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Jövőt érdemel, ki a múltat becsülni tudja

Tudós tanárok Szolnokon

Minden oktatási intézmény méltán büszke azokra az egykori tanítványokra, akik a
kultúra, a művészet, a tudomány vagy a sport különböző területein kimagasló eredményeket
értek el. Nevüket sok helyen emléktábla is őrzi. Jóval kevesebb megbecsülés jut azoknak a
nevelőknek, akik oktató-nevelő munkájukkal hozzájárultak az előbbiek sikereinek
megalapozásához. Emléküket megőrzi ugyan a volt tanítványok évről-évre gyérülő száma, a
jó esetben megőrzött iskolai bizonyítványokban sorjázó aláírásuk és — ha voltak ilyenek —
a könyvtárak mélyén elnyugvó közös értesítők.

Ebben a dolgozatban olyan, Szolnokon működő tanárokról lesz szó, akik szorosan vett
tanítói, nevelői munkájuk mellett szaktudományukban, az általános pedagógiában vagy
éppen az irodalomban maradandót vagy legalábbis emlékezésre méltót alkottak. Szándé-
kosan használtam a „szolnoki" helyett a „Szolnokon működő" jelzőt, mivel mindannyian —
egy-két kivételtől eltekintve — a történelmi Magyarország legkülönbözőbb tájain látták
meg a napvilágot. Viszont hosszabb-rövidebb szolnoki működésük idején — azon kívül,
hogy számos jelét adták a városhoz való kötődésüknek — tudományos munkásságukkal
öregbítették nemcsak intézményük, hanem Szolnok jó hírét is.

Az elmondottakból következik, hogy ebben az értekezésben csupán az egyes életmüvek
szolnoki szakaszát taglalom a feltárt dokumentumok természetéből és terjedelmétől
függően több-kevesebb részletességgel.

Szolnok legrégibb középfokú oktatási intézménye a Verseghy Ferenc Gimnázium. Az
1831 -tői 1844-ig kisgimnáziumként működő iskola 1887-ben nyerte el a nyolcosztályos
főgimnáziumi rangot. 1835-ig a ferences kolostorban, majd az 1836/37-es tanévtől a
szerzetesház egykori telkén felépült, ma is meglévő épületben folyt a tanítás. A tornaterem-
mel, szertárakkal, könyvtárral ellátott, a fővárosból s a vonzáskörzetből viszonylag könnyen
megközelíthető gimnázium vonzotta a magasan kvalifikált pedagógusokat. Jóllehet az
alapító és évtizedeken át a tanítást is ellátó ferences atyák között is több tehetséges paptanár
tanított, ' az intézet téma szerinti „aranykora" ekkor kezdődött.

Többek között az évente rendszeresen megjelenő, a mindenkori igazgatók által jól
áttekinthetően szerkesztett közös értesítők tanúskodnak erről.

1887 őszén két huszonéves tanár érkezett Szolnokra: dr. Négyesy László és dr. Somo-
gyi Ignác. Egyikük az irodalomtudomány, másikuk a természettudományok doktoraként
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kezdte meg működését az akkor már Magyar Királyi Állami Főgimnáziumban. A két
tehetséges és a szaktudományok magas szintű művelése iránt elkötelezett fiatal közül
Négyesy Lászlóhoz volt kegyesebb a sors.

dr. Négyesy László

A Szolnokon négy éven át tanító Négyesy László 1861. március 6-án született Szente-
sen. Tanári pályáját 1885-ben Egerben kezdte, s innen került át két év múlva a szolnoki
főgimnázium tanári karába. Tudományos munkásságára, amelynek kiemelkedő alkotása
volt a szolnoki tanársága idején írt és Budapesten 1888-ban megjelent „A magyar
verselmélet kritikai története", hamar felfigyeltek a fővárosban is. Aligha csodálható tehát,
hogy 1891 őszén már a budapesti Gyakorló Gimnáziumban találjuk. Mint gyakorló
gimnáziumi tanár tevékeny részt vállalt a tantervek és utasítások előkészítésében és
megfogalmazásában. Nyelvtani és irodalomtörténeti Társaságnak alakulásától alelnöke,
1921-től elnöke volt egészen 1939. január 6-án bekövetkezett haláláig. Nem érdektelen
megemlíteni, hogy a Nyugat nagy nemzedéke, Juhász, Babits, Kosztolányi az ő egyetemi
stílusgyakorlatait látogatva kötött életre szóló barátságot.

A magyar stilisztika, esztétika, irodalomtörténet és különösen a verselmélet országos
hírű tudósának sokrétű munkásságából — feladatunknak megfelelően — csupán a szolnoki
tanársága idején keletkezett írásairól adhatunk számot.

A gimnázium 1888/89. tanévről kiadott közös értesítőjében jelent meg „Verseghy Fe-
renc, mint versújító" című tanulmánya,(2) amely a Kisfaludy Társaság pályázatán díjnyertes
pályaművének „A kölcsönversek története" című nagyobb tanulmánya egy részletének
tömörítvénye. Az értekezésben Verseghynek a versújításban méltán elfogadott úttörő
szerepét domborítja ki. Főleg a ritmus elméletének kidolgozásában, az antik és nyugat-
európai versformák magyarázatában, a költői technikában végrehajtott újításában illeti meg
szerinte Verseghyt az elsőség. A továbbiakban rámutat arra, hogy a versújítás megelőzte a
nyelvújítást — mintegy kaput nyitva annak. Ismerteti az 1770-es évek vége három költői
irányzatának: a klasszikus, a népi vagy magyaros, és a kozmopolita vagy nyugat-európainak
a versfejlődésben megjárt útját. Megállapítja, hogy az irodalmi áramlatok között a népi mel-
lett a nyugat-európai versforma bizonyult a legéletrevalóbbnak.

Négyesy elsőként irányítja a figyelmet a versújító Verseghyre rámutatva, hogy Ráday
Gedeon és Földi János mellett ő küzdött a legerőteljesebben a nyugati verstechnika hazai
meghonosításáért. 1787-től a kassai Magyar Museum című első szépirodalmi folyóiratban
történt jelentkezésétől egészen 1807-ig, tehát két évtizeden át — igaz csaknem 9 évi
fogsággal megszakítva — számos művében fejtette ki nézeteit. A zeneértő, sőt zeneszerző
Verseghy érzett rá legjobban a könnyedebb, akár énekelhető, pergőbb ritmusú verseket
igénylő korszellemre. 1791-ben kiadott és a német Sulzert követő „Rövid értekezések a
Musikáról VI Énekekkel" című tanulmányában elméletileg is megalapozza mindazt, amit
verseiben gyakorlatilag alkalmaz. Ritmikai elveit kifejtő könyvecskéjében a magyaros vers-
forma szabályozását tekinti feladatának a rövid és hosszú szótagok következetes rendjével, s
ezzel — bár nem teljesen tudatosan — a nyugati versformát honosítja meg.
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Négyesy elemzi még a „Rövid értekezések..." rímről írt fejtegetését és a tanulmány
végén található hat, a költő által meg is zenésített vers ritmikáját megállapítva, hogy „kevés
van az újabb magyar költők közt, ki verseihez maga szerzett volna dallamot, s e kettős
költése egy technikai programmal állna szövetségben. Ilyen érdekes alak Verseghy, s hozzá
leginkább még Arany hasonlítható" — teszi hozzá végül.

A Négyesy-tanulmány szól még a „Mi a poézis? és ki az igazi poéta" című 1793-ban írt
Verseghy könyvről, majd az 1806-ban megjelent, elmélettel, verspéldákkal sőt hangjegyek-
kel összekapcsolt „Magyar Aglája, avagy kellemetesen mulató nyájaskodások különbféle
versnemekben"című munkájáról.

