vezényszavára leakaszták a szolgafákról a bog-
rácsokat s valóban művészi csavarítást vittek vég-
hez, mi abban állott, hogy a rengeteg nagy-
ságú bográcsokon egyet csavarítva, azoknak 
egész tartalmát úgy megfordították, hogy egy 
csepp se lottyant ki belőlük. 0 Felsége jó ízűen 
megmosolyogta ezen alföldi juhász szakács fogást 
s kívánatára ismételve is lőn az. 

f 
Am ezzel az emlékezetes látogatás perczei is 

véget értek, mert király ő Felsége kocsira ült s 
a nép üdvrivalgása közt elhagyta az iskolát, 
kísérve a boldog tanyai nép ezer áldáskívánatai 
által, mi kalap és kendők lengetésében is nyil-
vánult, míg csak látható vala a királyi menet a 
messze láthatáron. 

A királyi látogatás emlékére az „Asotthalmi" 
iskolát a hatóság „Királyhalmi" iskolának ne-
vezte el, s azt a helyet, a hol a szónok ő Felsé-



gét a fogadtatáskor üdvözölte, az iskola udvar 
közepén, díszbokrokkal körítve, emlékszoborral 
jelölte meg. 

Ugyan e nap délutánján a városi iskolákat 
látogatta meg ő Felsége. Megjelent a polgári 
leányiskolában, az elemi leányiskolában és a 
belvárosi fiúiskolában. Minden osztályban liosz-
szasabban időzött s mindenütt volt egy-egy 
nyájas szava és kérdése a tanulókhoz, a tanítók-
hoz és tanítónőkhöz. 0 Felsége különös figyel-
mére méltatta a tanulók rajzait és írásbeli gya-
korlatait, főleg a polgári leányiskola gazdag ter-
mészettani szertára kellemesen lepte meg. Mikor 
arról értesült ő Felsége, hogy a gazdag szerel-
vényt Tóth János dr. adományozta az intézet-
nek, legmagasabb elismerését fejezte ki az érde-
mes tanférfiú áldozatkészsége felett. 

A király távozásakor mind a két iskolánál 
beírta nevét a vendégkönyvbe az e czélra ké-
szített díszlapon és pedig szokása szerint lúd-
tollal. A tanító-testületek kegyelettel őrzik a 
királyi kéz írását és az íráskor használt tollat, 
mint becses emlékét a királyi látogatás történeti 
eseményének. 

Történeti feljegyzésre méltó még azon ember-
szeretetről tanúskodó nagy értékű alapítvány, 
melyet Kiss 

Dávid, városunk nemes szivű pol-
gára, a népoktatás czéljaira a városi hatóság 
kezeibe ez évben letett, hogy az alapítvány kama-
taiból 60 szegény sorsú gyermek nyerjen minden 
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esztendőben teljes téli öltözetet. Az alapítvány 
30,000 forint, mely közös jövedéki állampapírból 
áll. Rózsa Ferencz, rókusi plébános is 1000 frtot 
tett le a városi hatóságnál azon czélból, hogy 
az alapítvány kamataiból szegény gyermekeket 
ruházzon fel minden esztendőben a hatóság. Az 
emberszeretet és a polgári erénynek e nemes 
gyakorlása nem szorul magasztalásra. 

A kereskedelmi és a felsőbb leányiskola megnyitása. 

Városunk erősödése és fejlődése mindinkább 
örvendetesen haladt előre. Minden téren, minden 
irányban a pezsgő élet ereje mutatkozott és 
nyilvánult. A nehéz csapások súlya lassan-lassan 
enyhülni kezdett. Az erő, az önbizalom vissza-
szállt a keblekbe s a megifjodott város szilárd 
léptekkel kezdett haladni a fejlődés útján előre. 
Főleg az iskolaügy fejlődött rohamosan, mely az 
életre kelt város iránt országszerte figyelmet 
ébresztett. Mindezt Szeged népének erős akarata, 
szívós életereje s a közművelődési intézmények 
iránt viseltető meleg szeretete idézte elő. 

Alig pendítette meg Lévay Ferencz, Csong-
rád vármegye kir. tanfelügyelője azt az eszmét, 
hogy a virágzásnak indult polgári iskolával kap-
csolatban kereskedelmi szakiskolát kell állítani, 
Szeged város közönsége lelkesen karolta fel az 
eszmét. A tanfelügyelő közbenjöttével a polgári 
tanító-testület kidolgozta a kereskedelmi szak-
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iskola tervezetét, melyet az iskolaszék, és Sze-
ged város közgyűlése egyhangúlag elfogadván, 
jóváhagyás végett a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez felterjesztette. A tervezetet a tan-
ügyi kormány jóváhagyta és a kereskedelmi 
iskola 1 -só osztálya az 1885—86-iki iskolai év-
ben 42 tanulóval meg is nyílt, mi által Szeged 
város közművelődési intézeteinek száma egygyel 
ismét szaporodott. 

Városunk iskolaügyének fejlődése nemcsak 
egyesek figyelmét keltette fel országszerte s a 
távol vidékekről vonzotta a szakférfiakat váro-
sunkba, hanem Arad város jeles tanítókara is tanul-
mányozni óhajtván városunk iskolaügyét, 1884-ik 
év október 18-án testületileg megjelent Szegeden s 
három napot töltött városunk falai között. Szer-
zett tapasztalatait az aradi tanító-testület „Emlék-
könyvbe" foglalta, melyben a legkedvezőbben 
nyilatkozott iskoláink fejlődéséről. 

Szeged város népoktatásának történetében az 
1887-ik év augusztus 6-án oly férfiú elhunyta 
van följegyezve, ki hosszú fél századnál tovább 
volt városunk népoktatásának buzgó s fáradha-
tatlan apostola. E napon ' hunyta le örökre sze-
mét Tóth János dr. kegyesrendi tag, aranymisés 
áldozópap, Szeged szab. kir. város községi népisko-
láinak felügyelője. Halálával népoktatásunk egyik 
legerősebb oszlopa dőlt ki, a ki teljes életét az 
iskolának szentelte. A nép javáért, a nép neve-
léseért áldozta hosszú s munkás életének éjjelét, 
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nappalát, életének minden gondját, 58 esztendőnek 
minden perczét, minden pillanatát. Emlékét meg-
őszült apák s a késő unokák is áldják. 

Hogy városunkban a közművelődés mily erős 
léptekkel haladt a fejlődés utján előre, annak 
kétségtelen jeleit igazolják azon nagy alkotások, 
melyek alig néhány év alatt az oktatás és a 
közművelődés minden ágában az életerős fejlődés 
bizonyítékára vallanak. 

A polgári leányiskola IV. osztályának meg-
nyitásával a hasonló czélu tanintézetek első rangú 
iskoláinak sorába lépett. S midőn így a nőnem-
nek a magasabb műveltségre vezető módot és 
alkalmat biztosította, alig öt évi rövid pálya-
futása után ujabb fejlődésnek indult városunk 
ezen egyik legkiválóbb tanintézete. E város-
ban dúsan termő talajra talál minden eszme, 
mely a közművelődés emelését czélozza, mely 
Szeged szellemi és erkölcsi fényét emeli. Ily 
eszme volt az a gondolat, hogy Szeged polgári 
leányiskoláját felsőbb leányiskolái rangra emelte 
s négy osztályú helyett hat osztályúvá szervezte. 
Szeged város nőnevelésének történetében e kor-
szakot alkotó esemény élő bizonyítéka annak, 
hogy Szeged közönsége nem riad vissza semmi 
áldozattól, ha valamely közművelődési intézmény 
pártfogásáról van szó. Nem volt rá még eset, 
hogy a tudomány bármely ágának intézetét védő 
szárnyai alá ne vette volna s falai között kelle-
mes otthont ne biztosított volna számára. 
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S midőn a felsőbb leányiskolának VI. osztálya 
megnyílt, vagyis az intézet betetőzést nyert, az 
általános műveltség nyújtása mellett a gyakor-
lati pályára való képesítést is ezélba vette. Az 
iskolával kapcsolatban a város kereskedelmi tan-
folyamot szervezett. Ezzel ismét szaporodott vá-
rosunkban a közművelődési intézmények száma, 
mely a mily hasznos, épp oly szükséges volt, 
mivel a nőnek életfentartási eszközt a a kezébe. 

A míg népoktatásunk e két magasabb tan-
intézete, a polgári fiú- és a polgári leányiskola 
alig néhány év alatt a fejlődés ily magas fokára 
emelkedett, a szorosabb értelemben vett népisko-
lai oktatás is lépést tartott a testvérintézetek 
haladásával. 

A népiskolák fejlődése. 

Az örökké emlékezetes 1879-ik évben a bel-
városban a fiú- és a leányiskolában mindkét nem-
beli tanulók négy tanfolyamra osztva, külön-
külön osztályban, külön tanító és tanítónő veze-
tése mellett részesültek oktatásban és tanításban. 
Sőt ezen iskolánál az 1873-ik évig fennállott a 
népiskola V—VI. osztálya is, melyből tudvalevő-
leg a polgári iskola nyerte első évi benépesíté-
sét. A külvárosokban nem voltak ily fejlettek 
az iskoláztatási viszonyok, kivéve felsővárost, 
hol a fiúgyermekek már az árvíz előtt négy tan-
folyamra osztva külön tanító vezetése mellett 
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tanultak ; míg a leánygyermekek a III. IV. osz-
tályban egy tanítónő vezetésére volt bízva, az 
alsóbb osztályok azonban el voltak különítve. 
Alsóvároson, e népes városrészben sem volt négy 
osztályú népiskola az árvíz betörésekor ; rókuson 
két férfi és két tanítónő működött, mórában két 
férfi s egy tanítónő volt alkalmazva. 

Az új életre kelt város fejlődésével ez mind 
megváltozott. Az egyes városrészekben is nem-
csak feltűnő, hanem meglepő a népiskolai okta-
tás fejlődése és emelkedése, melyet a tanítók 
számának emelkedése igazol, mit az alábbi kimu-
tatás tüntet fel. 

A belvárosban 
Mórában 
Rókuson 
Felsővároson és tabán 
Szillérben 
Alsóvároson 

1879-ben 
volt 11 

, 3 
„ 4 
„ 14 

lS95-ben 
15 tanító, 
7 „ 

12 , 
10 „ 
8 „ 

18 „ 
Összesen volt 39 70 tanító. 

E kimutatásból nemcsak a tanítók számának 
majdnem kétszeresre emelkedése tűnik ki, hanem 
az osztályok szaporodása is, mely az iskolába 
járó tanulók számával arányban növekedett, mi 
az oktatás színvonalának emelkedését vonta maga 
után. 

Hogy a belvárosi népiskola V. és VI. osztá-
lyának 1873-ban történt beszüntetése hátrányára 
volt a népoktatásnak, kétségtelen. Erezte ezt 
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maga az iskolaszék, miért is többször sürgette 
annak újból való felállítását. Sőt a leánytanulók 
oktatása érdekében is szüksége mutatkozott az 
V. és VI. osztály felállításának, mivel itt is erős 
léptekkel haladt előre az iskola fejlődése. Mindezt 
összevetve, a népiskolai oktatás belső értékének 
emelkedését igazolja a belvárosi iskola mindkét 
nembeli tanulói számára felállított V. és VT. osz-
tály, mi által a népiskolai oktatás teljes betető-
zést nyert. Hogy a -népiskolai oktatásnak e jogos 
követelménye érvényre jutott, annak indító oka a 
népiskola e felsőbb osztályaiba az 1894/95-ik iskolai 
évben járt tanulók számában található fel. A fiú-
népiskola V. és VI. osztályába 118, a leányiskola 
V. és VI. osztályába 85 tanuló járt, összesen : 
210. Ennyi gyermek részesül ma a népiskolai 
oktatás teljes kiképzésében. Egész tanintézet a 
maga nemében, mely annál figyelemre méltóbb, 
mivel semmiben sincs hátrányára sem a polgári 
Ön-, sem a polgári leányiskolának. Sőt előny 
háramlik ebből a két tanintézetre, mivel az oda 
nem tartozó elemeket elvonja tőlük s mind a 
polgári, mind a népiskola biztosabban haladhat 
czélja felé. 

