
Munkásgimnázium Mezőtúron

A jelen tanévvel fennállásának 442. évét betöltő nagyhírű mezőtúri Dózsa György
Gimnázium mindig demokratizmusáról és haladó szelleméről volt ismert. A gimná-
zium évkönyvét lapozgatva, olyan adatokra bukkantam), melyek nem eléggé ismer-
tek még mielőttünk, túri tanárok előtt sem, pedig időben nem is olyan messze esnek
tőlünk. Ezeknek a soroknak az olvasása késztetett arra, hogy a Mezőtúron 1911-ben
szervezett „Munkás gimnázium"-ta vonatkozó anyagnak utánanézzek, s azt a szélesebb
körű olvasóközönség számára is hozzáférhetővé tegyem. Cikkemmel egyben az is cé-
lom, hogy a túri tanároknak a haladást szolgáló tevéknységére vonatkozóan egy
mozaikot letegyek a közönség asztalára.

Borsos Károly gimnáziumi igazgató az 1911-12. évi Értesítő XIV-XV. oldalán be-
számol róla, hogy „a múlt évektől eltérőleg1, az elmúlt télen nem a szokott népegye-
temi előadásokat tartottuk, hanem Munkás gimnáziumot szerveztünk azzal a céllal,
hogy a középiskolai ismeretanyagnak a legszükségesebb elemeit rendszeres előadások
útján közöljük azokkal a felnőttekkel, akiknek fiatalabb korukban nem volt módjuk-
ban az ismereteket megszerezni."

Valóban, a gimnázium tanárkara már az előző években is rendszeresen tartott
ismeretterjesztő előadásokat a felsőbb leányiskola tanáraival karöltve. A „Mezőtúr
és Vidéke" című lap 1911. jan. 22-i számában részletesen közli az azévi előadások te-
matikáját. Álljon ez itt teljes egészében!

„Népegyetemi előadások. Január 29-től minden vasárnap négy órakor a gymna-
sium ú) tornatermében ismeretterjesztő előadások tartatnak. Az előadók ez idén a
magyar történelemből tartják előadásaikat, különös tekintettel a magyar társadalom
kialakulására s a nevezetesebb reform mozgalmakra. Az előadások sorrendje a követ-
kező:

I. Január 29. Az ősmagyar társadalom. Vándorlás kora. Honfoglalás kora. A Szt.
Isván-féle szervezkedés. Az Aranybulla kora. Tatárjárás utáni társadalmi alakulás.
Tartja Lányi Lajos főgymn. tanár.

II. Február 5. A társadalmi alakulás Róbert Károly és Nagy Lajos-féle törvé-
nyek alapján. Hűbériség kialakulása. Ősiségi törvények. A három országos rend. A
polgárok rendi joga. Hunyadiak kora. A jobbágylázadás. Tartja Intze István főgymn.
tanár.

III. Február 12. Társadalmi osztályok képződése a Habsburg uralom és a nem-
zeti küzdelmek korában. A jobbágyság helyzete a török hódoltság idejében. A Bocs-
kay, Bethleni, Rákócziak harca. Tartja Varga Gábor főgymn. tanár.

A cikkben ismertetett Munkásgimnázium előadássorozat más városokban is megrende-
zésre került. A mezőtúri példa mulatja, hogy érdemes a helytörténeti kutatásnak erre is fel-
figyelni, hiszen haladó szellemű tanárok eredményesen felhasználhatták másutt is. (Szerk.)
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ÍV. Február 19. Áz 1711 után kialakult új társadalom. Németesítés. Mária Terézia.
II. József. II. Lipót. Tartja Fehér Géza áll. felsőbb leányiskolái tanár.

V. Február 26. A francia forradalmi eszmék hatása és a reakció. Tartja Dr. Me-
zey Sándor főgymn. tanár.

VI. Március 5. A reformkorszak. Széchenyi, Kossuth,' Kölcsey, Deák, Wesselényi.
Tartja Bitzó Sarolta áll. felsőbb leányiskolái tanárnő.

VII. Március 12. A mai társadalom képe. Tartja Lányi Lajos főgymn. tanár. Az
előadások díjtalanok. Kívánatos és örvendetes volna azért, ha városunk közönsége
minél nagyobb számban keresné fel ez előadásokat, hol oly könnyű szerrel gyarapít-
hatná ismereteit."