A Négyesy-tanulmány befejező részének két fontos megállapításával, illetve gon-
dolatának idézésével zárható az alig négyéves szolnoki működése alatt — kis túlzással
szólva — szolnokivá vált tudós tanár itteni munkásságának ismertetése. Mindkettő Verse-
ghy méltó elismerését és elismertetését szolgálja.

Az egyik szakmai jellegű: „Versei, dallamai s értekezései nagyban elősegítették a nyu-
gati ritmusok elterjedését. Maga Kazinczy is tanult tőle és Földitől... Amíg Kazinczy csak
Ráday verseit ismerte (mert magánúton előbb ismerte, mint a többiét), addig hiába pró-
bálkozott, nem tudott dallamosán írni nyugati formában, csak Földitől és Verseghytől lesi el
a vers zenéjének titkát.

... Az eredmény teljes biztosítása a Kazinczy érdeme volt, de az úttörés munkája inkább
Verseghyé."3

A másik idézet mondhatni minden szolnokinak szól: „íme Verseghy működésének egy
oldala, mely magában is méltán büszkévé tehetné a jeles író szülővárosát. Szolnok — mely
annyi hőst szült—a szellemi harc ama dicső gárdájában is ki tudta állítani jutalékát. De ha e
város Verseghyvel megfizette adóját a nemzeti kultúra ügyének, egy adóval Verseghynek is
tartozik. Az idegent, ki e városba jön, a legkisebb jele sem emlékezteti arra, hogy Verseghy
Ferenc itt született. A szolnoki társadalom talán meg fogja érteni feladatát, és akár Verseghy
müveinek kiadásával s életrajza megírásával, akár egy emlékjel felállításával le fogja róni
tartozását Szolnok e nevezetes szülöttje emlékének. Jövőt érdemel, ki a múltat becsülni
tudja."4

Dr. Somogyi Ignác

A mezőtúri születésű, rendkívüli tehetséggel és szorgalommal megáldott ifjú a
középiskolát szülővárosában és Kassán végezte el kitűnő eredménnyel. Korán ébredt
érdeklődése a földrajz és a természetrajz mélyrehatóbb tanulmányozása felé vonzotta. A bu-
dapesti tudományegyetemen már hallgató korában kitűnt társai közül, s tanárai, köztük a
kiváló Hunfalvi János megbecsülését vívta ki. Hiába volt azonban kezében a tanári diploma,
kitüntetéses doktori oklevél, tanári állás helyett a magánnevelők keserves kenyerével kellett
megelégednie. Végül 1887-ben sikerült a nemrég államosított szolnoki gimnáziumban el-
nyernie a földrajz-természetrajz tanszéket. Hihetetlen energiával vetette bele magát mind a
tanári, mind a tudományos munkába. Egymást követően jelentek meg tanulmányai a
különböző szaklapokban, értekezései, tárcái a helyi sajtóban. Aprólékos gonddal kidolgo-
zott, máig párját ritkító tanulmánya „Szolnok vidékének természetrajzi ismertetése" pedig
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az intézet 1887/88. évi közös értesítőjében kapott helyet. A munka bevezető részében pontos
földrajzi és geológiai leírását adja Szolnok városának és környékének. Az akkor még régi
medrében kanyargó Tisza romboló munkájának leírása, a mederben talált őskori leletek
szemléletes képe idézésre érdemes: „A Szolnok — földvári út mellett lévő sodrós
Tiszahajlatnál, a csárda felé való oldalon, vagyis a folyó bal partján hatalmas lösztelepet
találunk, mely édesvízi képlet, s a negyedkorban végbement jégkorszak letűnte után
képződött; benne sok édesvízi csiga- és kagylómaradványokat és szárazföldi állatcsontokat
is találtunk. E hatalmas löszképlet többszáz méter hosszúságban, s többméter vastagságban
sárgállik ki már messziről az erősen rombolt Tiszapartról. Rettenetes a pusztítás, melyet az e
helyen rendkívül sebes és örvénylő Tisza művel e lösztelepekkel. Országút visz el a csárda
előtt, melyet magas korlátok védnek a hajmeresztőleg megrongált és alámosott partszélen.
Emberemlékezet óta beljebb és beljebb kellett tenni a korlátokat az országúnál együtt kelet
felé, és azok a helyek, melyeken csak néhány évtizeddel ezelőtt vitt az országút keresztül,
ma már a részben leomlasztott, részben kivájt lösztelepekkel s a felettük volt földréteggel
együtt mélyen a Tisza gyomrában vannak eltemetve. E löszképletekben találjuk amaz
ősvilági állatok csontját, melyek itt éltek e vidéken, s csak a jégkorszak hidege ölte el őket.
Forró övi volt előbb a növényzet, forró övi volt az állatvilág. Ez utóbbinak koronája volt az
elefántok ősapja, az óriás mamut, mely 4 méternél is magasabb volt, s éppen nem lehetett rit-
ka e vidéken, mert gyakran fogják ki csontjait a tiszai halászok."

Ezután rendszertanilag csoportosítva sorolja fel a vidék növény- és állatvilágát. Minde-
zek nemcsak azért képeznek rendkívüli értéket, mert tudósi precizitással rögzítik az akkor e
tájon fellelhető valamennyi növény- és állatfaj egyedeit latin nevükkel együtt, hanem azért
is, mivel a nevek egy 120 évvel ezelőtti nyelvállapotot is tükröznek megőrizve jó néhány ma
már teljesen feledésbe merült elnevezést is.<5)

Míg a többi növény-, állat-, madár- és rovarféle — néhány megjegyzéstől eltekintve —
csak a felsorolásban szerepel, addig az egyenesszárnyúak rendjébe és a kérészek családjába
tartozó tiszavirágról anatómiai részletességű leírást ad. Nyílván azért teszi ezt, mert a Tisza
szolnoki szakaszán rajzásukat személyesen is megtapasztalhatta.

Nem érdektelen tehát annak a néhány sornak az idézése, amikor a szakszerű magyarázat
után érezhetően átforrósodik a tudós szíve, és szinte lírai szavakkal ecseteli a tiszavirágok
rövid életét s pusztulását. „Bámulatba ejtő tünemény a kérészek járása, mintha csak tél vol-
na, enyhe keleti havazással, amint jönnek le a Tiszán a város alatt nyugat felé, s mint a csen-
desen hulló hó, úgy zizeg napokig tartó csendes repülésük. Kikelnek a felvidéki Tiszában,
családi örömeiket e nagy utazásban élik át, s aztán elvesznek a folyó hullámaiban, melyek
felett szállva száll és siet tova a nagy sokaság, s mind vesztét találja, amint rövid élete célját
betölté."

Az említett kisebb, de nem jelentéktelen munkák mellett — sajnos az elmúlt viharos
évszázadban megsemmisült, rövid életének minden napját kitöltő két nagy művét kell
megemlítenünk. Az egyik „A földrajz története", amelyen a végső igazítást már nem állt
módjában megtenni, a másik, amelynek megírását élete fő feladatának tekintette a „Szolnok
város monográfiája". Míg az előzőről csak közvetett tudomásunk van, az utóbbiról a korabe-
li sajtóban megjelent néhány részlet alapján legalább fogalmat alkothatunk. Az évek hosszú
során át végzett forrástanulmányok alapján megírt, de kéziratban maradt háromkötetes,
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mintegy 2000 oldal terjedelmű munka — amelyet hasonló témával foglalkozó szerzők sora
használt forrásként — a gimnázium épületének 1944. novemberében orosz hadikórház
céljára történt igénybevételekor a többek közt általa is gyűjtött szertári anyagokkal együtt
odaveszett.

Mai ésszel nehezen érthető, hogy Somogyi Ignác korai halálát követő több mint fél
évszázad alatt sem a város, sem a többször szerény színvonalú művek kiadását is felvállaló
Verseghy Ferenc Irodalmi Kör nem gondol e ma már pótolhatatlan érték kiadására. Az isko-
la ilyen irányú próbálkozásai pedig anyagiak hiányában meddőek maradtak.