A mórai iskolánál a tanítók száma 3-ról T-re 
emelkedett. Van négy osztályú leányiskolája, 
mindegyik külön tanítónő vezetése alatt. A fiú-
iskola III. osztályát végzett tanulók a belvárosi 
két IV. osztályban folytatják tanulmányaikat, 
mivel a fiuk számára ez idő szerint még csak 



előkészítésben van a IV. osztály megnyi-
tása. 

A rókus városrészi tanítók száma meghárom-
szorosodott, 4-ről 12-re emelkedett. Ugy a fin-, 
mint a leánytanulókat külön osztályban külön 
tanító oktatja s ezenfelül párhuzamosított osztályai 
is vannak. 

Felső városon 9 volt a tanítók száma, ma 12. 
Van négy osztályú fiu- és négy osztályú leány-
iskolája. Az osztályokat külön tanító vezeti, pár-
huzamos osztályai is vannak. 

A szilléri iskola egészen uj, mely a felsővárosi 
iskola ágazata. Iskolája az árvíz után épült s 
mind a két nem számára négy-négy osztályra 
van berendezve. A tanítás elkülönített osztályók-
ban 8 tanító vezetése mellett történik. 

Az alsóvárosi iskolákban 7 tanító működött 
az árvíz előtt s a szám 16-ra emelkedett. Itt is 
az elemi iskola négy osztályát végzi mind a két 
nembeli tanuló külön tanító vezetése mellett s 
ezen felül 10 párhuzamosított osztálya van, me-
lyek a IV. fiúosztálytól kezdve úgy a fiú-, mint 
a leánytanulók között oszlanak meg. 

Ily fejlődést és haladást ért el a város bel-
területén a népiskolai oktatás az 1879-ik évtől 
az 1895-ik évig. 

A tanyai iskoláztatás szintén haladt s fejlő-
dött. Az 1878-ik évben a tanyai iskolák és a 
tanítók száma 21 volt, ma 30 tanító teljesíti az 
iskolai oktatás és tanítás nehéz munkáját a ta-
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nyai lakosság között. Nem messze az idő, hogy 
e szám hárommal ismét szaporodik ; az iskola-
szék indítványára a köztörvényhatósági bizott-
ság pedig ezen felül elhatározta, hogy a mille-
nium emlékére egyszerre felállítja a még szük-
séges 9 iskolát. Ez a 42 iskola annak a 
tanyán lakó 36 ezer tősgyökeres magyar nép-
nek műveltségét meg fogja adni és a kor szín-
vonalára emeli. 

Kovács Albert halála. 

Vannak férfiak, kik a közügyek terén munkál-
kodásukkal maradandó emléket állítanak maguk-
nak a nélkül, hogy az utókor hálájára számíta-
nának, vagy más indító oka volna nemes mun-
kálkodásuknak, mint az öntudat, mely által a 
nemes szív, a köznapiasság légköréből kiemel-
kedett szellem megnyugtató és boldogító örömet 
talál abban, ha embertársainak javára és boldo-
gítására szentelte életét. 

Ily férfiú volt Tóth János után Kovács Albert, 
Szeged szab. kir. város községi iskolaszékének 
elnöke. E férfiú 22 éven át lángoló lelkesedéssel 
s fáradhatatlan munkálkodással szolgálta a nép-
oktatás ügyét. Önzetlenül, csupán az ügy iránti 
szeretetből egy emberöltőn át embertársainak 
szellemi és erkölcsi jóléteért, a nép neveléseért, 
a népoktatásügyért áldozta fel nyugalmát s év-
tizedeken át annak szentelte éjjelét, nappalát, 



életének minden perczét,. minden gondolatát, 
munkában fáradhatatlan életének örömét és búját. 
Az ily férfiúnak emléke élni fog nemcsak a hálás 
utókor szivében, hanem városunk történetének 
lapjain is. Neve és emléke azon férfiakéval forr 
egybe, kik Szeged város jólétének, boldogságá-
nak és dicsőségének megalapításában fáradoztak. 
Kovács Albert is e férfiak közé tartozik. Erdeme 
nem kisebb azokénál, kik a harczmezőn, vagy 
ehhez hasonló s feltűnő útakon hoztak áldozatot 
városunk ügyeinek és arattak babérokat s fűzték 
homlokukra a halhatatlanság koszorúját. 

Kovács Albert 1894-ik év május 1-én hunyt 
el. Nevéhez fűződik újjáteremtett városunk nép-
oktatásügyének fejlődése és annak minden alko-
tása. Az ő nevéhez van forrva a vész napjainak 
nehéz idejében népoktatásunk „lenni vagy nem 
lenni" kérdése, az ingadozásból, a kétségeske-
désből kivezető feltámadásnak nagy munkája, 
mely ha nem is egyedül az ő törhetetlen buz-
galmának és lelkesedésének kizárólagos műve, 
de érdemeinek maradandó emlékét hirdeti. 

Halálát mélyen meggyászolta Szeged város 
közönsége rangkülönbség nélkül. Erezte, hogy 
benne oly férfiút vesztett el, ki önzetlen mun-
kálkodásával városunk legfőbb javának, szellemi 
és erkölcsi jólétének tett megbecsülhetetlen szol-
gálatokat. 

Sírját nem jelöli emlékkő. De önzetlen mun-
kálkodásával ércznél maradandóbb emléket emelt 
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nevének Szeged város népoktatásának történeté-
ben, melynek lapjain neve, mint a polgári eré-
nyeknek fényes példaképe, föl van jegyezve a 
hálás utókor számára. 

Az elhunyt Kovács Albert helyébe május 
19-én az iskolaszék Lázár György dr., helyettes 
polgármestert választá elnökké s állítá Szeged 
város községi népiskoláinak élére. 

Ezekben van összefoglalva Szeged város köz-
ségi népiskoláinak története az 1878-ik évtől az 
1895-ik évig. A történeti fejlődés főbb mozzanatai 
bizonyítják Szeged város nagy fontosságú hiva-
tását, melyet a közművelődés erőteljes fejlesz-
tése által Szeged nemcsak lakosságának szellemi 
ős erkölcsi jólétét, hanem a magyar nemzeti 
műveltség fejlesztését is hazafias lelkesedéssel 
törekszik előmozdítani. 

Azonban az oktatás belső értékének mértéke 
az iskolák, osztályok, a tanítók, az iskolaköte-
lesek és az iskolába járó tanulók számától függ. 
Az alábbi táblázatos kimutatásokból világosan 
kitűnik, hogy az 1878-ik évtől az 1895-ik évig 
mint fejlődött s emelkedett az oktatás ügye. S 
minthogy a városi iskolák viszonya teljesen elüt 
a tanyai iskolákétól, külön táblázat mutatja a 
a városi, külön a tanyai iskolák állapotát. Míg 
a városi iskolák táblázatos kimutatásában fősuly 
fektetendő a vidéki és az idegen ajkú tanulók 
kimutatására, addig a tanyai iskolák oktatási 
viszonya más szempontból Ítélendő meg. A 
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tanyai iskolákban oly csekély a vidéki és az 
idegen ajkú tanulók száma, hogy az számításba 
sem jöhet. Annál fontosabb itt annak kimutatása, 
hogy az iskolakötelesek számának arányához mily 
viszonyban áll a mindennapos és az ismétlő 
tanulók száma. Ez okból a tanyai iskolakötele-
sek elkülönítendők a városi iskolakötelesektől, 
hogy az áttekintés annál könnyebb legyen s tisz-
tább képben legyen feltárva úgy a városi, mint 
a tanyai iskolák oktatási viszonya. S minthogy 
a községi népiskolák mellett vannak városunk-
ban számottevő felekezeti és magániskolák is s 
ezen iskolák a városi iskolakötelesek közül nye-
rik tanulóikat, a mindennapos tanulók szám-
aránya magasabb a 8—9 száz felekezeti és ma-
gániskolákba járó tanulók számával, mint a 
mennyit a táblázat valóságban mutat. 
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Szeged szabad kir. városi államilag segélye-
zett polgári fiúiskoláinak táblázatos kimutatása 
az 1878-ik évtől az 1895-ik évig. 
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Szeged szabad kir. város felsőbb leányisko-
lájának táblázatos kimutatása az 1878-ik évtől 
az 1895-ik évig. 
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Az iskolák fentartási költsége. 

E táblás kimutatásokból kitűnik, hogy az 
1878-ik évtől az 1895-ik évig a községi iskolák 
minden egyes tanintézetében miként emelkedett 
az iskolák, az osztályok, a tanítók és az isko-
lába járó tanulók száma az iskolakötelesek szá-
mának növekedési arányához képest. Ezen arány 
kedvező színben tünteti fel a növekedést, az emel-
kedést az oktatás minden vonalán, mely teljesen 
megnyugtató, sőt örvendetes. 

A mily mértékben növekedett az oktatás 
belső értékben és terjedelemben, épp oly arány-
ban emelkedett az iskolák fentartására fordított-
költség is, melylyel Szeged az oktatás fejlődését 
évről-évre annyi bőkezűséggel és áldozatkészség-
gel mozdította elő. S nemcsak a város, mint 
erkölcsi testület, hanem a társadalom sem vonta 
meg támogatását az oktatás ügyétől. A helybeli 
pénzintézetek minden évben bizonyos összeggel 
járulnak a szegény iskolás gyermekek segélyezé-
séhez s állandó rovatot képez jótékony ado-
mányuk, melylyel megkönnyíteni igyekeznek a 
szegényebb néposztály gyermekeinek iskolába 
járását. Egyes nagylelkű ember-barátok örökös 
alapítványnyal hoztak áldozatot az ügynek, hogy 
az oktatás czélját előmozdítsák. Jelentékeny 
összegre rug évenként azon adakozás is, mely-
lyel egyesek s testületek a jótékonyság nevében 
nyújtanak segítséget a szegény iskolás gyerme-



keknek. Mindehhez járul Szeged város költség-
vetésében állandóan előirányzott évi segedelme, 
melyet az 1883-ik évtől 500 frtról 1000 frtra 
emelt. 

A jótékonyságnak e szép és nemes gyakor-
lása ma már annyira megöröködött a közönség 
körében, hogy az e czímen nyújtott segély 
állandó összeget képez az iskolai költségek ro-
vatában. 

Szeged városa nemcsak az általa fentartott 
községi iskolákat részesíti bőkezű támogatásban, 
hanem e mellett segélyezi a felekezeti iskolákat 
is ; fentartja a szakiskolák nagy részét, két óvó-
intézetet, háromat évi segélylyel lát el, fentartja a 
főgymnásiumot, melynek az 1886—87-ik évben 
fényes palotát emelt. 

Szegeden a népoktatás az árvíz előtt ingye-
nes volt, az volt utána is még néhány évig. De 
mikor az iskola fentartási költsége mindinkább 
emelkedni kezdett, a város szükségesnek látta 
a tanítási dij szedését. Az 1883-ik évben vette 
kezdetét a tanítási díj. PIlső ízben ez nagyon 
mérsékelt volt, mindaddig, míg az iskola fentar-
tási költsége 101,800 frtra nem rúgot t ; ez az 
1888—89-ik évben történt. Ekkor a tanítási dijat 
a következőkben állapította meg az iskolát fen-
tartó hatóság : 

a középkereskedelmi iskolába járó 
helybeli tanuló fizet 20 frtot, 
vidéki 30 „ 
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a polgári fiúiskolába járó helybeli 
tanuló fizet 4 frtot, 
vidéki 6 „ 

a felsőbb leányiskolába járó tanuló 
I—IV. osztályig helybeli fizet . . . 6 frtot, 
vidéki 8 „ 

a belterületi iskolákba járó helybeli 
tanuló fizet 2 frtot, 
vidéki 4 „ 

a tanyai iskolákba járó tanulók 
fejenként fizetnek 1 frtot. 