Szándékosan hoztam az egész programot, mert a részletes tematika és az előadók
személye már magában véve is mutatja, hogy az előadássorozat nemcsak ismeretter-
jesztő, hanem kimondottan haladó jellegű is volt. A lap későbbi számaiból megtud-
juk, hogy pl. Lányi Lajos első előadását igen nagy közönség hallgatta, s azt megis-
mételte az alsórészi földmunkásuk olvasóegyletében, valamint az újvárosi általános
olvasókörben is.

Az utolsó (VII.) előadás megtartására vonatkozóan nem találtunk semmiféle ada-
tot. A közönség érdeklődését még az előző előadásnál „közepesnek" ítélték meg, így
nem ezért maradhatott el. Pedig ez lett volna a legérdekesebb előadás, szinte betető-
zése az egész sorozatnak. Vagy „leintették" volna Lányi Lajost? De hiszen Lányi La-
jost nem olyan könnyű volt leinteni. Mutatja ezt az 1911. mára 15-én tartott pohárkö-
szöntője, (Mezőtúr és Vidéke, 1911. márc 26.,) melyben kora „gazdasági, erkölcsi, szel-
lemi és politikai letörpüléséről" bátran mer beszélni és írni.

Egy biztos, hogy ez az utolsó évi ismeretterjesztő előadássorozat szerves lépcső-
fok volt a következő évi „Munkásgimnázium" felé.

A Munkásgimnázium széleskörű előkészítő bizottsága 1911. dec. 7-én d.u. 6 órakor
gyűlt egybe a gimnázium dísztermében. A Munkásgimnázium célkitűzéseit Borsos
Károly gimn. igazgató ismertette. Utána a bizottság ugyancsak őt választotta meg
annak tanulmányi igazgatójává. Titkár-jegyző Kellcr Imre felsőbb leányisk. igazgató,
a pénztáros pedig Szirák János fögimn. tanár lett. Az előadók kijelölésével a tanul-
mányi igazgatót bízták meg.

A Mezőtúr és Vidéke 1911. dec. 10-i számában felhívás jelent meg a Munkás-
gimnáziumba való jelentkezésre. „A munkásgimnázium elnevezés alatt olyan felnőt-
tek számára rendezett tanfolyamot értünk, - mondja a felhívás, — amelynek célja az,
hogy az iskolaköteles koron túl levőknek, akik annak idején középiskolai oktatásban
nem részesülhettek, - rendszeres oktatás illetve népszerűén tanító előadások és ma-
gyarázatok útján ugyanazokat az ismereteket nyújtsa főbb vonásokban, amelyeket a
középfokú iskolákban, u. m. gimnáziumokban, reáliskolákban, polgári és szakiskolák-
ban tanítanak. - E szép és amellett országosan kiváló fontos célra törekvést méltán
megilletheti minden dicséret, minden magasztalás. Mert valóban lehet-e magasztosabb
gondolat, mint nemzetünk oly nagy népességű táborát), mint a munkásosztály, a tudás-
terjesztés eszközeivel oly módon emelni, hogy szellemi s erkölcsi, valamint anyagi
ereje megkétszereződjék; értelmi színvonalának emelésével ne maradjon mögötte a ki-
zárólag hivatásuknak elő iskolavégzetteknek s így jelentősebb szerepet biztosítson a
jövendő társadalmi alakulásában, az új Magyarország kiépítésében, a sokáig elnyo-
matásról panaszkodó osztálynak éppen a tanultak, az iskolavégzettek tábora."

Az alakuló összejövetelt dec. 10-én d. u. 5 órakor tartották a központi elemi is-
kola nagytermében. Megállapodtak, hogy az előadások a következő időpontokban
történnek: kedden 6-7-ig egészségtan (dr. Bordács István orvos), 7-8-ig magyar nyelv
lesz (dr. Mezey Sándor főgimn. tanár), pénteken 6-7-ig számtan (dr. Biatsy József
főgimn. tanár), 7-8-ig német nyelv (Fehér Géza felsőbb leányiskolái tanár). Vasárnap
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6—7-ig földrajz (Szakács György főgimn. tanár), 7-8-ig történelem (Keller Imre felsőbb
leányiskolái igazgató). A beiratkozottak kötelesek - a német nyelv kivételével - az
összes többi tárgyakat hallgatni. A tanfolyam ingyenes, csupán 1 korona beíratási d£-
p t kell fizetniük a résztvevőknek. Az előadások tartását eredetileg csak egy helyen,
a gimnázium tágas rajztermében tervezték, de már ezen első alkalommal olyan nagy
volt a jelentkezők száma, hogy rögtön elhatározták a tanfolyam kettéválasztását. A
bentin kívül egy másik részleg indítását is tervbe vették az újvároson.