Somogyi Ignác tudós elméje — nyilván a roppant gyors önkizsákmányolás követ-
keztében is — fiatalon elborult. Rövid élete végső hónapjait — már agg édesanyja halálát
sem véve tudomásul — a lipótmezei elmegyógyintézetben töltötte. Itt érte 1889. október
29-én a tragikus körülmények között bekövetkezett halál. Mindössze 31 éves volt.

Dr. Nógrádi László

A fiatal magyar-latin szakos bölcsészdoktor 1897. őszén került a szolnoki főgim-
náziumba. Alig volt 26 éves ekkor (1871. november 12-én Baglyasalján, a régi füleki
járásban született), de sokoldalúsága, szorgalma hamar ráirányította mind az ifjúság, mind a
város figyelmét. Az elődje, Balogh Péter által megújított és Verseghy Ferencről elnevezet
önképzőkör vezetését átvéve, pályatételek kitűzésével, a kidolgozók jutalmazásával érdemi
kutatómunkára ösztönözte tanítványait. Ő maga is példát mutatott ebben, hiszen már 19-
02-ben, illetve 1903-ban megjelentek Jókai Mór és Kemény Zsigmond életművét elemző
könyvei, valamint „A magyar nyelvű történetírás 1820-ig. Szemelvényekkel" című na-
gyobb terjedelmű tanulmánya. Ezek a „Segédkönyvek a magyar nyelv- és irodalom
tanításához" című sorozatban közreadott kötetek egyként szolgálták a szaktanárok és a tárgy
iránt mélyebben érdeklődő diákok igényeit. Munkamódszerére jellemző az említett történeti
tárgyú tanulmány, amelyben Benczedi Székely István gönci prédikátor 1559-ben megjelent
„Krónika ez világnak jeles dolgairól" című művétől Horváth István 1825-ös kiadású „Raj-
zolatok a magyar nemzet legrégibb történeteiből" című könyvéig kíséri végig a magyar
nyelvű történetírás ismert és kevésbé ismert darabjait. Az egyes szerzők életrajzának és
munkásságának tömör ismertetése után minden esetben egy-egy, a szerzőkre jellemző
szemelvényt közöl. A történetírókról mindig tárgyilagos képet rajzol, rámutatva erényeikre
és hibáikra egyaránt. Tanulmányainak stílusa olvasmányos, mai szemmel nézve is modern-
nek tűnik; jól szolgálva az alapvető célt: a tanulóifjúság és a felnőtt olvasók érdeklődésének
felkeltését az irodalmi, történeti munkák olvasására, tanulmányozására.

A szolnoki évek alatt bontakozott ki publicisztikai és szépírói tehetsége is. Elindította és
szerkesztette az Alföldi Hírlapot, tárcái egymást követően jelentek meg a budapesti Egyet-
értésben és a helyi lapokban. „Homokba írt mesék" címmel kétkötetnyi, műfaji szempontból
rajzolatoknak, természeti tájhoz kötődő elmélkedéseknek nevezhető írása. Már ezekben a
„mesék"-ben érzékelhető természetrajongása, az alföldi pusztáról a dombos-ligetes szülő-
földre való visszavágyódás, az Ipoly szabdalta, Karancs és a Medves koszorúzta táj szinte
kultikus tisztelete, amely azután az 1907-ben megjelent „Elbeszélések" címet viselő
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novelláskötetében teljesedett ki. Több, főleg az ifjúságnak szóló és a szolnoki években
született történelmi regény után utolsóként megjelent, már félszáz elbeszélésnél többet
tartalmazó elbeszéléskötetben nyomon követhető Mikszáth Kálmán novelláinak terméke-
nyítő hatása is. Ezen alig csodálkozhatunk, hiszen Nógrádi elbeszéléseinek tárgykörét főleg
három tényező határozza meg: a törökvilág, az 1849-es szabadságharcot követő Bach-kor-
szak és természetesen a Palócföld lakóinak élete, érzelmi- és gondolatvilága/6'

Nógrádi szépirodalmi műveiben is jobbára a nevelő szólal meg. Minden írásából —
még a derűsen anekdotázókból is — sugárzik a hazaszeretet, a magyarságtudat elsődle-
gességét hirdető, az emberi gyarlóságot is megértéssel fogadó, az erényeket pedig példaként
felmutató nevelő szándék. Nevelni akar a közös értesítőkbe írt, főleg a szülőknek és az élet-
be való kilépés előtt álló diákjainak szóló tanulmányaival is. (Diploma-láz, Az alkohol).7

A Szolnokon töltött évek vége felé értek be azoknak a pedagógiai, gyermeklélektani
vizsgálódásainak az eredményei, amelyeket nemcsak gimnáziumi tanítványai körében, ha-
nem a város elemi- és polgári iskoláiban éveken át végzett. Az 1907/08-as közös értesítőben
jelent meg „Adatok a gyermek érdeklődésének lélektanához" című, részletes statisztikai
táblázatokkal illusztrált nagyszabású tanulmánya. Vizsgálata a tantárgyak kedveltségi
fokára, az otthoni szabad idő eltöltésére, az olvasmányok iránti érdeklődésre, a pályairá-
nyultságra és a példaképválasztásra terjedt ki, s minden kérdés után a miértre keresi a
választ. A válaszokat azután iskolatípusonként elemzi, s az eredményt igyekszik a tapaszta-
lati tényekre alapozva megokolni.8

Az Uránia című tudományos folyóiratban pedig „Kis emberek vallomásai" címmel egy
érdekes gyermeklélektani kísérletről ad számot. Két éven át arra kérte az elsős, illetve
másodikos gimnazista tanítványait, hogy a nyári szünidőben vezessenek naplót feljegyezve
azt, amit feljegyzésre érdemesnek találnak. E naplóvallomások tanulságait elemzi aztán
írásában. Megállapításait érdeklődéssel olvashatja bárki, aki a századfordulót követő
években szolnoki kisdiákjainak játékairól, olvasmányairól, érzelem- és képzeletvilágáról
kíván tájékozódni.9

Nógrádi úgy látja e vallomások nyomán, hogy egyhangú, érzelemsivár a gyermekek
élete. Nagyon hiányzik az utazás, a kirándulás adta élmény. Ezért sürgeti az utazási
kedvezmény adását diákoknak, s olcsó nyári gyermeknyaralóhelyek létesítését. Nógrádi
nevéhez fűződik a Magyar Gyermektanulmányi Társaság szolnoki tagozatának megszer-
vezése és a már Négyesy által felvetett, Balogh Péter révén elindított törekvés felszínen
tartása, amely arra irányult, hogy szülővárosa állítson végre méltó emlékjelet Verseghy Fe-
rencnek. „Verseghy-emlék" című írásában olvasható: „Mindenesetre díszére válnak váro-
sunknak, ha e kegyeletes cél érdekében tett fáradozás sikert arathatna, s bármilyen formában
is méltóképpen megjelölhetnők az irodalom ezen kiváló alakjának emlékét."10

Tizenkét évi szolnoki szolgálat után a fővárosba került, ahol 1939. január 14-én
bekövetkezett haláláig jelentős szak-, köz- és szépírói munkát fejtett ki. Szolnokról való
távozása érzékelhető veszteség volt nemcsak a gimnázium tanári kara és ifjúsága, hanem a
város közélete számára is — beleértve a Verseghy-kultusz ápolását is.

A századfordulót megelőző és az azt követő években további értékes tanulmányok
születéséről adnak számot a gimnázium évkönyvei. Az addig is jellemző változatos
témaválasztás folytatódik. Kissé nagyobb szerepet kap a természettudomán", s az általános
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pedagógián belül is szót kér a didaktika12 és jelentkezik a filozófia is.13 A gazdag
választékból három értekezés rövid ismertetése is bepillantást enged abba a tudományos
„műhelybe", amelynek mesterei a főgimnázium tanári karának tagjai voltak.