Az ismétlő iskolákba járó tanulók fel vannak 
mentve a tanítási díj fizetése alól. 

Az iskoláztató közönségtől befolyó tanítási 
díj mennyiben mérsékli az iskola fentartási költ-
ségét, kitűnik az alábbi táblázatos kimutatásból, 
valamint az is, mily összeget fordít Szeged éven-
kint a népoktatásra. 

8 
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Szeged szabad kir. város iskolafentartási költ-
ségének kimutatása az 1878-ik évtől az 1895-ik 
évig. 
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Tanítók 

fizetése 

frt kr. írt kr. 'ca —' frt kr. frt kr. 

1877—78 59426 06 — — — 500 — 4715G 60 

1878—79 5942C — — — — 677 88 47150 — 

1879 — 80 65503 — — — — 144 28 47712 — 

1 8 8 0 - 8 1 78494 — — — — 853 28 50356 — 

1881—82 88446 — — — — 837 13 57636 — 

1 8 8 2 - 8 3 98192 — 3844 - 3-9 1007 25 59502 — 

1 8 8 3 - 8 4 87834 — 4057 77 4-6 1328 — 64139 — 

1884 — 85 87684 — 3903 36 4-4 2579 — 64761 — 

1885 —80 87952 07 3615 — 4 T 2438 99 70881 — 

1886 — 87 91705 37 3446 89 3-7 2464 — 69790 — 

1887—88 98176 — 3552 — 3-6 2399 — 71770 — 

1888—89 101880 — 11426 95 11-2 1958 — 77130 — 

1889—90 104791 — 10901 — 10-4 2359 — 78530 — 

1890 — 91 105072 — 11317 50 10-7 2339 — 79825 — 

1891 — 92 103335 — 7622 50 7-4 2075 — 73060 — 

1 8 9 2 - 9 3 106311 — 7586 50 7T 1999 — 77050 — 

1893 — 94 118800 — 11243 — 9-5 3305 — 82882 — 

1894 — 95 127073 — 10882 — 8-3 3325 — 89968 — 

1877—78- tó l 
az emelkedés 67574 — — 2825 — 42812 — 



A tanítók eltartási költsége. 

Az iskola fentartási költségében fontos szere-
pet játszik a tanítók eltartási összege s lakás-
pénzük illetménye. 

Szegeden hosszú időn a tanítók 500 frt fize-
tést élveztek, melyhez járult a külvárosban 63 
frt s a belvárosban 84 frt lakáspénz és minden 
tanuló után 63 kr. beírási díj. Az 1877-ik évben 
emelte fel Szeged városa a tanítók fizetését a 
következő fokozat szerint. Az első két évben 
40—40 frttal, a következő két évben 50—50 
írtai emelkedett a fizetés, mely 1880-ban 700 
frtot ért él. A tanítónők fizetése nem volt egyenlő 
a férfi tanítók fizetésével, mely a felállított foko-
zat szerint 647 frt s 50 krra emelkedett; néhány 
év múlva azonban a hatóság megszüntette a kü-
lönbséget s ma a tanítónők fizetése is 700 frt. A 
megválasztott tanító ma is 500 frt fizetésben része-
sül, mely ujabb szabályzat csak a 7-ik évben éri 
el a 700 frtot, A fizetésnek ily alakban történt 
szabályozásán nem változtatott az 1893-ik évi 
XXIV. t.-czikkely sem, mivel annak életbelép-
tetését az iskolaszék a városi tanácsnál akként 
hozta javaslatba, hogy az 500 frtnak a 7-ik 
évben 700 frtra emelkedése után váljék esedé-
kessé az első 5-öd éves korpótlék s így 31 évi 
szolgálat után jut a tanító 950 frt fizetéshez. 

Majd a tanítási díj szedése lépett életbe, 
melynek értelmében a 63 kr. beirási díj szedését 



beszüntette a város s kárpótlás fejében 20 frt 
irodai átalányt élvez a tanító. 

A lakáspénz emelkedéséhez az 1884-ik évben 
jutott a tanítóság, a mikor is az árvíz után a 
lakásviszonyok oly terhessé váltak, hogy a város 
nem térhetett ki többé annak rendezése elől. 
Fölemelte a lakáspénzt a belvárosban 84 frtról 
150, a külvárosban 63 frtról 100 frtra. Ezt az 
aránytalanságot 1893-ik évben szüntette meg a 
város s felemelte a külvárosban a lakáspénzt 
100-ról 150 frtra. Az árvíz után az iskolaügy 
gyorsabb fejlődésnek indulván, a város az iskola-
szék javaslatára segédtanító czím alatt 7 állo-
mást szervezett. Ezen állomásokra választott 
tanító 400 forint fizetést és 100 forint lakáspénzt 
élvezett, mely az 1893-ik évben 150 forintra emel-
kedett. 

A külterületi tanítók fizetése 400 frt és sza-
bad lakásból áll, mely kétszer három évben 
50—50 frttal, a 7-ik évre 500 frtra emelkedik. 
Az első 5-öd éves korpótlék ettől számítva 5 év 
múlva lép életbe s 31 évi szolgálat után 750 
frtra emelkedik a tanyai tanítók fizetése. 



Ujabb alkotások. 

Szeged a közművelődés oltárára hagyomá-
nyos múltjához híven hozza meg áldozatait, 
valahányszor azt az ügy szentsége kívánja. Pedig 
Szeged közönségének áldozatkészségét nemcsak 
a városi nép oktatása, hanem a tanyavilág ezrei-
nek iskoláztatása is igénybe veszi. Es Szeged 
hűségesen támogatja mind a kettőt. 

Midőn Magyarország ezer éves fenállásának 
megörökítéséről volt szó, Szeged városa a kul-
túrpalota emelésén kívül e nagy történeti ese-
ményt a népoktatás oltárára szentelt áldozatai-
val is megörökíteni óhajtván, a város közönsége 
általános lelkesedéssel határozta el, hogy a mille-
nium emlékére 9 tanyai iskolát állít. E hazafias 
tervet Lázár György dr., az iskolaszék elnöke 
és Tóth Antal népiskolai felügyelő s a tanyai 
iskolák igazgatója egyetértő megállapodással ter-
jesztették az iskolaszék elé. E két férfiúé az 
érdem, hogy a szép, magasztos gondolat testet 
öltött, mely nemcsak a nagy nemzeti eseményt 
örökíti meg, hanem a népiskolák fejlesztésének 
is hatalmas emeltyűjéül szolgál. A kilencz s előző-
leg már czélba vett két tanyai iskola építésének 
költségvetése 40 ezer frtban van megállapítva ; 
az ezredév megörökítésével ily összeget áldozott 
Szeged városa ujabban csak a tanyai nép okta-
tásának tovább fejlesztésére. 

A belterületi, vagyis a város népoktatásának 
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fejlesztése is rövid két év alatt ujabb áldozatot 
kívánt Szeged közönségétől, mely szintén a 
millenium megörökítésével függ össze. Az alsó-
városi iskolának 9 tanteremmel és 1 tornaterem-
mel, a szillérinek 4 tanteremmel és 1 tornaterem-
mel és a rókusi iskolának egy magánház meg-
vételével történt kibővítését az iskolaszék elő-
terjesztésére és javaslatára Szeged város köztör-
vényhatósági bizottsága egyhangúlag elfogadván, 
ujabb jelét adta áldozatkészségének és a nép-
oktatás meleg pártolásának. Az alsóvárosi iskola 
kibővítése 38 ezer, a szilléri 28 ezer, a rókusi 
13 ezer és a kilencz tanyai iskola építése 40 ezer 
frtba kerül s így e három czímen 119,000 frtot 
áldozott Szeged város a népoktatás tovább fej-
lesztésére. E tetemes áldozatot hozta meg Szeged 
hazafias közönsége Magyarország ezer éves fen-
állásának megörökítésére és a népoktatás fejlesz-
tésére. El van határozva továbbá a mórai iskolá-
nak egy tanteremmel való kibővítése és Uj-Sze-
geden egy teljesen uj iskola emelése. Az árvaház 
kibővítése is a megvalósulás pontján áll. A ki-
bővítés 35 ezer frtba kerül. 

De itt még nem állott meg Szeged városa; 
a közművelődésnek más irányban is áldozatot 
hozott az ujabb időben és pedig a magyarosítás 
czéljaira, melyet Szeged népe és hazafias közön-
sége mindenkor oly lelkesedéssel karolt fel és 
támogatott, hogy vele e téren egy város sem 
versenyezhet széles e hazában. 
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Hogy Szegeden, a magyarság e meleg gócz-
pontjában és erős várában, a vasúti alkalmazot-
tak idegen ajkú gyermekei édes hazai nyelvün-
ket elsajátíthassák és megmagyarosodjanak, 
Lázár György dr. és helyettes polgármester 
fáradhatatlan utánjárása folytán az állam a „Bol-
dogasszony-sugáruton", tehát a város egyik leg-
szebb pontján, 200 gyermek befogadására hatal-
mas palotát emelt, mely internatussal lesz egybe-
kötve. A gyermekek a szegedi iskolában végzik 
tanulmányaikat s elég alkalmuk lesz a magyar 
nyelv elsajátítására. Ezen épülethez is ingyen tel-
ket adott Szeged városa. S ha a tanulók száma a 
400-at eléri, a város Uj-Szegeden az intézet 
czéljaira 2 hold földet adományoz. így szolgálja 
Szeged a magyarosítás szent ügyét! 

Hasonló áldozatot hozott Szeged egy másik 
tanintézet felállításával is, mely nem tartozik 
ugyan szorosan a népoktatás keretébe, de mint 
tanintézet figyelmet érdemel s ennek felépítésé-
hez is bőkezűen hozzájárult Szeged városa. Ez 
a fa- és fémipari szakiskola, mely a „Mars-téren" 
épült. Ennek is ingyen telket adományozott a 
város s a mellett 17 ezer frttal járult annak fel-
építéséhez és kieszközölte, hogy a 60 ezer frtot 
tevő „Antalfi" alapítványt, mely Szeged javára 
volt letéve a minisztériumban, ezen iskola fel-
építésére fordítsa az állam. Ösztöndíjak fejében 
pedig 1300 frt összeget tett le a város az intézet 
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kére van emelve s az 1896—97-ik iskolai évre 
meg is fognak nyílni. 

Az üjabb nagy alkotások lánczolatáboz fűző-
dik még a felsőbb leányiskola államosítása és a 
számára emelendő díszes palota építése, melynek 
megvalósításán évek óta fáradozott Tergina 
Gyula dr., Csongrád vármegye kir. tanfelügyelője 
és Lázár György dr., Szeged város h. polgármes-
tere és tanügyi tanácsosa s végre siker koronázta 
fáradozásukat. E két férfiúé az érdem, hogy 
városunk tanintézeteinek száma ismét ezen első-
rangií leánynevelő intézettel szaporodott, mely 
hivatva lesz nemcsak Szeged, hanem a nagy 
alvidék nem magyar ajkú leánygyermekeinek is 
a magyar szellemű magasabb női műveltséget 
megadni. 

Az államosításra vonatkozó szerződés főbb 
pontjai a következők : 

„A kultuszminisztérium Szegeden, az I. építési 
kerületben, a Tisza Lajos-körűt, Battyányi-utcza 
és Kazinczy-utcza által határolt összesen 1023 
• - ö l telken egy, a saját költségén emelendő, 
a czélnak megfelelő két emeletes épületben egy 
internátussal egybekötött I. rendű felsőbb leány-
iskolát állít fel és rendez be olykép, hogy leg-
alább az intézet iskolai része, az 1897/98-iki 
iskolai évre megnyitható legyen s az iskolát 
saját költségvetése keretében állandóan fentartja. 

