
A 425 éves mezőtúri fiúgimnázium

„Kitüntették a -mezőtúri Dózsa Gyöngy Gimnáziumot. —
Vasárnap ünnepelte fennállásának 425. évfordulóját a mező-
túri Állami 'Dózsa György Altalános Gimnázium. Az ünnepsé-
gen részt veU Jóború Magda, az oktatásügyi miniszter első
helyettese, <s beszédében bejelentette, hogy a Népköztársaság

[ Elnöki Tanácsa «. Munika Vörös Zászló Érdemrendjével tün-
tette 'ki a jubiláló gimnáziumot." (Szabad Nép, 1955. október 24).

Az alapítás évét, illetőleg az iskola kezdetének időpontját már a 25 év előtti
— a 400 éves — jubileumi ünnepség előkészítői is igyekeztek lelkiismeretesen, tör-
téneti hűséggel megálllapítani. Mezőtúr város és iskolájának történetírója, Faragó
Bálint tanár az 1520-as és 30-as évekre tette ezt, de Borsos Károly 'igazgató felkéré-
sére Zoványi Jenő, a haladó szelleme miatt sokat üldözött tudós egyháztörténész
ez 1530. évben jelölte meg az iskola állapításának pontosabb dátumát.

Annyi kétségtelen, hogy a reformált valláshoz a túriak már a kezdet kez-
detén csaknem teljes számmal csatlakoztak. Ebben eleinte a legnagyobb érdeme
az éppen Túrról származó és a wittenbergi egyetemre 1527-foen kikerült, majd onnan
hazajövő Túri Szabó Lukácsnak volt, akit az iskola alapítójának tekinthetünk.
Merthogy az 1530. utáni években már középfokú iskola lehetett a túri, igazolni
látszik az is, hogy a külföldi egyetemeken több túri előnevű tanuló volt beírva.

Iskolánk első igazgatója, ún. rektora az 1551—53. évedben Szegedi Kis István,
a nagy magyar reformátor volt, amit Skaricza Máténak Szegedi Kis István életé-
ről írt és 1885-ben Baselben kinyomtatott munikája is megemlített.

Ebben .az időben és a következő században a török megszállás folytán sok
hányattatáson és szenvedésen 'ment át az iskola. Hiszen hazánknak ezen a terü-
letén csaknem folytonos háborúk voltak, úgyhogy a túrialk kétízben lakóhelyük el-
hagyására is kényszerültek. Először, az „első futás"-kor (1692—99. között) a vár-
konyi pusztán és Tószegen, a „második futás"-kor pedig (1705—1710. között) a
Tiszaburával szemben fekvő Akclháton, majd az árvíz elől Vezékényen, később
Hanyiban húzódtak meg. De iskolájukról még a futás és bujdoeás idején is gon-
doskodtak. 1699. után már megszakítás nélküli sorrendben ismerjük a XVIII. és'
XIX. századi rektorok nevét.

A 'gimnázium ima már mint állami fiúgimnázium működik. Nevét,, a „Dózsa
György" megtisztelő 'elnevezést az 1950—51-es iskolai évben nyerte el. Az 1514-es
parasztháborúban ugyanis Mezőtúr is jelentős szerepet játszott. Többek között
megemlítendő, hogy Dózsa György 1514. május 19-én, a ceglédi nagy zászlóbontás
után még aznap Tiszavárkonyíba, másnap pedig a Tiszán átkelve Túr mezővárosáig
jött és itt megszállt. „Ebben a városban egymagában 800-nál többen állottak mel-
léje" — írja egy egykorú feljegyzés.
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Lássuk most, milyen volt a-mezőtúri iskola jellege és szervezete a múltban!
Már a reformáció kezdetén, amikor a túriak áttértek az új 'hitre, bizonyos

fokig 'középiskolai jellege volt. Itt taníthatták mindazokat az ismereteket, amelyek
az ilyen fokú középkori iskolákban szerepeltek. Amikor aztán Debrecenben 1549-
ben megalakult a magasaibbfckú protestáns iskola, jó ideig 'mint annak előkészítő,
kis iskolája szerepelt. Ün. „akadémiai promóció" volt a túri iskola, azaz olyan,
amelybe a felsőbb iskolát, legelsősorban a debrecenit végzett egy-egy jelesebb ifjút
hozott a város, majd az egyház „oskolaimester"-nefc vagy „'réktor"-nak, hogy itt
— egy vagy két évet töltve — tanulmányaiknak külföldi egyetemeken való foly-
tatásaihoz a költséget 'megszerezhessék.