Dr. Iványi Endre, aki megírta az intézet eddigi történetét is, az 1902/03 évi közös
értesítőben érdekes pedagógiatörténeti értekezést közöl „Comenius és chiliasmus" címmel.
Ebben arra a kérdésre keresi a választ, mi lehet az oka annak, hogy a sárospataki iskolát
megszervező, a kétszáz éven át tankönyvül használt Orbis Pictus és a Didactica Magna nagy
hírű szerzőjének még.a neve sem fordul elő sem az 1777. évi Radio Educationisban, sem az
1850. április 17-én kiadott Entwurf-ban. Iványi miután részletesen elemzi Comenius élet-
pályáját, annak főbb állomásait különös tekintettel a sárospataki évekre, arra a megálla-
pításrajut, hogy az említett mellőzés oka Comenius eretnek vallási meggyőződésében rejlik.
E meggyőződés pedig a Jelenések Könyvét egyoldalúan magyarázó chiliasmus. E tévhit
szerint a világ hamarosan (különböző jeles dátumhoz kötődően) elpusztul, s utána új ég, új
föld keletkezik. A Sátán ezer évre fogságbakerül és Krisztus fog közvetlenül kormányozni.

A fokozatosan — 1671 -ben bekövetkezett haláláig a „hamis próféták"— elsősorban az
1671-ben felségsértő jóslatai miatt kivégzett Drabik Miklós hatása alá kerülő és hitének
természetéért száműzetést, meghurcolást is vállaló pedagógus szerint Isten háromféle-
képpen érintkezik az emberrel: víziók révén, álomban és szemtől szemben. Tételeit több
könyvben, röpiratban kifejtő (Comenius Gentis Felicitas, Lux in tenebris, História revela-
tionum) mérhetetlen energiát pazarolt a chiliasmus népszerűsítésére. Ha ezt a fáradozást
eredeti hivatása további művelésére fordította volna, nemcsak neve ragyogna fényesebben,
hanem a pedagógia tudománya is gazdagodott volna.(14)

Dr. Papp Dezső

A földrajz, természetrajz és vegytan érdemes tanára Fellegi Lajos rajztanárral közösen
„Állattani lapok" címen, egy huszonhárom, gyakorlatilag az egész állatrendszertant fel-
ölelő, utánrajzolásra is alkalmas táblázatot szerkesztett a lapokhoz kapcsolódó és a rajzok
alapján megválaszolható kérdésekkel. Az Állattani lapokat az ország középfokú intéz-
ményeiben oktatási segédanyagként sikerrel használták.

A közös értesítőben Papp Dezső „Az alsófokú természetrajzi tanítás módszere és a
rajzolás" című értekezésében a természettudományos gondolkodás és látásmód kialakítása
szempontjából tartja alapvető fontosságúnak a rajzolást, amelyet nem öncélúnak, hanem
segítő eszköznek tekint. Ennek a lényegét a megfigyelt jellegzetességnek vázlatos, de mégis
alapos visszaadásában látja.(15)

Wollek Géza

Az első világháborút megelőző évtizedben került Szolnokra a fiatal, magas, szikár
termetű latin—német szakos tanár. Egyike azon keveseknek, aki a gimnázium tanárai közül
az igazgatói székbe emelkedtek, s az egyetlen, aki közel négy évtizedes, végig Szolnokon
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töltött szolgálat után nyugalomban vonulásáig köztiszteletnek örvendve, tanügyi főtaná-
csosi címmel felruházva viselte is ezt a tisztséget. Szolnoki munkásságának hosszú évei alatt
a város közéletének meghatározó tényezője volt. Társadalmi megbízatásainak felsorolása is
nehéz lenne. Ez és az intézet irányításának gondja, a tantestület egységes arculatának
alakítása, a gimnázium kiharcolt jóhírének megóvására irányuló törekvése magyarázza,
hogy országos hírű kiadvány nem őrzi a nevét. Hogy szaktudományának mégis jeles
művelője volt, „Uhland, a költő" című tanulmánya is igazolja a gimnázium 1909/10. évi
közös értesítőjében. Értekezésének tárgya a német romantika kiemelkedő egyéniségének
vizsgálata, művének mélyreható elemzése. Rámutat a német népléleknek népies dalaiban
történő megnyilatkozására, tárgyát hazája történetéből merítő balladáinak sokszínűségére, a
népballadákkal való rokonságára. Vizsgálja Wollek természetesen a költő kortársaihoz, il-
letve elődeihez való viszonyát. Míg tárgyilagosan rámutat Walter von der Vogelweide
hatására kevésbé méltányos módon értékeli Uhland és Heine dalait, az utóbbi rovására. Eb-
ben nyilván része van annak az erősen konzervatív látásmódnak, amely Wollek Géza
személyiségének egyik jellemzője volt és maradt élete végéig.

Az első világháború, a forradalmak, a frontvárossá válás évei, az épületből való ki-
űzetés, a hadba vonulás és hadifogság a tantestületből is többeket érintő megpróbáltatásai,
egy bő évtizeden át nem adtak lehetőséget az amúgy is rendkívül nehéz körülmények között
folyó tanítás mellett bármiféle tudományos munkára.

Az első, aki a nehéz évek után is tollat fogott, és mindjárt önálló kötettel jelentkezett, dr.
Vörös István volt.

Dr. Vörös István

A szentgotthárdi gimnáziumból 191 l-ben Szolnokra került történész már olyan jelentős
munkával dicsekedhetett, mint a mezőtúri céhek életéről írt könyve, amelyet még Szent-
gotthárdon nyomattak ki. 1 7 A kiadás évének jelzése nélkül, de a szövegből kiderülően 192-
2-ben, a szolnoki Wachs nyomdában készült „Rajzok Szolnok város múltjáról s Szolnok rt.
város története" címet viselő mű — címének megfelelően — két nagyobb egységből áll.
Bevezetőül a szerző a város múltjából emel ki néhány jellemző motívumot. Utal arra, miért
nincs a városnak történelmi levegője annak ellenére, hogy évezrede stratégiai fontosságú ti-
szai átkelőhely, árukikötő volt. Tizenegyszer pusztították ellenséges hadak és természeti
csapások. Az 1740-es évek után újra kiépülő város girbegurba utcáival, a feneketlen sárral,
fullasztó porfelhőivel bizony nem volt valami vonzó az erre járók számára. Ezután néhány
szolnoki specialitás felemlegetése következik, némi kesernyés iróniával. Ezek közé tartoz-
tak a pertóleumvilágítás, a tiszai vízhordás, a munkátlan szolnoki „legyek" mindennapjai, a
fiatalság szórakozásai, játékai, a galambászás, a kocsmai mulatságok, a paraszti lakodalmi
és temetési szokások, a kenyérsütő asszonyok cipói, a furcsa házszámozás. A régi szolnoki
népviselet szakszerű leírása sem nélkülözi a szerző csípős humorát, miként a helyi lakos-
ságba beolvadó, eredetüket csak nevükben őrző németek „parádés" viseletének rajza.

A régi Szolnok fölrajzi fekvésének és a saját korabeli város felépítésének vázolása után
a száz évvel azelőtti Szolnok képét rajzolja meg. A várost alkotó négy „tized", a külvárosi
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negyedek, az átszelő főútvonalak, a közök, terek elnevezése és állapotrajza Vörös István tol-
la nyomán maradt ránk. A régi lakóházak, a közösséget kiszolgáló kocsmák, piacok, vásárok
eleven bemutatását a könyv negyedik fejezeteként a város nyomorúságos képének, az
állandó szegénységét okozó sorozatos természeti csapások leírása követi.