Az intézet olykép szervezendő, hogy úgy az 
épület, mint a tanfolyam, legalább 200 tanuló 



befogadására alkalmas méretekben, illetőleg keret-
ben mozogjon s az internátus negyven-hatvan 
tanulót befogadhasson. 

A felsőbb leányiskolával kapcsolatban, a val-
lás- és közoktatásügyi minisztérium, két tanítónő 
vezetése alatt, a négy elemi osztály tananyagát 
felölelő s legalább 60 tanulóra berendezendő osz-
tatlan, minta elemi leányiskolát állít fel s azt 
ugyancsak államköltségen állandóan fentartja. 

Az évi tandíj, mindkét intézetben öt frton 
túl nem emelkedő beíratási díjon felül, a város 
hozzájárulása nélkül harmincz frtot meg nem 
haladhat s az első felvételnél, a szegedi lakosok 
gyermekei, egyenlő minősítés esetén elsőbbséggel 
birnak. 

A kultuszminiszter a felsőbb leányiskolánál 
igazgatóul alkalmazott Czimer Károly közép-
iskolai tanárt és Arató Frigyes középiskolai ta-
nárt nyugdíjigényeikkel együtt a IX. díjosztály 
második fokozatában, eddigi ötödéves pótlékaik 
érintetlenül hagyásával, állami szolgálatba átveszi 
s eddigi javadalmazásával alkalmazza Fail Mártha 
tanítónőt is. 

Mindezek ellenében Szeged város közönsége: 
átengedi a kincstár tulajdonjogául a szüksé-

ges telket, 
az építkezési költségekhez, a szerződés jóvá-

hagyása után 60 nap alatt egyszer mindenkorra 
való hozzájárulásként 50,000 irtot bocsájt a 
közoktatásügyi kincstár rendelkezésére s ugyan-
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csak az építés czéljaira ugyanazon idő alatt 
50,000 frt kamat nélküli kölcsönt ad olykép, 
hogy az 1897. évi állami költségvetés szentesí-
tése után 60 nap alatt, de mindenesetre még az 
1897. év folyamán Szeged városnak visszatérí-
tendő lesz." 

Az új iskola hatalmas két emeletes épület 
lesz, mely a belváros északi részére van tervezve 
és évi fentartása az államnak 43 ezer forintba 
kerül. 

A felsőbb leányiskolának a legközelebbi jövő-
ben megtörténendő államosítása folytán Szeged-
nek ismét csak polgári leányiskolája lesz. Ezen 
iskolából fejlődött a felsőbb leányiskola, de ennek 
államosítása folytán visszaáll a négy osztályú 
polgári leányiskola, mely a községi iskolaszék 
hatósága alá kerül ismét. 

A polgári két fiú és kereskedelmi iskola vég-
leges államosítása is napi renden van. Most foly-
nak a tárgyalások az iránt, hogy ezen intézetek 
számára a város hozzájárulásával az állam a 
czélnak megfelelő épületet emeljen. Az emelendő 
épületre a tervezet szerint 200,000 frt van elő-
irányozva, melynek egy jó része az ingyen telek 
adásán kivül bizonyára Szeged városát fogja 
terhelni. 

Alig két év alatt ily tetemes áldozatot hozott 
Szeged városa a közművelődés oltárára. De ha 
a felsőbb leányiskola, a két polgári és kereske-
delmi iskola államosítása véglegesen szentesítve 



lesz, zavartalanul s még nagyobb odaadással 
fejlesztheti tovább Szeged az elemi népoktatás 
ügyét, a mi kétséget nem szenved. 

Összefoglalás. 
Szeged községi iskoláinak e szűk körre szorí-

tott vázlatából is kitűnik, hogy Szeged népokta-
tási intézetekben oly gazdag, mely szerint az 
ország bármely vidéki városával nemcsak kiállja 
a versenyt, hanem azokat sok tekintetben felül 
is múlja. 

Az 1894—95-ik iskolai év adataiból kitűnik, 
hogy a polgári iskolában oktatásban részesült 
574 tanuló. Ebből vidéki és idegen ajkú tanuló 
volt 298. A felső leányiskolába járt 428 tanuló, 
melyből vidéki és idegen ajkú volt 40. A bel-
területi, vagyis a városi elemi népiskolába járt 
4993 mindennapos tanuló. Ebből vidéki és idegen 
ajkú volt 158. Az ismétlő iskolába járt 800 ta-
nuló. A tanyai mindennapos iskolába járók szánra 
4707 volt, az ismétlőké 1307. 

A községi népiskolába járt 
tehát összesen 12507 tanuló, 

A két polgári iskolába . . 574 „ 
A felső leányiskolába . . . 428 „ 

Összesen . 13509 tanuló. 
Mint az adatokból kitűnik, a polgári iskola ta-

nulóinak számában körül-belül 50% vidéki és ide-
gen ajkú tanuló szerepel; mi azt bizonyítja, hogy 
Szeged oly vonzó és felszívó erőt gyakorol az 
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idegen ajkú lakosságra, minővel egy város sem 
dicsekedhetik széles e hazában. Szeged ezzel a 
hazának tesz fontos szolgálatot, míg pénzügyi 
tekintetben terhet ró reá, mivel az idegen ajkú 
tanulók nagy száma miatt csaknem jóval több 
iskolát és tanerőt kell fentartania, mint mennyire 
saját gyermekeinek szüksége volna. 

A népoktatási intézetek épületeinek száma a 
városban 16, a tanyán az építendő uj iskolákkal 
együtt 42, összesen 58. Ezen iskolai épületek a 
városban 110 tantermet foglalnak magukban, a ta-
nyai iskolákkal pedig 152 lesz a tantermek száma. 
A tanítók száma a városban 113, a tanyán 42 
s így összesen 155 tanító teljesíti a népoktatás 
szép és magasztos feladatát. S ha hozzá veszszük 
a hitoktatók számát is, jóval felebb száll a nép-
oktatással foglalkozó egyének száma. 

Szeged város népoktatásának állapotáról az 
itt felsorolt adatok oly meggyőzően beszélnek 
e városnak a közművelődés oltárára szentelt nagy 
áldozatairól, hogy arra méltán büszke lehet nem-
csak Szeged, hanem az egész ország. Az Alföld 
gyöngye, Szeged, a magyarság ezen erős vára, 
a magyar faj érzékét a műveltség és a tudo-
mányok iránt oly mértékben fejlesztette ki, hogy 
vele e téren egy város sem versenyezhet. Nem 
a szó, a tett, a számok beszélnek Szeged áldo-
zatkészségéről, melyet a nemzeti művelődés fej-
lesztése érdekében évről-évre fokozott arányban 
és mértékben tanúsít. 



Szeged ugyan az ország második fővárosa s 
bár népességének számára Budapest után első 
helyen áll, mégis csak vidéki város, mely sze-
rényebb alakban és mértékben is teljesíthetné a 
közműveltség iránti kötelességét. De Szeged első 
akar lenni s első is ott, hol versenyezni kell a 
közműveltség támogatásában és fejlesztésében. 

A közműveltség oltárára Szeged 127,000 
frtot áldozott az 1894—95-iki iskolai évben, az 
ujabb alkotásokra befektetett összeg pedig 225,300 
frtot tesz. Ily óriási összeggel tartja fenn s táp-
lálja Szeged népoktatási intézményeit, mely annál 
meglepőbb s bámulatra ragadóbb példája az 
áldozatkészségnek, mivel ezen összeg évenként 
ezrekkel és ezrekkel fokozódik és emelkedik. 

Szeged a múltban, főleg a szabadságharcz 
küzdelmeiben, egyik leghatalmasabb oszlopa volt 
a hazának. Nem kímélte sem vérét, sem vagyo-
nát soha, mikor azt a nemzet nagy érdekei 
kívánták. E nemes város fiainak honszeretetére, 
lelkes hazaíiságára és áldozatkészségére minden-
kor bizton számíthatott a nemzet. Ennek leg-
fényesebb bizonyítékát szolgáltatta Kossuth La-
jos az 1848—49-iki élet-halál harcz idejében, 
mikor Szeged népéhez intézett beszédében ezeket 
mondá : „Ha az ég boltozata szakadna is le ránk, 
a ti hős karjaitok még azt is feltartanák." 

Ma nem az önfeláldozó honszeretetet kívánja 
a haza, ma a közművelődés oltárai körül csopor-
tosulnak a haza hű fiai, ennek zászlaja alatt 
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vívják a nemzeti hatalom s a nemzeti nagyság-
éi i eső harczát, hogy erős, hatalmas legyen a 
második ezred évre virradt Magyarország. Szeged 
e zászló alatt is lelkesedve küzd a haza nagy-
ságáért és hatalmáért, mint akkor küzdött, mikor 
életet, vért, vagyont kívánt tőle áldozatul a 
haza szent érdeke. A nemzeti műveltség egyik 
leglelkesebb zászlóvivője ma Szeged. Iskoláinak 
számával s áldozatainak nagyságával, a művelt-
ség magasra törő munkájával szolgálja ma a 
hazát. S mint 1848—49-ben méltán illethette 
Kossuth Szeged népét ezzel a kitüntetéssel : 
„Szeged népe, nemzetem büszkesége" — ma helyette 
az egész ország mondhatja el ezt róla. 

Hogy Szeged ily eszményi s magasra törő 
lelkesedéssel karolja fel és támogatja a közmű-
velődési intézményeket, népének és polgárságá-
nak emelkedett szelleméről tanúskodik. A város 
törvényhatóságától kezdve, a közügyek minden 
intéző köre át van hatva a czél magasztosságá-
tól, mely lüktető ereje minden szépnek és ne-
mesnek. Első sorban a város tanácsa azon őr-
szem, mely erős kézzel s emelkedett szellemmel 
irányítja és vezeti mindazon ügyeket, melyek 
Szeged erkölcsi tekintélyének súlyt kölcsönöznek. 
Ezek között első helyen áll a közművelődési 
intézmények támogatása és felkarolása. S hogy 
Szegednek e büszkeségét és szemefényét homály 
ne érje, első sorban a városi tanács őrzi azt 
féltékenyen. 



Egy másik hatalmas tényezője és lüktető 
ereje a közművelődés fejlődésének és meglepő 
haladásának : az iskolaszék. Ezen, az értelmiség és 
a műveltség magaslatán álló testület, nemcsak 
át van hatva feladatának magasztosságától, liá-
néin lelkesedve tör mindazon czélok után, melyek 
a népoktatás fejlődését biztosítják. Csak ily 
emelkedett szellemű testület támogatásával vi-
hette végbe Lázár György dr. iskolaszéki elnök, 
rövid két év alatt nagy alkotásait, melyek kü-
lönben évtizedekre elhúzódhattak volna, ha az 
iskolaszék lelkesedve nem támogatja őt szép és 
nemes törekvéseiben. Hozzájárult ezen alkotások 
megvalósításához első sorban magának az iskola-
széki elnöknek lelkes ügybuzgalma, kinek erélye 
és tevékenysége egy színvonalon áll ügyszerete-
tével. Mindezek mellett híven támogatta őt nagy 
munkájában még Tóth Antal népiskolai felügyelő, 
ki mint az elnöknek hű munkatársa s az iskola-
szék szakelőadója, vasszorgalmu munkásságával 
hathatósan működött közre a nagy alkotások 
megvalósításában. 

E tényezők áldásos befolyása és hathatós 
támogatása mellett virul, halad és fejlődik Sze-
ged kulturája ily hatalmas arányokban. S hogy 
a haladás és fejlődés útján meg nem áll soha, 
arról Szeged város közönségének emelkedett 
szelleme, a műveltség iránt viseltető nemes 
érdeklődése és meleg szeretete kezeskedik. 









Zászló-bontás. 

zegeden a kisdedóvás ügyének ötven eszten-
dős története van. A fenkölt szellemű Bruns-

!'' wik Teréz grófnő alig pendítette meg hazánk-
J ban a kisdednevelés eszméjét, Szeged nemes 

gondolkozású hölgyei melegen s lelkesedve ka-
rolták azt fel s az intézmény megvalósítása által 
Szeged a vidéki városok között kivívta az „első-
ség" babérkoszorúját. 