Az iskolába járó összes tanulókat eleinte csupán a rektor egyedül tanította,
később azonban, mikor a. növendékek megszaporodtak, az alsóbb osztályosok taní-
tásában a felsőbb osztályba járó diákok is 'segítették, akiket „publicus praecepto-
rck"-nak 'hívtak, és akik .munkájukért „tíz vonás forintot" kaptak. Külön tanító-
kat, ún. praeceptorokat csak 1763-ban állítottak a rektor mellé segítségnek. Ebből
az időből maradt feljegyzés szerint pl. 1764-lben, Csepregi István rektorsága alatt
a több, mint 300 tanuló iskoláztatása úgy oszlott meg, hogy az oratorokat, poétá-
kat, rhetorckat és syntaxistákat a rektor maga, a coinjugisbákat és declinistákat
Helmeczi József fogadott praecepter, az olvasókat (lectores) és a kisebbeket (tehát
a régi négyosztályos elemi fokozatúatoat) pedig az iskola felsőbb osztályos diákjai,
a publicus praeceptorok tanították. -

A tantárgyaik a pairliculában általában a debreceni kollégiumban tanítottak
vd'tak a megfelelő fokon. Ez idő szerint pedig itt a négy „elemi" fokozatot eleinte
négy, később hat — mai szóvá,1, élve — középiskolai fokozat követte. Sőt feljegyzé-
seik vannak arról is, hogy a XVIII. század közepén a túri iskola még ezt is túl-
haladta, mert tantárgyai között a latin és görög nyelveken tkívül a héber nyelv, a
filozófia és a teológia is szerepelt.

Az iskolai rendtartás ebben és 'az ezt megelőző időkiben szigorú volt. Nem lesz
érdektelen talán, ha pl. az 1734-ből feljegyzett iskolai törvényekből idézünk.
A „Leges Generális" a „Socielas Tagatorum", vagyis a tógás diákoknak magatar-
tásbeli és tanulmányi kötelességeiről szólnak. E törvények szerint az iskolába
beiratkozni kívánó diák hozzon ajánlást, azzal jelentkezzék a rektornál, aki vizsgá-
latnak veti alá. Ha a vizsgálat sikerült, akkor a- diák az iskolai törvényeket alá-
írta, és kézadással tett ígéretet a teljes engedelmességre.

A cikkelyeik előírják pl., 'hogy az iskolán kívül és 'belül anyanyelvén senki
ne beszéljen, a latin nyelven beszélést mindenki szorgalmasain gyakorolja, A más-
ként cselekvő az iskola kapujában és udvarában három óra hosszat álljon őrt.
Mindnyájan illő öltözetben (a nagyobbak tógában) járjanak, a hajukat fel ne süs-
sék, hosszú hajat ne viseljenek, „török módira" ne myíraUkczzanak, katonai köpö-
nyeget, nyakláncokat ne viseljenek, fegyvert ne hordjanak magukkal. „Lakomára
üdvözlés végett kimenve először is a vendégeket szerényen és 'akadozás 'nélkül
hangosan üdvözöljék, a kapott alamizsnát ismét röviden megköszönjék, a kapott
pénzt 'hűségesen megőrizzék és az iskolába minél gyorsabban visszatérve az iskola
seniorának gondjaira bízzák..." A tanulok maguk közül szabad és „elkülönített"
szavazat által évenként seniort és contraseribát (ellenőrt) választottak. Az így
megválasztottakat ünnepélyes eskütétel után a rektor erősítette meg hivatalukban.
A senior és contraseriba iránt az iskola összes polgárai tisztélettel és engedel-
mességgel tartoztak viselkedni. A tanulók fegyelmezését közvetlenül a senior vé-
gezte, a vétkes büntetését ő szabta Iki, és ő hajtotta végre. A büntetések között
szerepelt a pénzbüntetés, de a kizárás is.
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Az idézett törvényeket az iskola diákjai 1820-ig mind aláírták, bár a „deák
szó" (latin 'beszéd) gyakorlatilag tulajdonképpen már 1798-ban megszűnt; termé-
szetesein nem mint iskolai tantárgy.