Az egyszerű felsorolás is elborzasztja a mai olvasót. Az alig felépített várost teljesen
elpusztító 1739-es tűzvész, a lakosságot megharmadoló, tíz hónapon át dühöngő pestis-
járvány után 1744-ben vándorsáskajárás pusztított el minden termést a város határában.
1790-töl aszályos esztendők sora, éhség, táplálékhiány okozta skorbut, drágaság, kegyetlen
adóbehajtás sújtotta a város szerencsétlen népét. Az 1863-64-es hihetetlen aszály okozta
nyomorúságot az elöljáróság, a ferences atyák segítőkészsége sem tudta enyhíteni, és a
kénytelenségből felvett ínségkölcsönök pedig hosszú évtizedekre nyomasztották a
lakosságot.

A szerző forrásul használta Gorove Lászlónak a Tudományos Gyűjteményben száz
évvel korábban megjelent tanulmányát, s kiegészítette azt az egykori városi jegyzökönyvek
adatain kívül saját tapasztalataival, régi szolnokiak visszaemlékezéseivel. Vörös István
könyve alapvető forrásként szolgált és szolgál szinte minden várostörténettel, illetve szolno-
ki művelődéstörténettel foglalkozó értekezésnek.

Dr. Vörös István nyugalomba vonulásáig ellátta a gimnázium könnyűnek nem nevez-
hető igazgatóhelyettesi feladatát. Ebben a minőségben sok, időlegesen vagy örökre távozó
kartársát búcsúztatta el az évkönyvek hasábjain. Nyugdíjazása után sem tudott végleg
megválni a tanítástól. Még hosszú éveken át állt óraadóként a szolnoki szakközépiskolák
rendelkezésére. Élete végén meg kellett érnie egyetlen fiúgyermeke tragikus halálát is. 197-
2-ben hunyt el.

4

A Verseghy Ferenc Gimnázium tantestületének Dr. Pauka Tibor volt egyik olyan tagja,
aki középiskolai tanulmányait ugyanabban az intézetben végezte.

Egyetemi tanulmányai végeztével, s háromesztendei tanári gyakorlat után 1927-ben tért
vissza Szolnokra.

Dr. Pauka Tibor

Ha mást nem tett volna Szolnok jóhírének öregbítése, az irodalomtudomány
gazdagítása érdekében, mint azt, hogy a gimnázium és a felsőkereskedelmi iskola végzős
növendékeinek bevonásával Kemény Lászlóval, a felsőkereskedelmi iskola tanárával együtt
sajtó alá rendezte Verseghy Ferenc Rikóti Mátyás című vígeposzát, már akkor is méltán
sorolhatnánk Szolnok tudós tanárai közé. A Budapesti Királyi Egyetemi Nyomdában 1935-
-ben megjelent és a Vajthó László féle „Irodalmi Ritkaságok" című sorozatba tartozó mű
ugyanis a hazai könyvtárakon kívül megtalálható — többek között — a kaliforniai állami
könyvtárban, az oxfordi, a göttingeni egyetemi könyvtárakban is, elvíve mindenüvé Szol-
nok szülöttének, Verseghy Ferencnek a nevét.(l9)

Ennél azonban jóval többet tett. Alig három évvel pályakezdése után megírja „A re-
formkor szépirodalmi folyóiratai" című tanulmányát. Ennek főbb gondolatait foglalta össze
a gimnázium 1927/28 tanévi közös értesítőjében rámutatva, hogy a reformkor felélénkülő
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politikai mozgalmaiból következően a politikai irodalom, majd a hírlapok a XIX. szazad
harmincas éveitől kezdődőnek fokozatosan elhódították az olvasóközönséget a szépiro-
dalomtól.

Példaként említi, hogy Széchenyi röpiratai néhány nap alatt 1000 példányban találtak
gazdára, míg Vörösmarty műveit mindössze 150-en vásárolták meg. A kor szelleméből
fakadóan az írókat — legyenek azok politikusok vagy szépírók — a nemzetnevelés szol-
gálatába állítják műveiket. Elsődlegessé válik a gondolati tartalom. Maga Széchenyi vallja,
hogy nem a forma, hanem a tartalom a lényeg. Ezt az elvet egyre inkább a szépírók is
elfogadják. Ennek hatására keletkezik az irányregény, és a létező hibákat gúnyos tükörben
felmutató freskókép. Közismert Petőfi csodálata a francia forradalom iránt, de jól tükrözik
ezt a szabad gondolat iránti rajongást Jókai alábbi szavai is, amelyeket Pauka Tibor is idéz:

„Valamennyien franciák voltunk. Nem olvastunk mást, mint Lamartint, Louis Blanc-ot,
Suet, V. Hugót, Berangert, legfeljebb Shelleyt és Heinét."

Az ez idő tájt született almanachok, majd az ezeket felváltó negyedéves, illetve havi
megjelenésű szépirodalmi folyóiratok az Aurórától az Atheneumon át a Pesti Divatlapig az
olvasóközönség szervezésével, az irodalmi ízlés fejlesztésével, az anyanyelv művelésével
végül is ennek az áramlatnak a sodrába állnak.20

Ugyancsak a gimnázium értesítőjében jelent meg 1935-ben Horatius születésének
2000. évfordulójáról emlékező esszéje. A horatiusi életművet teljes mélységében elemző
tanulmány arra a szerző által megfogalmazott két kérdésre ad választ, hogy mi bizonyítja a
költő szellemi halhatatlanságát, illetve mit mond Horatius életműve a XX. század
emberének.

A válaszok egyrészt arra világítanak rá, hogy a magyar költészet nagyjai Verseghytől,
Bessenyeitől Vörösmartyn, Petőfin, Aranyon át Babitsig szinte magukévá ötvözték „a
gyönyörű okosság költőjének" (Babits M.) nemcsak episztolákban, szatírákban, ódákban
formába öntött szavait, gondolatait, hanem életútjának, költői magatartásának, a költé-
szetről vallott felfogásának sajátjuknak is érzett elemeit.

Másrészt meggyőznek bennünket arról, hogy Horatius költészetében megtalálhatjuk
mindazokat a motívumokat, amelyek örök emberi mivoltukból eredően mindig foglalkoz-
tatták különösen az úgynevezett átmeneti korokban: a letűnő régi és a születő új gyermekeit.
Csupán felsorolásszerűen idézünk ezekből néhányat. Ő sem tudta függetleníteni magát saját
kora problémáitól. Benne is égett az ember örök fájdalma: az élet végességének tudata, a tes-
ti-lelki szenvedés elkerülhetetlenségéből eredő, a hol az e világi lét kínálta örömök
kiélésének a vágya, hol a vidámsággal vagy éppen racionális filozófiával álcázott rettegés.
Ugyanakkor az ember múlandóságával ellentétben sokszor és sokféleképpen felmutatja az
élet, az embert körülvevő természet szépségének, az emberi alkotásnak — benne a költé-
szetnek — az örökkévalóságát. Minden múlandó e világon, de az igazi érték, a művészi
formába öntött gondolat maradandó.

Pauka Tibor esszéje tehát megadja a választ az általa feltett második kérdésre is. Horati-
us elfogad és megért mindent, ami emberi, ezért nem tud szélsőséges lenni. Középen áll,
ahonnan egyként felmérhető magasság és mélység, ahonnan egyformán lehet látni jobbra is
meg balra is. Ebből a mértéktartásból fakad két évezreden átívelő halhatatlansága.21
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A magyar-latin szakos tanár hamarosan a gimnázium önképzőkörének vezető tanára és
a 196. számú Damjanich János cserkészcsapat második rajának vezetője lett. A város
közéletébe pedig a könyvtár és Múzeum Egyesületben tartott magas színvonalú elő-
adásaival kapcsolódott be.