Az 1846-ik év telén magasztos elhatározás 
fogamzott meg Szeged hölgyeinek lelkében. Ne-
mes és szép gondolat volt az. Elhatározták, hogy 
kisdedóvó-intézetek felállítása végett egyesületet 
alakítanak. A határozatot csakhamar tett kö-
vette. Még azon év február havának nyolczadik 
napján Rónay Némethszegi Mária elnöklete alatt 
megalakult az ideiglenes választmány s a kibo-
csájtott gyűjtő-íveken több mint 800 frt alapít-
ványt írtak alá Szeged hölgyei. Az eszme a 
legmelegebb pártolásra talált Szeged minden 
körében s az alakuló közgyűlést ugyanazon év 

9* 
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márczius 2-ikán már meg lehetett tartani, mely 
az eszme megvalósításának szentesítését jelen-
tette. Az egyesület elnökké Rónay Némethszegi 
Máriát, jegyzővé Somogyi Antalt, a jeles tudóst 
s az egyesület megalakításában fáradhatatlan 
munkálkodó férfiút választá meg. Az első választ-
mány a következőkép alakult meg. Alelnök: 
Bérczy Béró Borbála; választmányi tagok : 
Klauzál, Pelmayer, Varga, Tanner, Kohen, Bán-
hidy, Smidt, Béró, Adler, Rózsa, Zsótér, Pálfy, 
özv. Vedres, Kárász, Ebner, Rengey, Kolb, Wő-
ber, Mihálfy, özv. Götz úrnők és Kiss, Kárász 
és Bába kisasszonyok. Segédjegyző: Szabó Imre, 
ügyész: Osztróvszky József, pénztárnok: Götz 
Károly és ellenőr : Tóth Mihály. 

A belvárosi óvóiskola megnyitása. 

Az egyesület az alakulás és a kezdet nehéz-
ségein átesvén, Somogyi Antal jegyzőt Pestre 
küldötte, hogy az intézethez szükséges szerelvé-
nyeket vásárolja be s annak alkalmas óvót hív-
jon meg a megnyitandó intézet vezetésére, kit 
Nagy József személyében meg is nyert. A jól 
felszerelt óvó-iskola 1846-ik évi julius 15-dikén 
170 gyermekkel a belvárosban megnyílt. E na-
pon ünnepelte a kisdednevelés eszméje Szegeden 
megvalósulásának diadalát. E napon vette kez-
detét az óvó-intézet első iskolai éve. Üdv az 
első iskolai évnek s az eszme győzelmének ! 
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A megnyitás után a kisdedek száma, oly ro-
hamosan szaporodott, hogy augusztus 1-én már 
segédóvó alkalmazása vált szükségessé. Az egye-
sület Skultéti Mihály okleveles tanítót hívta meg 
a segédállásra, ki Szeged egyik óvóintézeténél 
ma is működik. A közönség közvetlen tapaszta-
lásból győződvén meg a kisdednevelés hasznáról 
és czéljáról, az ügyet oly meleg pártolásban és 
támogatásban részesítette, hogy az 1847-ik év 
tavaszán az óvó fizetését 240 forintról 300 frtra 
emelhette s az eddig bérben birt helyiséget 
11,000 váltó forintért megvehette. 

Alig két év alatt az egyesület anyagilag a 
legszebb virágzásnak indult és a kisdednevelést 
hathatós erővel karolta fel. Folytonos munka, 
tevékenység és pezsgő élet uralkodott az egye-
sület kebelében. Az egyesület örvendetes lendü-
letet és mozgalmat idézett elő Szeged társadalmi 
életében. Az egyesület központja és lüktető ereje 
volt minden emberbaráti intézkedésnek, melyet 
ezen időben a közönség és város bármely irányban 
indított meg. Az egyesület azonban főczélját: 
a kisdednevelés ügyét s annak terjesztését szem 
elől egy pillanatra sem tévesztette, mely abban 
volt összpontosulva, hogy Szeged valamennyi 
városrészében minél előbb legalább egy-egy óvó-
intézet álljon a közönség rendelkezésére, hol a 
kicsinyek a nevelés áldásaiban részesüljenek. 



Szeged hölgyei a hazáért. 

De felvirradt a nemzet ujjáébredésének nagy 
napja: az 1848. S mikor a nemzet örömünnepé-
nek harsonáját a harczi riadó váltá fel, Szeged 
hölgyeitől is a honleányi kötelesség a kisdedek 
nevelése helyett más feladat teljesítését várta és 
követelte. — „A haza minden előtt" — volt 
most az egyetlen szó, mely minden magyar szí-
vét és lelkét betöltötte, hogy ne lett volna Sze-
ged hölgyeinek szívében, lelkében és gondolatá-
ban is minden másnál a legelsőbb, a legszentebb 
a haza védelme. A nehéz napokban épp oly szük-
sége volt a hazának a gyöngéd női kézre, mint 
a férfi erős karjára és a szegedi nőegyesiilet 
híven teljesítette honleányi kötelességet is. Most 
nem a kisdedeket édesgette az óvóiskolába, ha-
nem a megtámadott haza védelmére hősöket 
toborzott, ápolta s vigasztalta a sebesülteket, 
bátorította a csüggedőket. Oly kötelesség volt 
ez, mely mindennél nagyobb, mindennél szen-
tebb volt. A kisdedek iskolája is bezárult. Nagy 
József már az előző évben megvált állomásától 
s helyét Skultéthy Mihály segédóvó foglalta el. 
Az ifjú tanító is abbahagyta a kisdedek nevelé-
sét, kardot kötött, hogy a haza iránt tartozó 
kötelességét ő is lerójja. 



A megsemmisülés kísérlete. 

De a nemzet dicső harczainak fényes, ragyogó 
napja Világosnál leáldozott és a hazára szomorú, 
gyászos éj borult, mely a szegedi nőegyesületet 
is megakasztotta szép, nemes munkálkodásában. 
A haza leghívebb fiainak véráldozatát lihegő 
boszú és zsarnoki önkény megsemmisített min-
den oly intézményt, mely az alkotmányosságnak 
csak leghalványabb színét is viselte magán. A 
szegedi nőegyesületet is a megsemmisülés vesze-
delme fenyegette. Választmányi üléseket csak 
felsőbb rendeletből megjelent kémkedő biztos 
jelenlétében lehetett tartani s ezt a hivatlan ven-
déget az egyesület tagjai nem örömest látták 
maguk közt. Közgyűlést sem volt szabad egy 
évben egynél többet tartani, mi zsibbasztólag 
hatott az egyesület működésére és sokakat el-
idegenített az egyesületi élettől. A tagok mind-
inkább fogytak, a jövedelem minden irányban 
csökkent; az intézetet csak 30—40 gyermek 
látogatta s az alig két év előtt a legszebb remé-
nyekkel kezdett s anyagilag is örvendetes fejlő-
désnek indult egyesület a feloszlás felé közele-
dett. Ide jutott a ránehezedett önkényhatalom 
kezének súlya alatt az egyesület s a tagok kö-
zött voltak olyanok is, kik a kisdedóvó intézet 
beszüntetését sürgették. A nehézségeknek és 
akadályok ily összetorlódásával szemben csak a 
jövőben vetett hit és bizalom mentette meg a 



kisdednevelés ügyét az elbukástól. Szeged höl-
gyei nem csüggedtek el. Lelkük teljes erejével, 
hősi elszántsággal szálltak szembe minden aka-
dálylyal és a küzdelem, a törhetetlen kitartás 
diadalt aratott. A szent ügy meg volt mentve. 
Lassankint nagyobb és nagyobb számú gyer-
meksereg kezdte látogatni az intézetet; a kö-
zönség bizalma is örvendetesen erősödött s a 
társadalom újra meghozta áldozatát a nevelés 
oltárára, tömeges adományokkal járulván az 
intézet gyámolításáhöz. A küzdelem és kitartás 
sikerét Szeged város községi választmánya is 
elismerte, melynek legfényesebb bizonyítékát az 
1854-ik év április 21-én hozott határozatával 
nyilvánította és pecsételte meg. B határozat sze-
rint 2000 frt örök alapítványt tett le a város 
a belvárosi óvóintézet javára ő Felségének fel-
séges Asszonyunkkal, szeretett királynénkkal 
történt egybekelésének emlékére, oly utasítással, 
hogy az egyesület a kamatokat a kitűzött czélra 
minden évben vegye kezéhez. 

A felsővárosi és a rókusi óvóiskolák megnyitása. 
Ezen erkölcsi tekintély és anyagi támogatás 

által a kisdednevelés ügye biztosítva volt és 
gyors fejlődésnek indult. Az egyesület hódító 
hatása folyton erősbödött, mely a közönség foko-
zott támogatását vonta maga után s már 1856-ik 
év október 15-ikén felsővároson második óvó-
intézetét is megnyitotta. Ez buzdító hatást gya-
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korolt a többi városrészre is. Különösen a rókus 
városrészi szülőknek volt általános óhajtásuk, 
hogy az egyesület az ő kisdedeik számára is 
nyisson óvóiskolát. Az egyesület lelkesedve ka-
rolta fel az ügyet, megindította a gyűjtéseket 
és adakozások szedését. Majd állandó színi és 
műkedvelő társaság alakult rókuson, mely csak 
e czélra tartá előadásait. A feloszlott csongrád-
megyei honvéd-egyesület- is alaptőkéjének kamat-
ját több éven át az intézet építésére adomá-
nyozta. Ezen kivül Ketten Henrik, Reményi Ede 
hangversenyei, Aprapxin grófnő színi előadásai 
is oly szép összeget jövedelmeztek, hogy az 
egyesület 4000 frtért házat vásárolt és rókuson 
1872-ben harmadik óvó-iskolával gazdagította a 
kisdedóvás nemes intézményét. 

Az összeomlott óvóiskolák. 

A „Szegedi jótékony nőegyesiilet" ily áldásos 
eredménynyel s munkálkodással szolgálta a kis-
dednevelés ügyét s mindinkább közeledett szép 
czéljának megvalósításához, mely oda irányult, 
hogy minden városrésznek legyen egy óvóinté-
zete. A belvárosban, felsővároson és rókuson 
már gondoskodva volt a kisdedek neveléséről. 
Csak alsóváros volt még hátra. Az egyesület 
most e városrészt vette pártfogásába s minden 
követ megmozdított, hogy a kisdednevelésnek 
itt is legyen otthona. Miután a városnál e czélra 
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már le volt téve 756 frt, az egyesület szokott 
erélyével és buzgalmával vette kezébe az ügyet. 
Szeged város hatóságával karöltve fogott a mun-
kához és fáradozását siker koronázta. A nőegye-
sület buzdítására maga a város emelt épületet 
alsóvároson a kisdednevelésnek, magára vállalta 
az óvó díjazását, az intézet fentartását, de az 
intézet szellemi vezetését és az óvónő megválasz-
tását az egyesületre biáta. Már állott az intézet, 
a felszerelés folyamatban volt, az óvónő meg 
volt választva s az intézet megnyitása 1879-ik 
év április 1-jére volt kitűzve. De márczius 
12-ikének borzalmas éjszakája mindent megsem-
misített ; elsöpörte az árviz alsóvárosnak még meg 
sem nyitott óvóiskoláját, a rókusi' is összeomlott, 
csak a belvárosi maradt meg, noha egy méter-
nél magasabb viz vette azt is körül. A felsővárosi 
kisdedóvó ház bérelt helyisége is víz alá merült. 