Az iskola nevelő személyzete, mint említettük, eleinte egyedül a rektorból
állott, akinek a nagyobb diákok segédkeztek az alsóbb tagozatúak tanításában. Ezek
mellett 1763-tól kezdve a rektor segítségére hivatásos praeceptort is állítottak be,
aki rendszerint a latin tagozat I. és II. osztályát, a declinistáikat és conjugistákat
oktatta. 1831-től kezdve á'landó
kortrektoir is működött az intézet-
ben aki a rektorral együtt a ma-
gasabb osztályosok, a nhetorok és
poéták nevelésében is résztvett.
1843-ban megszüntették a raktor-
ságot és professzorokat választot-
tak a gimnázium vezetésére. 1851-
ben az abszolutisztikus osztrák
kormány rendelete arra kénysee-
rítette az eddig hat osztályos túri
iskolát is, hogy tizenkét tanári ál-
lást töltessen be, aminek a fenn-
tartó református egyház nem
tudván eleget tenni, az iskola
1851-ben megszűnt. Bárándi Kis
Sándor, akkori professzor buzgól-
kodására azonban 1858-ban az
alsó két. osztállyal újjáéledt, s
1863-tól kezdve már ismét hat.
osztállyal működött. A gimná-
zium hetedik osztálya csupán
1893., nyolcadik osztálya pedig
1894. őszén nyílt meg. Az első
érettségi vizsgálatot intézetünk-
ben 189'5-ben tartották meg, de
az érettségi vizsgáilat tartásának
jogát és az' állandó nyilvánossági
jogot véglegesen csupán 1900-ban
kapta meg.

Az iskola említett fejlődé-
sével a tanárok száma is fokoza-
tosan növekedett. Az 1859—66.
években létesített négy nagyobb
alapítvány, mely résaben készpénztőke, részben 200 kat. hold föld formájában volt
meg, lehetővé tette, hogy most már négy tanár tanítson a hat osztályban, úgyhogy
három ún. osztálytanár két-két osztályt vezetett, s egy ún. saalktanár valamennyi-
ben a természettudományokat tanította 1878-ig, amikor egy ötödik tanárt is ,alkal-,
máztak. 1879-Jben egy hatodik, nemsokára egy hetedik, majd külön még egy rajz-
tanári állást is szerveztek. A nyolc osztályos gimnáziuirnnak 1894—95-ben 12 tanára
volt. Az I. világháború elején, 1914-foen 15 rendes tanár volt az dnitézetbein, és 1944-
ben ugyanennyi. Ezek közül tizenegyet a fenntartó mezőtúri ref. egyház töltött be
választás útján a tanári testület, ül. igazgatótanács javaslata alapján, négy állás
pedig állami kinevezés alá került az államsegélyezéskor kötött szerződés alapján.
Iskolánk 1948-ban lett állami gimnáziummá, s mint ilyen érte meg az elmúlt
1954—55. 'tanévvel fennállásának 425. esztendejét.

Szegedi Kis István,
a mezőtúri iskala első rektora
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Az intézet ma is élő volt tanárai közül büszkeségünk dr. Rédci László, a
kétszeres Kossuth-díjas matematikus, szegedi egyetemi tanár és Csertki Imre volt
énektanárunk, a Munka Vörös Zászló Érdemrendjével kitüntetett Állami Népi
Együttess Kossuth-díjas karaagya.

A tanulók létszámára, vonatkozóan pontos adataink csak 1839-től vannak.
Csupán 1858. óta máig 25 670 tanuló iratkozott 'be, ezek közül osztályvizsgát tett
24 465, érettségi vizsgálatot pedig (1895-től) 1833 fiú. Jelenleg az iskola tanulólét-
száma lecsökkenj Ennek egészen természetes oka legelsősorban az, hogy a régi
nyolc osztályos gimnázium (az "általános iskola 8 osztálya miatt) mcst négy tago-
zatú, s leánygimnázium, sőt mezőgazdasági technikum is 'működik Mezőtúron.
Másik oka, hogy az utóbbi időben több helyen ott, ahonnan évszázadokon át
állandó utánpótlásunk volt, új gimnáziumok, iU. technikumok létesültek.