A megalakulásig a Munkásgimnáziumba 85-en iratkoztak be, névszerint a követ-
kezők:

„Gyalog János városi tanácsos, Takács Lajos takarékpénztári tisztviselő, Buzi La-
jos városi iktató, Tőrös Sándor irodatiszt, Dobos János ács- és kőművesmester, Varga
Lajos, Pályi Sándor ácsok, Kun Zsigmond, Szűcs Sándor kovácsok, Horváth Károly,
Szilágyi István kőművesmesterek, Szilágyi József szobafestő, Sturcz Antal asztalos,
Fadgyas Ferenc, Kiss Lajos lakatosok, Kiss Gyula, Kovács Lajos géplakatosok, Hegyi
Lajos szabó, Sándor István, Kis Kalmárt, Molnár Gábor, Szűcs József cipészek, Deb-
receni Elemér papucsos, Grünwald Adolf pipakészítő, Bogyó András korsós, D. Mol-
nár Mihály, Posta Albert takarékpénztári szolgák, Szabó Antal iskolaszolga, Szokolay
János városi dobos, Bajkai Mihály fogházőr, Kádas Tamás tűzoltó, Molnár Menyhért
kötélgyártó, Kovács Lajos kútásó, Bodnár Károly vincellér!, Csala György, Makra
Bálint gazdálkodók, Sőrés István, Szabó András, Ignáczi András szőllőmunkások,
Körmendi Cs. István, Patkós Bálint, Tóth Antal, Fadgyas Sándor, Gedei István, Far-
kas Zsigmond, Csurgó Zsigmond, Sipos Károly1, B. Tóth Mihály, Kara János, Pályi
János, C. Nagy Sándor, Papp József, Takács Imre, Törjék István, Szűcs Lajos, Ke-
gyes István, Varga Sándor, Török Pál, Ökrös Sándor, Benedek Lajos, N. Szabó Jó-
zsefi, Oláh István, Patkós Gábor, Sőrés István földművesek; Sipos Mihály, Ny. Szabó
József, K. Szabó József, Molnár Mihály, Korom Kálmán, Csurgó Gábor, Szűcs Mi-
hály kőművesek; Fadgyas Károly kőművessegéd; Mészáros János napszámos; Kovács
Antal, Szatmáry János, Szűcs Gábor, Veres Lajos, Köteles Imre, G. Szabó Gábor,
Fekete Balázs, Egei Lajos, Mihály Bálinti, Lénárd József, Tor Sándor, Szonda János,
Oláh Imre földmunkások." (Mezőtúr és Vidéke, 1911. dec. 17.)

Az érdeklődés valóban oly nagy volt, s a jelentkezők száma olyan magasra emel-
kedett pár nap alatt, hogy a párhuzamos tagozatot meg kellett indítani.

A Mezőtúr és Vidéke 1911. dec. 24-i számában így ír: „A munkásgimnázium lá-
togatásának fontosságát oly számosan fogták fel az érdekeltek közül, hogy szükséges-
nek mutatkozott a jelentkezőket két csoportba osztva tanítani. A nagyobbik rész,
mintegy 80 tanuló, a belvárosban, a kisebbik, mintegy 40 tanuló, az újvárosban nyer
az esti órákban oktatást. Az újvárosi ref. elemi iskola nagytermében f. hó 16-án volt
a tanfolyam megnyitása. Borsos Károly főgimn. igazgató, a műnk. gimn. tanulmányi
igazgatója világos fejtegetéseiben ismertette a tanfolyam célját, idejét és eszközeit."
. . . . „Az újvárosi tanfolyamon clőadókul a tanulmányi igazgató a következőket kérte
fel: Lányi Lajost a történelem, Ince Istvánt a földrajz, dr. Kelemen Adolfot az egész-
ségtan, Szirák Jánost a német nyelv, Thury Zsigmondot a magyar nyelv (helyesírás, •
fogalmazás, ügyiratok szerkesztése). Varga Gyulát a számtan előadására. Az előadások
hétfőn, szerdán és pénteken d. u. 6-8-ig tartatnak meg." „Ez a várakozáson felüli
nagy szám mutatja, hogy ez az intézmény városunk tanulni vágyó közönségének ro-
konszenvét bírja!, igazán szükséget pótol."