A „Vörös-kereszt" jelvénye. 
Az 1879-ik év márczius 12-ikén szomorú 

napra virradt Szeged népe. Az enyészet pusztító 
keze nehezedett reá. Mikor a borzalmas éjben 
megkondult a városháza öreg harangja s az 
üvöltő orkán a düledező házak falaihoz csapdosta 
rémes visszhangját, oly búsan, oly bánatosan 
zúgott a vészharang, mintha a halállal vívódó 
város temetését siratta volna. Mily fájó, mily 
bánatos volt e hang minden rezdülése, mintha 
ezer meg ezer haldokló nyögése lett volna benne 



kifejezve. E hang a szivek mélyéig hatott, mely 
a fájdalom ikertestvérét, a könyet fakasztá fel a 
keblekben s nehéz cseppekben gördült alá az 
arczokon, visszatükrözvén azt a mély bánatot, 
mitől a sziv minden érzése tépő fájdalomban tört 
ki. Mennyi szép remény meghiúsulása volt a 
nehéz sohajokban, a hulló könycseppekben ki-
fejezve ; az emberi szorgalom mennyi szép alko-
tásainak romjaira hullottak a bánat nehéz könyei, 
csak Isten lehet a megmondhatója ! 

Nincs rá szó, nincs rá fogalom, mely hiven 
kifejezné a nehéz csapás súlyát, mely mátczius 
12-ikének virradójára Szegedet érte. A „Minden 
elveszett, minden oda van ! " végső enyészetet 
hirdető jelszó csak gyönge visszhangja annak a 
veszteségnek és csapásnak, mely e nap szomorú 
emlékéhez fűződik. Ha az emberi glme mérlegelni 
tudná a fájdalom, a bánat, a kétségbeesés, a 
nehéz sohajok és a könyek hullásának súlyát, 
még akkor sem volna képes megmondani: a 
márczius 12-ike mit jelent Szeged népének életé-
ben. E kérdés a szivek mélyében van elrejtve, 
mely az emberi tudás elől el van zárva, mit 
csak a mindentudó és mindenlátó Isten hatalma 
képes feltárni, mi az emberi tudásnak és kuta-
tásnak átléphetetlen korlátot és határt szab. 

A „Szegedi jótékony nőegyesület"-et is súlyos 
és kiszámíthatatlan veszteség érte. Harmincznégy 
esztendő szorgalmas és buzgó munkálkodásának 
gyümölcsét nyélé el az örvény s vele harmincz-
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négy esztendő szállt sirba, mely annyi s oly 
hosszú időnek soha vissza nem varázsolható el-
tűnését jelenté. Az elmúlt időt csak az idő pó-
tolhatja, mi annyit jelent: „Kezd ott, hol lrar-
mincznégy évvel ezelőtt kezdted". Tehát a kezdet 
kezdetére jutott az egyesület s ebben állott vesz-
teségének nagysága. A sikerekben s eredmények-
ben gazdag mult leáldozott s helyét a bizonytalan 
jövő reménytelen küzdelmei s kétségbeejtő aggo-
dalmai foglalták el. E küzdelmek legyőzésétől 
függött a kisdednevelés sorsa és jövője : ha vájjon 
az aggodalom és kétségbeesés felett lesz-e elég 
lelki ereje és bátorsága a nőegyesületnek diadal-
maskodni ? Vagy elcsüggedve meghátrál a sors 
végzete előtt, lemond múltjáról s veszni hagyja 
az ügyet, melyet harmincznégy év alatt annyi 
hűséggel, lelkesedéssel szolgált és támogatott ? 

Hála a bátorság szellemének, a lelki erő 
nagyságának, mely a nőegyesiiletet a munka s 
cselekvés terére szólítá. Még az árvíz hullámai 
ott nyújtózkodtak lomhán a város utczáin, a 
jótékony kezek a megszakadt múlttal már is 
összekötötték a „kezdet" fonalát. Az egyesület 
munkához látott. A Tisza bal partján ezer meg 
ezer hajléktalan család tanyázott deszka bódék 
a la t t ; a védtelen kicsinyek százával ott bolyong-
tak, gondtalanul ott játszadoztak egész napon 
át annak a folyónak a partján, mely annyi nyo-
mornak és szenvedésnek okozta kútforrását. Ha 
egy is belevész, mily keserű fájdalmat okoz ez 



a szegény családnak, melynek a vízbe fult áldo-
zat talán egyetlen gyermeke volt, kit összeom-
lott háza romjaiból éppen a vész pillanatában 
menthetett csak meg. E felügyelet nélkül bo-
lyongó kisdedek óvása képezte most a nőegyesü-
letnek legfőbb gondját, mely a mily szép és 
nemes, de oly nehéz feladat volt, mivel nem 
csupán óvásról és felügyeletről volt itt szó, 
hanem élelmezésről is, a mi tetemes anyagi ál-
dozattal járt. De a mire a „Szegedi jótékony 
nőegyesület" keze gyönge volt, erős, hatalmas 
volt a másiké, mely a jótékonyság bőségszaruját 
ontá az árvízkárosultak kisdedeire. Ez a „Vörös-
kereszt" volt. 

Schvartzenbei'g herczeg bécsi palotájának 
ragyogó termeiben nagy úri társaság, fényes 
gazdag urak s az előkelő világ legmagasabb 
rangú hölgyei gyűltek össze s hangversenyt ren-
deztek a szegedi árvíz-károsultak javára. A 
nemes urak nagy úri bőkezűséggel rakták le a 
jótékonyság oltárára áldozataikat s 100 ezer 
írtnak több mint harmad része (36,000 frt) gyűlt 
össze néhány óra alatt. Ezen összeg felett a 
„Vörös-kereszt" egylet rendelkezett, melynek 
egyik fiók-egyesülete és választmánya Szeged 
leglelkesebb hölgyeiből állott. 

Most már az akaratnak csak tetté varázso-
lása hiányzott, hogy az ige testté legyen, a mi 
nem is késett. E gondolattól vezéreltetve: „két-
szer ad, ki rögtön ad", a nőegyesület felállította 
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a népkonyhákat s a Tisza partján állott s el-
adásra szánt vasházak tágas udvarain felállította 
a kisdedóvás kedves tanyáját , mely naponként 
400—500 gyermeknek nyújtott menedéket. Mily 
bájos, mily vonzó képe volt a kisdedek e ta-
nyája az árvíznek! A vidám gyermek-sereg 
futkosott, dalolt, tánczolt; majd az óvók vezetése 
mellett játékkal mulattatták magukat, verseltek 
s a tőlük kitelhető munkanemekkel foglalkoztak. 
Hát mikor a „Terülj, terülj abroszkám" mese 
módjára megrakott asztal mellé ült az apró 
sereg, gyönyörűség volt a derült s mosolygó 
arczok látása. Mind kitűnő étvágygyal evett, 
mint a fészken váró éhes kis madárfiak ; ízlett 
a finom bableves, a hússal főzött krumpli és 
tarhonya, melynek színe a jóféle szegedi papri-
kától piroslott, mint a rózsa. Ezt az ételt meg-

/ 
ehette a gróf is. Áldott kezek készítették; Szeged 
legelőkelőbb hölgyei adták meg annak ízét-savát 
s meg volt az főzve, mint a hogy Isten tudni 
engedte. Szeged hölgyei közül különösen Naschitz 
Józsefné, ez idő szerint AVorzikovsky Károlyné, 
volt a konyha lelke. Ott sürgölődött, forgolódott 
állandóan a konyhán; az ő gondos keze őrkö-
dött a kicsinyek táplálása felett és szerepét anyai 
hű szeretettel és lelkesedéssel töltötte be. A ne-
héz idők napjaiban, áprilistól novemberig, az 
óvókat is a „Vörös-kereszt" fizette. 

Az apró kis csecsemők ápolásáról sem feled-
kezett meg a nőegyesület és a „Vörös-kereszt." 
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Alig az édes anya a napi élelem keresése után 
fáradozott, a „Vörös-kereszt" által felállított böl-
csődébe vihette kicsijét, hol szeretettel ápolták 
s ellátták mindennel, a mire csak szüksége volt. 
Így számtalan kicsi meg volt mentve attól, hogy 
fél-fél napon át a bódé valamelyik zugában éhen, 
szomjan sírjon s nem volt egyik-másik jó lelkű 
szomszédasszony gondozására szorulva, hogy úgy, 
a hogy gondot viseljen reá. 

Az árvíz alatt száz meg száz apró szopóst s 
hasonló kisdedet ápolt így a „Vörös-kereszt" 
bölcsődéjében s a szeretetnek és jótékonyságnak 
munkálkodásával számtalan kisdednek mentette 
meg életét. 

A kisdedek óvását és ápolását ily meleg sze-
retettel karolta fel a „Szegedi jótékony nőegye-
siilet" és a „Vörös-kereszt" s áldásos munkál-
kodását folytatta szakadatlanul mindaddig, míg 
a város területéről a víz le nem húzódott és a 
lakosság át nem telepedett a Tisza jobb part-
jára, a mi az ősz közeledésével történt meg. 

Az elpusztult s a romokban heverő városba 
visszatelepedett lakosságra Szeged ujjáteremté-
sének nagy munkája várt, melyben részt vett a 
városnak minden rendű lakosa és osztálya. A 
nőegyestilet is serényen munkához látott, a meg-
rongált belvárosi óvóintézet helyiségét használ-
ható állapotba helyezte, felsővároson házat bérelt 
s őszre mind a két helyen akadály nélkül meg-
kezdődött a kisdedek nevelése. Az egyesület 



nem volt ily szerencsés a rókus városrészi inté-
zet megnyitásával. Az intézet háza teljesen 
romokban hevert, helyiség bérbevételéről szó sem 
lehetett s így az egyesületnek le kellett mon-
dani az intézet megnyitásáról. Nehéz s fájó szív-
vel bár, az egyesületnek bele kellett nyugodni a 
sors végzetébe s hogy felépítheti-e valaha a 
rókusi intézet házát, oly kérdés volt, melyre a 
sors titkos könyvében volt megírva a felelet. 

De miként a kereszténység mithoszi korsza-
kában Nagy Konstantinnak „E jelben fogsz 
győzni" — lángoló betűk képében a kereszt 
jelent meg, a „Szegedi jótékony nőegyesület" 
borús egén is a „Vörös-kereszt" tűnt fel e jel-
szóval „Bennem remélj s győzni fogsz." 

S mintha a sors megbánta volna mostoha 
kezének sújtó csapását s mintha kegyének me-
leg sugarát árasztotta volna egyszerre az egye-
sület borús egére: a „Vörös-kereszt" jelszava 
Isten áldásaként beteljesedett, bizonyságául an-
nak, hogy a jótékonyság nemtője nem hagyja 
el azokat, kik az írás szavait követve : „Enged-
jétek hozzám a kisdedeket" — az Úr nevében 
fáradoznak. 

A Gondviselés védő keze a „Szegedi jóté-
kony nőegyesület"-et felemelte, felmagasztalta, 
hogy tovább is folytathassa nemes munkálko-
dását : a kisdedek nevelését. Az egyesületnek 
eddig e legszebb s erkölcsi diadalainak legfénye-
sebb napja így van feljegyezve a történet lapjain. 
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Az 1880-ik év május 9-ikén fényes, nagy 
gyűlésre készült Budapest. Az ország minden 
részéből berezegek, grófok, bárók, miniszterek 
s hasonló rangú előkelőségek és a „Vörös-
kereszt" vidéki fiók-egyesületek küldöttei gyűl-
tek össze fényes, ünnepi gyűlésre, hogy mély 
hódolattal fogadják Felséges asszonyunkat, Ma-
gyarország szeretett királynéját, ki a gyűlésen 
elnökölni fog. E gyűlésen Szegedről is megjelen-
tek özv. Wőber Györgyné elnöknő, Keméndy 
Nándorné, (özv. Worzikovsky Károlyné), özv. 
Wőber Antalné és Naschitz Józsefné, mint a 
szegedi fiók-egyesület küldöttei és választmányi 
tagjai. 