A tanulók 'nagyrésze kispolgári volt, de nem kis hányada éppen szegény-
sorsú proletárcsáládck köréből került ki. Ez Mezőtúr földrajzi helyzetéből é<- gaz-
dasági életformájából természetszerűen adódott. Bár az ipari munkások száma el-
enyésző volt, hiszen az Alföldnek ezen a vidékén a feudális nagybirtokrendszer
effensége volt a gyártelepek létesítésének, annál tötíb volt a napszámos, földmun-
kás és főleg a rossz sorsiban tengődő kisiparos gyermeke és a törpebirtokos paraszt-
s>7ánmazású tanulók száma. így pl. 1910—11-ben 304 tanulóból paraszt 87, műinké s-
kisiparcs származású pedig 117. A felszabadulás után itt is lényegesen megválto-
zott a tanulók szociális összetétele: pl. a tavalyi tanévben 181 tanulóból munkás-
sí'ármazású 61, pairasztszármazású pedig 64 volt.

Érdemes kiragadni az iskola, diákjainak nagy táborából is egynéhány nevet!
Pétery Károly (1819—1877.) lelkes baloldali, hailadószeilemű politikus és író, Kossuth
rendíthetetlen híve, a szabadságharcban főhadnagy, s rövid ideig Mezőtúr ország-
gyűlési képviselője is volt. Tábori Róbert (1855—1906.) író, újságíró, műfordító volt.
A „templom kulcsa" című kisregényében szép emléket állított városunk nagy
mártírfiának, Törő Pálnak, 'akit az 1754 ês parasztmozgalom leverése után végez-
tek ki Mezőtúr határában. Dr. Czebe Gyula (1887—1930.) egyetemi tanár, kiváló
bizantiológus, dr. Zsoldos Sándor, a nemrég aránylag fiatalon elhunyt egészségügyi
miniszter, dr. Szűcs Sándor kitüntetett szakorvos, Bukovszkii Ferenc, a szolnoki
Közlekedési Műszaki Egyetem tanszékvezető tanára, Erdélyi József és Szép Ernő
költők, Mezei Barna többszörösen kitüntetett gyógyszervegyész, Borku Géza, hazánk
egyik leghíresebb keramikusa, Jenéi Zoltán Liszt-díjas fuvolaművész, Szőnyi Gyula
fiatal festő, Sántiha hajós, a győztes olimpiai tornászcsapat tagja, dr. Kun Lajos és
dr. Bóma Imre pécsi .egyetemi, ill. főiskolai tanárok szintén tanítványaink voltak.
De rajtuk kívül még számos kiváló szakmunkást, sztahanovistát, üzemvezetőt,
nevelőt és művészt is felsorolhatnánk, akik ma új társadalmunk építésén fára-
doznak.

Az iskola épületére vonatkozóan annyit bizonyosan tudunk, hogy a XIX.
század eiejétől kezdve egészen 1889-ig, egy 1799-ben épült, sokszor és sokfélekép-
pen toldotit-foldott épületben volt a gimnázium közösen a fiú-népiskolák központi
részével. A gimnázium mai egyemeletes épületét 1889-ben építették a város által
adományozott ingyen téglán és 102 000 Ft költségen. 1914-ben építtettek a gimná-
ziumhoz diákotthont, melycen ma a kórház van.

Internátus-féle intézménye, a feljegyzések szerint, már a XVIII. század óta
volt az iskolának. Ebben eleinte hat-hét, majd kilenc-tizenegy diák nyert szállást.
Ellátásukat úgy biztosították, hogy a jobbszívű családok főatek .nekik, azonkívül
világításra faggyút kaptak, temetésre-járásért egy csizmát, vagy helyette nyolc
máriást, s csurrant-cseppent valami az alsóbb osztályok tanításáért is. Bentlakók
ez időben csak magasabb osztályos diákok lehették. A diákotthon új épületében



A mezőtúri fvwginvnázAum épülete.
(Épült 1889-ben.)

1914-től 100—:120 tanuló lakott, akikre két-három bentlakó tanár és az igazgató
ügyelt fel.