A jelentkezők száma még később is emelkedett valamennyivel, mert Borsos Ká-
roly gimnáziumi tanév végi beszámolójában 139 beiratkozottról tesz említést (90 ill.
49 fő).

Mi, tanáremberek már jól tudjuk, hogy minden önkéntes tanfolyam résztvevőinek
száma óriási mértékben szokott csökkeni a szívósabb kitartást igénylő évközi munka
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során. Így történt ez a Munkásgimnáziummal is. A Munkásgimnázium tanév végi
beszámolójából kitűnik, hogy az órákra bent átlagosan 52. kint az újvároson pedig
45 fő járt el. A belvárosban 1912. márc. 17-én megtartott vizsgára már csak 24 fő, az
újvároson márc. 20-án megtartott vizsgára pedig 25 fő jelentkezett. A vizsgát tettek
bizonyítványt is kaptak a tanfolyam sikeres elvégzéséről. A megmaradtak vizsgaered-
ményével az iskola meg volt elégedve. Az igazgató szavai szerint „egyes tárgyakból
meglepő szép sikert mutattak fel a hallgatók."

A „Mezőtúr és Vidéke" (1912. márc. 31.) a következőképpen méltatja a vizsga
eredményét: „Nehéz munkát végzett úgy a tanárkar, mint a hallgató sereg, amit annál
jobban kell méltányolnunk), mert úgy azok, mint ezek terhes napi munkájuk után
adták magukat komoly, nehéz dologra. Az eredmény igazán meglepő volt mindkét
helyen, de különösen az újvároson. A munkásgimnázium bizonyára meg fogja terem-
ni a maga jó gyümölcseit - idővel. Ez csak a kezdet volt, amelyet folytatni kell. Ha-
bár a hallgatóság buzgalma utóbb már nagyon megcsappant, az ne kedvetlcnítse el
az előadókat. Majd eljön az idő, amikor ezt az intézményt azok is megfogják becsülni,
akik még most szívesen lekicsinyiik, annál inkább azok, akinek már nem elég a nép-
bolonditó frázistömeg, akik nem vezettetni, hanem a maguk lábán akarnak járni."
(Nóta bene: ebben az időszakban fenti újság felelős szerkesztője Varga Gábor főgimn.
tanár volt!)

A sikeren felbuzdulva az igazgatóság elhatározza, hogy a következő télen külön-
külön tanfolyamokon fogják oktatni a kezdőket és haladókat. Sőt azt is tervezik, hogy
- elegendő számú jelentkező esetén - esetleg még egy harmadik tanfolyamot is indí-
tanak külön nők részére. Ez utóbbiakra a jelentkezők csekély száma miatt nem került
sor. 1912-1). tanévben így újból két csoport indult, de az előző évinél jóval kisebb
létszámmal. A tanárkar ebben az évben a következőkből állott: dr. Biatsy József, dr.
Bordács István, Kcllcr Imre, Lányi Lajos, Lányik János, Kolosvári Aladár, Mikó
Aladár, dr. Sebestyén Béla, Szirák János és Varga Gyula. A vizsga megint szépen
sikerült. Borsos Károly igazgató beszámolójában a következőket mondja: „Bizony
tiszteletreméltó jelenség az, mikor a napi munkában, a megélhetés küzdelmeiben ki-
fáradt felnőtt, többnyire családos férfiak hetenként hatszor - testi pihenés helyett -
megjelennek a tudomány csarnokaiban, hogy munkás karjaik támogatására, irányítá-
sára, szellemi fegyverekkel is felszereljék magukat. De ép oly tiszteletreméltó városi
közgyűlésünknek az a készsége, amellyel segítségünkre sietett ezeknek a komoly tö-
rckvésű embereknek, amidőn 200 K szavazott meg a Munkásgymnásium anyagi kiadá-
sainak fedezésére."