A „Vörös-kereszt" tartotta első s beszámoló 
nagygyülésését, mely a királyné védnöksége alatt 
áll. A gyűlést megelőző napon előértekezlet volt, 
vagyis ekkor tartódott a tulajdonképi tárgyaló 
és határozó gyűlés ; a másnapi, vagyis a királyné 
elnöklete alatt tartandó gyűlés csak fényes s 
ünnepi bezárása volt az előző gyűlésnek, melyről 
a tárgyalás és vitatkozás ki volt zárva ; a ki-
rályné jelenlétében csak a mult nap hozott ha-
tározatokat elfogadás végett terjesztették elő az 
ünnepi gyűlésen. 

Az előértekezleten Zichy Livia grófnő elnökölt. 
E gyűlésen a többi között arról is volt szó, hogy 
a szegedi árvízkárosultak számára gyűjtöt t ado-
mányokból fenmaradt 8000 forintot hova s mi 
czélra fordítsa a „Vörös-kereszt egyesület" ? Ezen 
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összeg kevés segítséggel éppen elegendő lett 
volna arra, hogy belőle a rókusi óvóház felépül-
jön. De ki mert volna a fényes gyülekezetben 
szót emelni, hogy ezen összeget elkérje ? Kinek 
lett volna bátorsága erre ? Pedig nem volt vesz-
teni való idő ; néhány pillanat és a gyűlés ha-
tároz s akkor mindennek vége. Különféle javaslat 
volt előterjesztve s már-már a döntésre került a 
sor, mikor a fényes gyülekezetben, hol csak ki-
mérten adták a szót, felállt egy igénytelen nő 
és beszélni kezdett. Szavait alig vették figye-
lembe. A bátor nőt ez nem hozta zavarba. Arcza 
kigyúlt, szemeiben a lelkesedés tüze lángolt ; 
beszédét a sziv melegsége hatotta át, mely gyúj-
tott és lelkesített. Szava hatalmával annyira 
meghódította a sziveket s magával ragadta a 
fényes gyülekezetet, hogy indítványát, mely sze-
rint a fenmaradt összeget a „Vörös-kereszt" adja 
a rókusi óvóintézet háza felépítésére, Magyar-
ország legelőkelőbb férfiaiból és hölgyeiből állott-
fényes gyülekezet zajos tapssal jutalmazta meg 
a bátor és lelkes szónokot s általános helyeslés-
sel szavazta meg kérését. A bátor és lelkes szó-
nok Keméndy Nándorné volt, Szeged küldötteinek 
egyike. 

A zajos tapssal s éljenzéssel fogadott szó-
noklat után a központi választmány egyik mellék-
terembe néhány perezre visszavonult és a követ-
kező határozattal és javaslattal lépett elő : „A 
„Vörös-kereszt" egyesület a 8000 forintot azzal a 



feltétellel és kikötéssel adja át a „Szegedi jóté-
kony nőegyesiilet"-nek, hogy az építendő óvó-
iskola homlokzatába a „Vörös-kereszt" jelvénye 
be legyen állítva s továbbá örök időkön át Fel-
séges Asszonyunk, Erzsébet királyné nevenapján, 
a „Szegedi jótékony nőegyesület" az óvóintézet-
ben ünnepet rendezzen s ugyanakkor 12 szegény 
gyermeket a nap emlékére teljesen ruházzon fel 
az egyesület." 

így teljesedett be a „Bennem remélj s győzni 
fogsz" jelszó s a jótékonyság nemtője így nyujtá 
áldó kezeit a „Szegedi jótékony nőegyesület" 
segítségére. 

A rókusi óvóintézet háza 1882-ben épült fel 
s homlokzatán díszlik a „Vörös-kereszt" jelvénye, 
mely az ember-baráti szeretet áldását hirdeti. E 
jelvény védőszárnya alatt a ..Szegedi jótékony 
nőegyesület" a szeretett királyné nevenapját 
minden évben mély hálával s hódolattal ünnepli 
meg ; felruház 12 szegény gyermeket, hogy a 
nap emlékének örvendjenek. A kicsinyek ajkain 
fölcsendül e napon a hála zsolozsmája, áldva a 
szeretett királynét, kinek jóságos keze a szeged-
rókusi óvóintézetbe is láthatatlanul elér, hogy 
minden évben áldást s jótéteményt áraszszon a 
gyermekekre. A rókusi óvóház építéséhez a város 
is hozzájárult 50 ezer téglával s társadalmi úton 
is gyűlt be pénz s így épült fel a rókusi óvó-
iskola. 

10* 
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A rókusi óvóiskola ünnepies megnyitása és a király 
látogatása. 

A rókusi óvóintézet felavatása és ünnepies 
megnyitása 1882-ik év november 19-én ment 
végbe. E napon történt az intézetben az első 
megünneplése a királyné nevenapjának, mely-
nek fényét és fontosságát a nagy számú közön-
ség s ügybarátok megjelenése és Szeged város 
előkelőségének részvétele emelte. Jelen volt az 
ünneplésen Wőber Antalné elnöknő élén a jóté-
kony nőegyestilet, a királyi biztosság részéről 
Kelemen min. osztálytanácsos, Dáni Ferencz fő-
ispán, Pálfi Ferencz polgármester. Az ünnepi 
beszédet Salamon Zsigmond egyesületi titkár 
tartotta, melyben az intézet történetét és a nap 
fontosságát fejtegetvén, rámutatott a „Vörös-
kereszt" jótékonyságára, melylyel lehetővé tette 
a rókusi óvóintézet házának felépítését. 

1883-ik év október 15-én is fényes nap vir-
radt a rókusi óvóintézetre. 0 Felsége, a magyar 
király látogatta meg az intézetet Tisza Kálmán 
min. elnök, Tisza Lajos kir. biztos és több kitű-
nőség kisérete mellett. 

A rókusi óvóintézet háza áll l munka és 1 
játszó teremből, 1 ruhatárból üvegezett folyosó-
val és tágas befásított játszótérből, ezen felül az 
intézetben van az óvónő rendes lakása. Az épü-
let értéke : 14,500 frt. 
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Az.egyesület tevékenysége az árvíz után és erkölcsi 
diadalai. 

A felsővárosi óvóintézet megnyitásától kezdve 
(1856) bérelt házban volt elhelyezve, az árvíz 
is ebben az állapotban találta. Hogy a nőegye-
sület a „Vörös-kereszt" segítségéből a rókusi 
intézetet fölépíthette, most minden erejét és 
tevékenységét arra fordította, hogy a felsővárosi 
intézetnek is tulajdon házat szerezzen. Az inté-
zet 1884-ben elérte czélját, mivel az eddig bér-
ben birt házat 8500 frtért megvette, melyben 
meg vannak a szükséges termek, a tágas nyári 
játszótér s az intézet házában az óvó rendes 
lakása. 

A jótékony nőegyesület az árvíz által reá 
mért nehéz csapásokat a kisdednevelés útjából 
lelkes ügyszeretetével s buzgó tevékenységével 
néhány év alatt így elhárítván, ujabb s nagyobb 
szabású alkotáshoz fogott, hogy 50 éves fenállá-
sának áldásos munkálkodását a kisdednevelés 
terén méltó emlék hirdesse. Ez emlék Szeged 
első óvóházának újra építése volt. A belvárosi 
óvóintézet helyiségeit az árvíz annyira megron-
gálta, hogy egészségi szempontokból újra kellett 
azt építeni. Az épület emelése nagy gondot 
adott a nőegyesiiletnek, mivel az elődök tiszte-
letének s az eszme megvalósításának emlékére 
akarta azt emelni. Evekig tartott a munka, a 
tervezés, míg az anyagi kérdést az egyesület 



megoldotta. De az erős akarat győzött. A jóté-
kony nőegyesület a belvárosi roskadt óvóház 
helyett a kisdednevelésnek díszes otthont emelt, 
mely méltó emléke annak, hogy a nőegyesület 
ma is épp oly lelkesedéssel és ügyszeretettel 
támogatja a kisdednevelés nemes czélját, mint 
a hogy 50 esztendő előtt az elődök, az első 
alapítók azt felkarolták és támogatták s ez 
eszméért szívvel-lélekkel küzdöttek és lelkesedtek. 

Az épület emeletes ; értéke 20,000 forint. A 
földszinti rész foglalja magában az óvóintézet 
helyiségeit, az emeleten van áz óvó- és a segéd-
óvónő lakása és az egyesület nagy díszes tanács-
kozó terme. Az udvar és a nagy játszótér 
be van fásítva. Az egész intézet teljesen meg-
felel a kisdedóvás minden igényeinek, melyet e 
téren is a fejlődő kor és a haladás ma már meg-
követel. A nőegyesület ezen épület által nem-
csak a kisvednevelésnek emelt kellemes és díszes 
otthont, hanem mintául szolgálhat bármely vá-
rosnak hasonló czélú intézet építésénél. A díszes 
új épületet a nőegyesület 1893-ik év október 
16-án ünnepélyes megnyitással adta át rendel-
tetésének. 

A belvárosi óvóház felépítésével a jótékony 
nőegyesület a kisdedóvás ügyét ismét arra a 
virágzó állapotra emelte, mint az árviz előtt volt; 
sőt azt túl is szárnyalta, mivel az uj óvóházak 
mind külső csínban, mind a belső berendezés 
szempontjából messze fölötte állnak az árviz 
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előtti régi épületeknek. De sokkal font-osabb ennél 
a nőegyesület erkölcsi tekintélyének emelkedése, 
melyet a kisdednevelés megmentése, ujjáalkotása 
és jövőjének megszilárdítása által vívott ki úgy 
a város közönsége, mint a legfőbb tanügyi ha-
tóság előtt. A sikerekben, a győzelemben rejlik a 
legerősebb hódító hatalom. A jótékony nőegye-
sület fényes sikereket aratott, győzött és diadal-
maskodott ; mivel a kisdedóvás ügyén az árviz 
csapásai által ejtett sebeket munkás kezei nem-
csak behegesztették, nemcsak megmentette az 
egyesület az ügyet az elbukástól, hanem meg-
ifjodva, megerősödve vezette azt a haladás és 
fejlődés útjára. Hogy városunkban a kisdedóvás 
ügye az árviz után erősebb és szilárdabb léptek-
kel haladt előre, ebben a nőegyesületnek elévül-
hetetlen érdemei vannak. 

Ily előzmények és sikerek után Szeged város 
közönsége készséggel ismerte el a nőegyesület 
erkölcsi tekintélyének súlyát a kisdednevelés 
terén s ennek több irányban kifejezést is adott. 
Mikor a nőegyesület újra építtette a belvárosi 
óvóházat, a város ingyen telekkel ajándékozta 
meg az egyesületet. A nőegyesület erkölcsi te-
kintélyét még nagyobb jelentőségű módon is 
elismerte Szeged város közönsége. Ennek fényes 
bizonysága abban nyilvánult, hogy az általa épí-
tett és fentartott óvóintézetek felügyeletét és 
kormányzását a nőegyesület kezére bizta, sőt az 
óvók megválasztását is teljhatalommal reá ru-



házta. A közoktatásügyi minisztérium is hasonló 
elismerésben részesítette a szegedi jótékony nő-
egyesületet, mely a nőegyesület erkölcsi tekin-
télyének emelésére hathatós befolyást gyakorolt. 
Az árviz betörésekor a tanügyi kormány az első 
segély nyújtására 500 forintot utalványozott; az 
1893-ik év óta pedig évenkint 1000 forinttal 
támogatja a nőegyesiiletet a kisdednevelés terén 
kifejtett sikeres és buzgó munkálkodásában. 

Az árvíz által romba dőlt alsóvárosi óvó-
intézet házát a város 1882-ben építette fe l ; 
ugyanezen évben a királyi biztosság is meg-
ajándékozta a várost egy óvóintézettel, melyet a 
könyöradományok czímén begyűlt fillérekből meg-
maradt összegből emelt a szabadkai-sugár úton. 
Egyik-egyik ház értéke 12,500 frt, Mind a két 
intézet magában foglalja az óvók lakását, befásított 
tágas udvart s játszó teret s mindazon helyisége-
ket, melyeket a kisdedóvás igényel és megkövetel. 