A szertáruk felszerelése, a szemléltető eszközök gyűjteményei, a tanári és
ifjúsági könyvtáriak is lassútíb-gyomsalbb fejlődést mutattak az idők folyamán a
h'ova-tovább igényesebb pedagógiai kívánalmaiknak megfelelően. A II. világháború
előtt már 33 317 dfcnból álló gazdag anyaga voűit a gimináziuimnak. Sajnos, ez már
múlté, inert míg az I. világháború intézetünket megkímélte, addig a II. világ-
háború nagy pusztításokat okozott. Gazdag természetrajzi és fizikai szertárunk s
éremgyűjteményünk csaknem teljesen elpusztult, értékes tárgyai elkallódtak, s
károkat szenvedett az épület is. Népi államunk kormánya és maga a társadalom
is — a lehetőségekhez képest — évről-évre mind nagyobb és nagyobb áldozat-
készséggel igyekszik a hiányokat pótolni.

Végiigszemléltük a 425 éves túri iskola történetét, főképp a keretet illetően.
Igazi értékét a fialakon belül folyó munka, az iskola, a nevelők és az iskoláiból
(kikerülő diákok szelleme adja meg. Nyugodtan állíthatjuk, hogy az ősi túri isko-
lát mindig a haladó szellem jellemezte. Az alantos célokat, a felekezeti, faji és
nemzeti ellentéteket tápláló nézeteket sohasem vallotta magáénak. Ennek igazo-
lásául felhozhatjuk azt, hogy a felekezeti jellegű,iskolában, de az intemátusban is,
szép számmai voltak minden időben másvallású (katolikus, zsidó,, stb.) és más
nemzetiségű tanulók is, akik soha inem éreztek sem tanáraik, sem társaik részéről
semmiféle bántó gesztust. A mindenkori haladó szellem hatotta át iskolánk taná-
rait és az innen kikerülő tanulókat alkkör isi, amikor az 1918-as forradalmi moz-
galomban és az 1919-es Tanácsköztársaság idején gimnáziumunknak nem egy
tárnáira és akkori igazgatója, Borso& Károly is aktív szerepet vállalt. Ott voltak a
demokratikus átalakulást támogató, a szocializmus győzelmes jövőjét népszerűsítő
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propagálók között népgyűléseiken, olvasókörökben, múnkáskaszinókban és másutt,
amiért a fehérterror idején meghurcoltatásoknak is ki voltaik téve. Kiváló tanít-
ványaink közül pedig csak dr. Czebe Gyulának sorsát idézzük: a Tanácsköztársa-
ság kormánya egyetemi tanszékre emelte, az elvakult reakció meghurcolta, s kora
halálba kergette a kiváló pedagógust.

Ha igaz az a tétel, márpedig sok igazsá gvan ibenne, hogy „mutasd meg a
könyvtáradat, és megmondom, ki vagy", úgy büszkén mutathatjuk iskolánk tanári
könyvtáránlak a pusztulás ellenére még ma is meglévő állományát; benne az el-
múlt évtizedek leghaladóbb szellemű írásait is megtaláljuk. így a Huszadik Szá-
zad, a Nyugat, a Galilei-Füzetek, stb. folyóiratok csaknem megindulásuktól kezdve,
a Társadalomtudományi Könyvtár összes kötetei, Marx munkái, ez 1919-es mun-
káskönyvtár köteteiből, Szabó Ervin könyvei, stb. rendszerint még a megjelenési
években beszerezve.

Tanáraink a felszabadulás után is aktívan 'bekapcsolódtak a társadalmi élet-
be, s haladó szellemüket igazolva 1948-iban egységesen álltak ki az államosítás
mellett. Kormányunk által támogatva igyekeznek oktató-nevelő munkájukban a
haladó tudományokkal felvértezve nevelni ifjúséguríkat a szocializmus építésére.
Kisugárzásai ennék olyan tények is, hogy ifjúságunk lelkesen vesz részt az ország-
építő munkában: ott vannak a termelőszövetkezeti mozgatom :segítésében, de
dicsérőleg nyilatkoztak róluk nagy szocialista építkezéseinken, Ózdon, Sztálin-
városban, Tiszapalkonyán is.

De nyilatkozzék az iskoláról a diák is! Szép Ernd a következő sorokat írta a
25 év előtti jubileumra szánt versében:

öreg diákok, túri diákok,
Ott a Ti nagy latin parolátok,
Hová álomban még visszajártok...
A túri 'leckét, Öreg diák dk,
Azt, amit adtaik s fel sem kérdezték:
Testvért védeni, hazát szeretni,
Harcokat állni, itt "tanultátok.

Benkő Gyula