Botár Imre

Botár Imre is az erdélyi származású és az onnan az anyaországba került értelmiségiek
sorába tartozik. Désen született 1880. december 3-án unitárius hitvallású szülők gyerme-
keként. Az unitarizmushoz való ragaszkodást 1959. január 27-én Budapesten történt
elhalálozásáig megőrizte. Szolnoki tanársága idején a gimnázium néhány unitárius vallású
tanulójának hitoktatását, lelki gondozását is ellátta.

1939 évi Budapestre történt költözése után több unitárius témájú előadása hangzott el a
Magyar Rádióban. 1941-ben a fővárosi egyházközség presbitere, 1943-ban az Unitárius
Könyvtár, és Iratmisszió Bizottság, 1945-ben pedig a Magyar Unitárius Egyház Intéző
Bizottságának elnöke lett. 1943-tól haláláig az Egyházközi Tanács tagjaként tevékeny-
kedett. Több vallástörténeti tanulmánnyal gazdagította a történettudományt. A Theológiai
Szemle 1929-30. évfolyamaiban jelent meg „A vallásszabadság és Dávid Ferenc22 az
Unitárius Értesítő XIII. évfolyamában pedig „A vallástürelem Erdélyben" című tanul-
mánya.23 Kéziratban maradt „A magyarországi unitárius egyház története. Alapítástól II.
Rákóczi Györgyig" című munkája.

1903-ban, a budapesti egyetemen szerzett történelem-latin szakos tanári diplomával
ellőbb Szentgotthárdon, majd Fehértemplom gimnáziumaiban nevelősködött. 1906 és 1919
között Kaposváron tanított,24 majd rövid zalaegerszegi tartózkodás után az 1920/2l-es
tanévet már Szolnokon kezdte.

1988-ban történt nyugdíjazásáig 18 éven át a Verseghy Ferenc Gimnázium megbecsült
tanára volt. Szolnokon írta és adta közre 1941-ben jelentős forrásértékű könyvét a „Szolnok
települési, népesedési és gazdasági viszonyai a XVIII. században" címmel.

Végül talán nem érdektelen megjegyezni, hogy vízimérnök fia, Imre részt vett a Tisza
szabályozási és árvédelmi munkáiban, és Károlyi Zsigmond társszerkesztővel könyvet is írt
„A Tisza szabályzása" címmel. A könyv két kötetben dolgozza fel a tárgyat. (1846—1879,
illetve 1879—1944).

Városunk és témánk szempontjából a források szerint kéziratban maradt és feltáratlan
„Szolnok agrártörténete" című munkáján kívül a legjelentősebb a Szolnoki Könyvtár és
Múzeum Egyesület kiadványai között a Rényi Nyomdában megjelent és cím szerint már
idézett Szolnok településtörténetéről és gazdasági viszonyairól írt könyve. Forrásul szolgált
Kludik Mihály egykori főbíró feljegyzése, Pesty Frigyes helynévtára, Mattyasovszky Fe-
renc 1714-ben az udvari kamara részére készített latin nyelvű jelentése, s nyilván használta ő
is Somogyi Ignác már említett tanulmányát. A könyvnek három, tárgya szerint egymástól jól
elkülönülő fejezete van. Az első a város XVIII. századi jellegével foglalkozik, különös te-
kintettel tiszai átkelőhely mivoltára, beleértve a hídjának, illetve hídjainak történetét is.
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A második rész részletes statisztikai adatok tükrében mutatja be a lakosság számának,
foglalkozásának, épületeinek változását az 1714, 1747, 1766, 1768 és 1786 évi összeírások
szerint. Adatai alapján nyomon követhető a város erőteljes fejlődése. 1714-ben a hadak
múltán — mindössze 200 nyomorúságos viskó adott otthont a lakóknak. 1786-ban már 858
ház állt a városban, s 514 telkes gazda birtokolta az 5072 magyar holdnyi megművelhető
földet a határban. A városias fejlődésre utal, hogy 80 különböző ipari műhely, számos
kereskedés és kocsma szolgálta már ekkor a lakosság igényeit. Botár feljegyezte a korabeli
szolnoki magyar családok nevét is. (Mára alig néhány őrződött meg közülük). A
háztulajdonosok között megtalálta az 1769 évi összeírásban „Verseghy János sóhivatali
mázsáló" özvegyének nevét is.

A könyv harmadik része a város mezőgazdasági viszonyaival, közigazgatási és jogi
helyzetével, a sószállításban játszott szerepével foglalkozik. Botár Imre alapos levéltári
kutatáson alapuló munkája gazdag forrása a város múltját kutatóknak.25

Dr. Balogh Béla

A magyar antropológia tudományának egyik kiemelkedő egyénisége 1890. január 3-án
Kassán született. A beregszászi gimnázium elvégzése után a budapesti Pázmány Péter
Tudományegyetem természetrajz—földrajz szakára iratkozott be, de érdeklődése már ekkor
felébredt az embertan iránt. Már három évvel a középiskolai tanári oklevél megszerzése
előtt „Summa cum laude" minősítéssel doktorált. Alig kezdte meg tanári munkáját, az első
világháború őt is a frontra, majd hadifogságba sodorta. Innen hazakerülve 1918-ban Szolno-
kon kapott tanári állást az akkori felsőkereskedelmi iskolában. Az 1919/20. tanévtől kezdve
azonban a debreceni egyetemre való kerüléséig, 1941-ig a Verseghy Ferenc Gimnázium
tantestületének tagjaként végezte a növendékek természetrajzi, földrajzi és egészségtani
oktatását, nevelését. Mindezt azzal az igényességgel, kemény követelményrendszerrel,
amelyet önmagával szemben is támasztott. Rendbehozta, majd szinte kis múzeummá fej-
lesztette az intézet természetrajzi szertárát, 1926-ban a két középiskola tanárainak és
tanulóinak bevonásával hihetetlenül gazdag anyagú kiállítást rendezett. A kiállítás szín-
vonaláról fogalmat alkothatunk, ha elolvassuk a gimnázium 1927/28. évi közös értesítő-
jében az általa írt tanulmányt.26 1929-től kezdődően folyamatosan végezte a középiskolai
tanulók antropológiai vizsgálatát és mérését. Mintegy 500 vizsgálati eredmény birtokában
egymást követően jelentek meg embertani tanulmányai az Antropológiai Füzetekben, a
Tanáregyesületi Közlönyben, a Debreceni Szemlében és a Természettudományi Közle-
ményekben. Csak szolnoki tanársága idején írt cikkeinek, tanulmányainak felsorolása is
meghaladná e dolgozat kereteit.27

Szomatoszkópiai és szomatometriai adatainak összegzése, a fiziológiai jelleg, a kör-
nyezethatások, a sport hatásvizsgálata az ifjú szervezetre alkottak szolnoki tudományos
munkásságának anyagát, amelynek nyomán 1934-től magántanári címet nyert a debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Itt kezdte meg az 1934/35-ös tanév első felében em-
bertani előadásait, és az orvoskaron is tartott embertani előadásokat. Nevéhez fűződik az
embertani tanszék megszervezése, amelynek 1941-ben vezetője is lett.
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Már az 1938/39 tanévtől vizsgálta az egyetemi hallgatók növekedési viszonyait, és —
úttörőként — az ujjak bőrlécrendszerét. Vizsgálatainak eredményei a tudományág világ-
irodalmába is bekerültek. Debreceni működésének ismertetése már kívül esik e dolgozat ke-
retein, de helyi vonatkozása miatt mégis megemlítjük, hogy az Alföldi Tudományos Intézet
megbízásából 1943-ban elvégezte a Nagykunság antropológiai felvételét. A négy nagykun
településen: Karcagon, Kunhegyesen, Kunmadarason és Kisújszálláson 1622 férfit és nőt
mért meg, s mintegy 1000 fényképfelvételt készített.28 Tudományos, tanári és szervező
munkája elismeréseként 1947-ben elnyerte a címzetes nyilvános rendkívüli tanár címet,
amelyet sajnos nem sokáig viselhetett, mert még abban az esztendőben december 3-án —
alig 57 évesen — Debrecenben elhunyt.