A jótékony nőegyesület részéről három és a 
város által fentartott két óvóintézeten kívül fentart 
még a zsidó hitközség egy és Lévay Béláné egy 
magán jellegű óvóintézetet. A zsidó hitközségé 
1880-ik évben, Lévay Béláné-é a közoktatásügyi 
miniszter engedélyezése mellett 1891-ik évben 
nyílt meg, melyet évi 200 forinttal segélyez a 
közoktatásügyi miniszter. 

E szerint hét kisdedóvóintézet van Szeged 
város területén, melyekben az 1879-iki évtől 
1895-ik évig nevelésben részesült. 
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1. a belvárosi óvóintézetben . . 2086, 
2. a felsővárosiban 1647, 
3. a rókusiban 1943, 
4. az alsóvárosiban 1610, 
5. a szabadkai-sugárutiban . . 1012, 
6. a zsidó hitközségiben . . . 1226, 
7. a magán jellegű óvóintézetben 303. 

Összesen . . 9827. 

Az egyes óvóintézetek évi fentartási költ-
ségei : 

1. a belvárosié 1485 frt, 
2. a felsővárosié 1075 „ 
3. a rókusié 1005 „ 
4. az alsó városié . . . . 1005 ,, 
5. a szabadkai-sugárutié . . 885 „ 
6. a zsidó hitközségié . . . 550 „ 
7. a magán jellegűé • • . 700 ,, 

Összesen . . 6705 frt. 

E költségeket a havonként szedett mérsékelt 
tanítási díjból és a nőegyesületi tagság után 
járó s egyéb adományokból fedezi a nőegyesü-
let. A városi és a többi intézetben mérsékelt 
tanítási díjat fizetnek a szülők, a hiányt a városi 
pénztár és a fentartó község fedezi. 
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Utóhangok. 

A „Szegedi jótékony nőegyeslilet" ötven éves 
múltján vörös vonalként húzódik végig a kisde-
dek nevelésének lelkes felkarolása és pártolása; 
sőt az egyesület ezt tűzte ki czéljául, ezt tűzte 
zászlajára, midőn 50 esztendővel ezelőtt azt ki-
bontotta. Azóta híven küzdött és küzd ma is e 
zászló alatt s áldásos munkálkodását szakadat-
lanul folytatja. 

/ / 
Es ma, az Úrnak 1896-ik, Magyarország ezer 

éves fenállása ünneplésének évében, május 24-ik 
napján, midőn a „Szegedi jótékony nőegyesület" 
ötven éves fenállásának évfordulóját ünnepli, 
lelki megnyugvással és felmagasztaló öntudattal 
tekinthet vissza az egyesület minden tagja a 
munkában és eredményekben gazdag múltjára 
és az egyesület félszázados pályafutására, me-
lyen, mint soha le nem tünő fénycsillag, ragyog 
fenn a sikerek dicsőségével tündöklő múlt emlé-
kezete. 

S mily érzelmek hevítik azok szivét ma s mily 
gondolatok ébrednek azok lelkében, kik már 50 
esztendővel ezelőtt az egyesület bölcsője mellett 
virrasztottak s életet adtak annak, hogy soká, 
az idők végtelenségeig áraszsza a kisdedekre a 
jótékonyság meleg sugarait, — s ma is élnek és 
az egyesületnek buzgó és munkás tagjai ? 

Az isteni kegyelem ezen áldásában és szeren-
cséjében az egyesületnek két tagja részesül ma. 
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Özv. Wőber Györgyné és Osztrovszky József, 
kúriai tanácselnök. Az egyesületnek e még most 
is élő két tagja, az 1846. márczius 2-án történt 
megalakuláskor már az egyesület tagjainak so-
rába léptek, mint alapító tagok. Wőber Györgyné, 
mint választmányi tag, Osztrovszky József, mint 
ügyész volt a nőegyesület tagja. 

Wőber Györgyné ezen időtől kezdve állan-
dóan fáradhatatlan és buzgó tagja volt az egye-
sületnek s egy negyed század óta pedig, mint 
elnök áll az egyesület élén és fáradhatatlan mun-
kálkodásával és tevékenységével a virágzás fo-
kára emelte azt. A mai napon az ő elnökösködése 
mellett ünnepli az egyesület félszázados fenállá-
sának évfordulója napját. A határtalan tisztelet 
és szeretet tárgya leszen ő ina az ünneplésnek, 
mint élő alakja és képviselője az 50 esztendővel 
ezelőtt hirdetett magasztos eszmének, a kisdedek 
óvásának és nevelésének. Az egyesület tagjai 
az ő személye iránt mindenkor rajongó szeretetet 
és tiszteletet tanúsítottak s érdemeit hálás elis-
meréssel méltányolták. Az egyesület tiszteletének 
és szeretetének nyilvánítása jeléül a belvárosi 
óvóiskolának 1893. október 16-án történt ünne-
pies megnyitásakor leleplezte az érdemekben gaz-
dag matróna arczképét, mely a nagy tanácskozó 
terem egyik diszét képezi. 

Wőber Györgyné nemcsak a jótékony nő-
egyesület kebelében 50 évi áldásos munkálkodá-
sával szerzett magának hervadhatatlan érdemeket, 
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hanem Szeged társadalmi életében is mindenkor 
elsőrendű szerepet vitt, midőn valamely ügynek 
a nők közreműködésére és segítségére volt szük-
sége. A múltban úgy, mint a jelenben, az ő 
körébe csoportosultak s csoportosulnak ma is 
Szeged hölgyei, ha valami nagyobbszabásii moz-
galom kerül felszinre s csak akkor koronázza azt 
a siker biztos diadala, ha az ő varázshatalmú 
keze mozgatja annak szálait. A közügyek terén 
fáradhatatlan munkásságával szerzett érdemeit 
0 Felsége, a király, már 1887-ben koronás arany 
érdemkereszttel jutalmazta és tüntette ki. Ma 
pedig a tisztelet és szeretet meleg sugara ra-
gyogja őt körül, midőn az egyesület 50 éves 
fenállása -évfordulója napján a közönség ünnepi 
érzelmektől áthatva ad kifejezést a nagyjelentő-
ségű nap örömének. 

Az ünneplés fénysugara Skultéthy Mihály óvó 
50 éves pályafutását is beragyogja, kivel a jó-
tékony nőegyesület megosztja a maga örömnap-
ját, mivel ugyanazon napon és órában, mikor az 
egyesület üli örömnapját, jubilálja Skultéthy Mi-
hályt, a kisdedóvásnak 50 éves hű munkását is, 
ki iránt a tiszteletnek és az érdem elismerésének 
e nyilvánítása a „Szegedi jótékony nőegyesület" 
nemes gondolkodásáról és emelkedett szelleméről 
tanúskodik. 

A jubiláló egyesület közgyűlésén Salamon 
Zsigmond, kir. táblabiró s a „Szegedi jótékony 
nőegyesület" örökös tiszteletbeli titkárja tart ja 
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az ünnepi beszédet. E férfiú egy negyed száza-
don át buzgó s fáradhatatlan munkása volt a 
nőegyesületnek és a kisdednevelésnek. Sokat 
köszönhet neki az egyesület. A legválságosabb 
időben, az árvíz-veszedelem alatt ő volt az egye-
sületnek nemcsak tanácsadója, hanem egyik leg-
erősebb oszlopa. Már a rókusi kisded-óvóház 
felépítésében kiváló érdemei vannak. S hogy a 
nőegyesület jubiláris ünnepét saját díszes „ott-
honában" ülheti meg, első sorban neki köszön-
hető. Mint előkelő állású egyén s köztörvény-
hatósági tag, minden befolyását mindenkor a 
nőegyesület javára érvényesítette s csak az ő 
törhetetlen erélyének s fáradhatatlan közbejárá-
sának sikerült elhárítani mindazon akadályokat, 
melyek a belvárosi óvóház építésében az egyesü-
let elé gördültek. Történeti följegyzésre méltó 
esemény, melyért a tisztelet s az elismerés ko-
szorúja illeti az érdemes férfiút ! 

A „Szegedi jótékony nőegyesület" a vidéki 
hasonló czélú egyesületek között mindig vezér-
szerepet vitt. Még minden országos kiállításon 
részt vett s Magyarország ezer éves fenállásának 
ünneplésére rendezett kiállításra is ő volt az első 
jelentkező az országban. Ott szemlélhetek ma 
már felküldött tárgyai. Nevezetesen : a belvárosi 
és az alsóvárosi óvóházak külső és belső fény-
képei, a mint a kicsinyek alaki munkákkal fog-
lalkoznak. Írásba van foglalva az óvónők napi fog-
lalkozásuk tanmenete, az időszaki foglalkozások 



csoportja, módszertani levezetése s hozzá van 
mellékelve a napi órarend és foglalkozás beosz-
tása. E mellett fel vannak küldve a foglalkozási 
tárgyak anyagai s a kicsinyek munkái. E szép, 
rendszeres és szakértelemmel összeállított képe 
a szegedi kisdedóvó intézeteknek, bizonyára 
figyelmet ébreszt maga iránt s a kiállítók dicsé-
retére fog válni. E mellett a nőegyesület a kiálli-
tás tanulmányozására felküldi mind a hét óvónőt 
s e czélra fejenként 20 forintot szavazott meg 
nekik. 

A „Szegedi jótékony nőegyesület" 50 évi 
áldásos munkálkodása után s ily szép múlttal 
szemben, az Urnák 1896-ik, Magyarország ezer 
éves fenállása ünneplésének évében, május hó 
24-én lelki megnyugvással és örömmel ülheti 
meg félszázados fenállása évfordulójának napját. 

A „Szegedi jótékony nőegyesület" tisztikara és választ-
mánya a jubiláris évben. 

Örökös elnök: Wőber Györgvné özv. 
Társelnök: Polgár Lászlóné. 

Örökös t i tkár: Salamon Zsigmond. 
I. t i tkár: Szmollény Nándor. 

II. t i tkár: Wőber Lajos. 
Pénztáros: Gál Ferencz ifj. 

Ellenőr: Kulisits István. 
Könyvelő ]yPaulovits Márton. 
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Választmányi tagok : 
Aigner Károlyné özv. 
Aigner Nándorné. 
Auer Póterné. 
Babarczy Józsefné. 
Barcsay Károlyné. 
Egressi Péterné. 
Fluck Ferenczné. 
Hatzinger Sándorné. 
Kelemen Istvánné. 
Keméndy Nándorné. 
Krikkav Gusztávné. 
Leffter Mihályné. 
Lázár Györgyné. 
László Gyuláné. 
Lévay Istvánné. 
Magyar Endréné. 
Mann Jakabné. 
Muskó Sándorné. 
Pálniay Jánosné özv. 
Pálfy Ferenczné. 

Polgár Ignáczné. 
Rósa Izsóné. 
Reök Ivánné. 
Rigó Józsefné. 
Ratkovits Károlyné özv. 
Szávits Györgyné özv. 
Szmollény Nándorné ifj. 
Schvartz Jánosné. 
Tombátz Mihályné özv. 
Tóth Pálné. 
Török Sándorné özv. 
Török Jánosné. 
Vajda Fülöpné. 
Vészits Lajosné. 
Vidovits Imréné özv. 
Wőber Antalné özv. 
Worzikovsky Károlyné özv. 
Zombori Antalné. 
Zombori Andrásné özv. 
Zápori Nándorné. 

Óvók : 

A belvárosi kisdedóvó intézetben : özv. Szé-
kely Gáborné és Szeless Ilonka. 

Felsővároson: Skultéthy Mihály és Skultéthy 
Mihályné. 

Róknson : Katonáné Beleznay Szeréna. 
Alsóvároson : Börtsök Lajosné. 
Szabadkai-sugárnton : Pillich Imréné. 
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