Január és február hónapban a Munkásgimnázium kiegészítésképpen a tanárkar
még szabadlyceumi előadásokat is tartott vasárnap délutánonként a gimnázium dísz-
termében. Előadásokat tartottak: dr. Biatsy József, Fehér Lajos, Fehér Géza, dr. Cse-
refalvy Farkas Kálmán, Lányi Lajos és dr. Sebestyén Béla. Tárgyukat a történelem,
lélektan, fizika, netnzetgazdaságtan és társadalom-tudományok egyes közérdekű kér-
déseiből vették.

A munkásgimnázium az igiy-14. tanévben is működött heti 6 órában november
közepétől március közepéig. Ekkor is egy kezdő és egy haladó tanfolyamot indítottak.
A Munkásgimnázium mellett tanáraink ebben a tanévben is tartottak szabadlyceumi
előadásokat, de már mezőtúri szervezésben. 1913. okt. 20-án ugyanis megalakult a
„Szabad Lyceum Tudomány és Ismeretterjesztő Társaság" mezőtúri osztálya. Elnöke
ugyancsak Borsos Károly gimn. igazgató lett. (Mezőtúr és Vidéke, 1913. okt. 26-i szá-
ma.) December, január és február hónapokban 9 szabadlyceumi előadást tartottak a
gimnázium dísztermében.

A kitört világháború vetett véget a tanárkar szép kezdeményezésének. Az 1914-
15. tanévben a Munkásgimnázium már nem működött. Borsos Károly igazgató így ír
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erről az 1914-15. évi Értesítő IX. oldalán: ,',A szokásos társadalmi munkát ez évben
nem végezhette tanárkarunk. A közönség egész figyelmét, minden érdeklődését nagyon
természetesen a háborús viszonyok kötötték le. Ehhez alkalmazkodtunk mi is." De
ekkor már a tanárkar is csonka volt, hiszen a tanév elején 8, később pedig 6 tanár
teljesített katonai szolgálatot, egy pedig már ebben az évben hősi halált halt.

A tanároknak a mezőtúri nép oktatása és felvilágosítása terén kifejtett tevékeny-
sége a nép körében nagy tiszteletet és megbecsülést váltott ki. A legjellemzőbb erre
az az eset, mikor nyilvánosan is kiálltak Lányi Lajos tanár mellett Beregszászi Imre
presbitterrel szemben. Lányi Lajos ugyanis újságcikkben támadta a presbitériumnak
a szabadkőművességet elítélő határozatát. Beregszászi Imre válaszában kegyetlenül
támadja Lányi Lajost személyében is, s olyan egyénnek tünteti fel, aki a nép „se tes-
tének, se lelkének" nem kell. Erre több aláírással levelei küldtek a „Mezőtúr és Vi-
déke" szerkesztőségének közlés végett. Ebben többek között ez áll: „ . . . Ugyan édes
Beregszászi Imre presbiter uram, ki vagy mi az a jó becsületes túri nép, hogy annak
a nevében ilyen pöffeizkedő módon mer nyilatkozni egy olyan egyénről, aki Mező-
túron a kultúrát legalább is annyival vitte előbbre, mint amennyire ön és hasongon-
dolkozású társai hátra szeretnék tolni?! . . . Mert ez a jó, becsületes túri nép kívánja
a tudást és szívből jövő szeretettel és lelkesedéssel viseltetik az oly egyén iránt, ki
tudásának dús kincsét szórja közötte . . . " „ . . . Abban az egyben azonban igaza van
Beregszászi Imre presbiter úrnak, hogy - „Ez a jó, becsületes nép ösztönszerűleg meg-
érzi, hogy ki az ő embere stb." — Igen, és a mi emberünk semmi esetre sem lehet
Beregszászi presbiter úr az ő vaskalapos konzervatívizmusával..." ..Ennyivel tarto-
zunk saját magunknak, az érdemeiben mélyen sértett Lányi tanár úrnak. .." Aláírá-
sok: „Szűcs Imre, Dávid János, Csipes Sándor, Arany József, Szűcs Balázs, Hegedűs
Lajos. Lévai Lajos."

Csak egy kicsiny fejezetével foglalkoztam annak az áldásos munkának, melyet
akkor nehezebb körülmények ellenére is bátran vállalt és becsülettel végzett gimnázi-
umunk tanárkara, - s amit most, a későbbi utódok, a felnőttoktatás államilag szer-
vezett kereteiben, sokkal kedvezőbb körülmények között szintén végeznek.

Varga Lajos
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