Balogh Béla, aki két évtizednél hosszabb ideig volt a Verseghy Ferenc Gimnázium
tanára, a város közművelődésének történetébe is kitörölhetetlenül beírta nevét. A Földrajzi
Közlemények 1927. évfolyamában jelent meg „Szolnok" című tanulmánya, amely széles
körű forrásanyag feldolgozásával rajzolja meg a város geológiai, településtörténeti képét, az
itt élő népesség életmódját, termelési kultúráját, gazdasági és népesedési viszonyait. Dolgo-
zata egyrészt összegző, másrészt adatrögzítő hitelessége révén alapját képezte minden
későbbi, a város történetével, lakóinak életével foglalkozó munkának, így például a „Jász-
Nagykun Szolnok Vármegye múltja és jelene" című monográfia szolnoki fejezetének is.29

Szolnok közép- és középfokú iskoláinak I. osztálya számára 193 l-ben megírta a „Szol-
nok város és környékének földrajza" című tankönyvet,30 amely a tanulók életkori sajá-
tosságait figyelembe véve újszerű metodikával, a gyermekek öntevékenységére építve szin-
te játékosan sajátíttatja el a legfontosabb, a későbbi tanulmányok során nélkülözhetetlen
földrajzi alapfogalmakat is.

Az a város iránti szeretet és megbecsülés, amely ezt a könyvét jellemzi, párosul szinte
ifjúi lelkesedéssel a szolnoki mélyfúrásról írt cikkében. A tudós szerző az 1928 szeptember
16-i hévíz feltörését követően szinte azonnal írta meg ezt a cikkét, amelyben a feltörést
megelőző két év mélyfúrási munkálatainak részletes ismertetése után előrevetíti a
termálvíznek a város fejlődésére gyakorolt várható jótékony hatását. Ezt követően alapos
geológiai tájékoztatást ad az Alföld mélytalajának összetételéről, geometrikus gradiensének
sajátságairól. Mindezt olyan érdekfeszítő olvasmányossággal teszi, hogy a folyóirat ifjú
olvasói szakcikk mivolta ellenére is bizonyára érdeklődéssel olvasták.3'

Nevéhez fűződik a szolnoki könyvtár és múzeum nyilvános gyűjteménnyé fejlesztése
is. Az anyag jelentős részét szorgos régészeti munkájával maga gyűjtötte össze. Ő hívta
életre a Könyvtár és Múzeum Egyesületet, és ő szervezte meg az egyesület városszerte
népszerű ismeretterjesztő előadásait.32 Az 1937-ben a Rényi Nyomdában megjelent „Szol-
nok megyei város közkönyvtárának jegyzéke" című bibliográfiája példamutató alapossá-
gával ma is kivívja minden könyvtári szakember elismerését.3j

Már szolnoki tanársága idején számos országos és nemzetközi tudományos testület
tagjává választotta, Szolnokon pedig mint a Könyvtár és Múzeum Egyesület ügyvezető
alelnöke, a vármegyei Iskolánkívüli Népművelési Bizottság tagja, a Verseghy Ferenc Iro-
dalmi Kör választmányi tagja tevékenykedett egészen tanszékvezetői megbízatásáig. Korai
halála mind a tudományos élet, mind a debreceni egyetem, mind Szolnok városa számára
pótolhatatlan veszteséget jelentett.
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Betkowski Jenő

Tiszai Lajos a Szolnoki Nevelő 1988 május 5-i számának hasábjain34 meghatóan szép
sorokkal emlékezett a 84 éves korában elhunyt mesterére minden régi Verseghysta diák
„Betkó tanár urára". A Verseghy Gimnázium nagy nemzedékének utolsó tagjaként még
nyugdíjazása után is, szinte élete utolsó napjáig, a 66 évvel azelőtt vállalt nevelői hivatást —
ekkor már nem „középiskolás fokon" — a Damjanich János Múzeum munkatársaként gya-
korolta.

A kitűnően képzett, nemzedékek jelvény nélkül is kiváló tanára 1882-ben született
Beregszászon. Ő is azok közé a tanárok közé tartozott, akiket a nagy háború s a forradalmak
sorsfordítói évei vetettek Szolnokra. Magyar—latin—francia szakos tanárként Pancsován
kezdte nevelői pályáját, s innen került városunkba. Szigorú, de végtelenül igazságos tanár-
ként emlegették, emlegetik egykori tanítványai, köztük még azok is, akik bizonyítvá-
nyukban őrzik tanulmányi teljesítményük kemény ítéletét. Ő valóban a gyakorlatban valósí-
totta meg a „követelek, mert tisztellek" nevelői elvét.

Életének két meghatározó vonulata egyrészt a gyakorlatban, és elméletben egyaránt
magas szinten végzett oktató-nevelő munka, másrészt a már fiatalon szívéhez nőtt
folyójának, a Tiszának szeretete és a vízen élő emberek életmódjának, foglalatosságainak,
szokásainak tudományos vizsgálata. Elméleti pedagógiai munkásságának értékét a gim-
názium 1928/29, illetve 1929/30 évi közös értesítőben közölt két tanulmánya is érzékelteti.

„A középiskolai reform és a magyar irodalom tanítása" című tanulmánya csak egyes
részleteiben kötődik a korhoz. Az általa felvetett és észérvekkel alátámasztott gondolatai
ugyanis időtállóak. Mondandójának lényege két pillérre épül. Szerinte ugyanis a 8 osztályos
gimnáziumokban addig három osztályban (IV., V., VI.) tanított stilisztika, retorika, poétika
tanítását 2 évre kell összevonni, s ezzel együtt a régi magyar irodalom anyagát lényegesen
redukálni szükséges. Hangsúlyozza, hogy jóval több időt kell szánni irodalmunk arany-
korának, valamint a közelmúlt és a kortárs irodalomnak a tanítására. Szavait idézve: „Föl
kell vennünk a versenyt a mai élet zűrzavaros lármájával, hogy fölemeljük, messze-
hallhatóan megcsendítsük az igazi irodalom nemes hangját, mert a magyar ifjúság, a magyar
jövő megmentéséről van szó." Ezért tartja fontosnak az általa iskolai olvasóóráknak neve-
zett, a heti óraszámba beépített foglalkozások bevezetését, mert csak így érhető el, hogy a
magyar nyelv és irodalom ne bemagolandó tárgy, hanem élményt adó, érzelmet s gon-
dolkodást nemesítő anyaggá váljék.

A második pillér a magyar történelem biztos tudása, mert ez az alapja az irodalom
tanításának is. Segítőtársul pedig rendelkezésre állnak nagy íróink történelmi regényei. Az
így szükségessé váló óraszámemelés forrásául a túlzottan magas óraszámban tanított latin
nyelv és irodalom szolgálhatna. Mondanivalóját hitelesíti, hogy ezt ő, a latin szakos tanár
írja le. Saját szavai szerint: „Mint latin tanár mondtam ki ezt a nagy szót, s nem fog el az
Izsákot feláldozó Ábrahám bánata." Külön említésre méltó a dolgozatnak az a csodálatosan
szép nyelvezete, amelyet minden mai tanár követendő példának tekinthetne.35

Másik közös értesítőbeli tanulmánya elsősorban a végzős tanítványokhoz és szülőkhöz
szól. Címe is utal erre: „Néhány szó a pályaválasztásról."
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Dolgozatában a gyermek képességeinek, hajlamainak reális megítélését tartja a legfon-
tosabbnak. Ennek elengedhetetlen feltétele a szülői és a tanári megítélés legalább meg-
közelítő összhangjának a megteremtése az egyéni és közérdek lehetőség szerinti össze-
hangolása. Ehhez azonban sok esetben félre kell tenni a szülői érzékenységet, előítéletet, az
esetleges családi tradíciókhoz való merev ragaszkodást. Annál is inkább megszívlelendők
voltak Betkowski gondolatai, mivel az írás a nagy gazdasági válság idején született, amikor
a jövő kilátásai, az elhelyezkedés lehetőségei bizony nem voltak rózsásnak nevezhetők.36

Betkowski Jenő életének fő művei azonban a tiszai hajósok életéről, a fahajózás törté-
netéről szóló könyvei, tanulmányai. Évtizedek gyűjtő munkájának eredménye a második
világháború idején csaknem teljesen megsemmisült. Ő azonban nem adta fel, hanem meg-
maradt jegyzeteire s főleg emlékezetére támaszkodva újra megírta mindazt, ami a fenti
témában egyáltalán elmondható, s amely a magyar néprajztudomány felbecsülhetetlen kin-
cse, hiszen mind az általa megírt tiszai hajós életforma, mind a fahajózás már rég a múlté. Az
ő megőrző emlékezete nélkül minderről aligha tudna valamit a késő utókor.37

Már utaltam stílusának, kifejező erejének még értekező prózájában is megnyilvánuló
szépségére. Hernádi Sándor, a kitűnő nyelvész külön tanulmányban elemzi és bőséges
idézetekkel érzékelteti egykori magyartanárának nyelvezetét, nyelvi leleményeinek sajátos
zamatát.38 Valóban, aki Betkowski írásait olvassa, meggyőződhet róla, hogy szépíróként is
bízvást megállta volna a helyét. (Kevesen tudják, hogy mesekölteményt, tanmesét és ifjú-
sági témájú elbeszéléseket is írt.)39

Dr. Tóth Tivadar

Az 1892-ben Szolnokon született Tóth Tivadar szülővárosa gimnáziumában végezte el
a középiskolát. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi
Karán folytatta tanulmányait. Alig szerezte meg a történelem-latin szakos tanári oklevelét,
amikor 1914-ben be kellett vonulnia, és kétévi frontszolgálat után 1916-ban orosz fogságba
került. Innen 1920-ban került csak haza. Egykori iskolájában lett tanár, majd a megalakuló
cserkészcsapat parancsnoka. Ebben a minőségében részvett a csapat valamennyi nyári
táborozásán egészen 1935-ig. Hazakerülése után hamarosan Szolnok közéletének egyik
legjelentősebb személyiségévé küzdötte fel magát. Egyéb társadalmi megbízatásai mellett a
Verseghy Ferenc Irodalmi alelnöke volt és maradt 1936-ig, amikor a főhatóság a pest-
szentlőrinci gimnázium igazgatásával bízta meg. 1926-tól az említett időpontig a legszín-
vonalasabb helyi lap, a Szolnoki Újság szerkesztője és kiadója volt. Újságcikkein kívül több
írása, tanulmánya jelent meg a korabeli szolnoki időszaki kiadványokban.40

Önálló műve a Varga-féle nyomdában Szolnokon megjelent „A jászkúnok története a
török hódoltság korában" című értekezése. A bőséges forrásanyagra támaszkodó értekezés
két nagyobb fejezetben tárgyalja a Jászkunság törökkori történetét. Az első részben a
tájegység helyzetét taglalva megrajzolja az oklevelek alapján körülhatárolható, egyszerre
török és magyar függőségben lévő birtokviszonyokat, a lakosság bonyolult adózási
kötelmeit. A második, jóval terjedelmesebb fejezetben fejti ki a jászkunok korabeli
művelődéstörténetét a bevezetőben rámutatva a jászkunok sajátos államjogi helyzetére,
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amelyet legtalálóbban a „szabad jász", illetve „szabad kún" elnevezés jellemez. A tájegység
közbiztonságáról szólva a török-magyar portyázások, a tatárdúlások, beszállásolások, vér-
díjak sújtotta lakosság keserveit érzékelteti. A vallási és erkölcsi viszonyok képe tükrözi a
vallási villongások okozta megosztottságot, az állandó üldöztetésből fakadó babonaságig,
rágalmazásokig fajuló bizalmatlanságot.

Jóllehet, a jászkunok az igazságszolgáltatásban is kiváltságos helyzetben voltak, ez bi-
zony nem, vagy csak alig érvényesülhetett a török megszállás alatt. Kiszolgáltatottságukból
eredően sokszor alá kellett vetniük magukat a török törvénykezési eljárásoknak, amelyek a
visszaélések bőséges lehetőségét is lehetővé tették. A szerencsétlen jászkunok egyszerre
adóztak a magyar és a török hatóságoknak. Tóth Tivadar részletesen ismerteti a legkülön-
bözőbb adónemeket, a robot és egyéb szolgáltatások által megnyomorított lakosság helyze-
tét, amelyek a fentiekben vázoltakkal együtt nagyban hozzájárultak a tájegység, egyes
községek elnéptelenedéséhez, pusztává válásához.41

Winter András

Nem tartozott a gimnázium sokat publikáló tanárai közé. Egyetlen jelentősebb doku-
mentum jellegű, szépirodalmi és tudományos elemeket ötvöző müve a „Szolnoktól Szolno-
kig", amelyet Szabó István, „Valahol Oroszországban. Egy szolnoki hadifogoly első
világháborús feljegyzései" címmel jelentetett meg a Folklór és Etnográfia sorozat 62.
köteteként közel negyedszázaddal a szerző halála után.

Életútja kor- és kartársaiéhoz hasonlóan alakult. Az 1902-ben Késmárkon tett érettségi
után a budapesti tudományegyetem természettudományi karán tanult tovább. Gyakorló évét
1907/08-ban abban a gyöngyösi gimnáziumban töltötte, amelyet dr. Németh Illés igazgatott.
Ő pedig előzőleg a szolnoki főgimnáziumban volt tanár. Földrajz-természetrajz szakos
oklevelének megszerzése után 1908—1910 között a szentendrei polgári iskolában tanított,
majd az 1910/11 tanévben a karánsebesi gimnázium tanára lett. Innen került Szolnokra
1911/12 tanév kezdetekor, s ennek az iskolának a tanáraként vonult nyugalomba 1946-ban,
de még szinte 1958-ban bekövetkezett haláláig tartott órákat a szolnoki középiskolákban.

Egyike volt azon keveseknek, aki a város megszállása idején is otthonában maradt, s
azonnal bekapcsolódott az oktatás újraindításába. Olyan nevelő volt, aki a magyar táj és
természet szeretetét nemcsak szaktárgyai tanításával, hanem személyes példamutatásával
tudta beépíteni tanítványai tudatába. Növény- és rovargyűjtő kirándulások, országjárások,
emlékezetes madarak és fák napja ünnepségek megrendezése, a gimnáziumi botanikus kert
gondozása, az 1927. évi országos földrajzi kiállítás rendezésében való tevékeny részvétel —
s mindez tanítványai bevonásával —jelzik ezt.

Már egyetemista korában érdeklődött társadalompolitikai és szociális kérdések iránt.
Amikor Szolnokon is megalakult a Hadirokkantak Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos
Nemzeti Szövetségének helyi csoportja, a tagok bizalma a hadviselt, háborúban súlyosan
sebesült, az orosz fogság poklát megjárt Winter András felé fordult. Közmegbecsülésnek
örvendő társelnöke lett és maradt a HONSZ-nak. Mint az evangélikus egyház presbitere
1924-től a templom 1932 évi megépüléséig őrzője és gondozója volt az evangélikus misszió
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kegytárgyainak. Az orosz fogságban töltött négy és fél esztendő történéseit rögzítette
háborús naplójában. A hét fejezetre osztott napló első két része a bevonulástól az 1914.
július 21-én bekövetkezett fogságba eséséig történteket tartalmazza olvasmányos, olykor
ironikus stílusban. Ezt követi a négy hadifogoly táborban: Tobolszkban (1916—1917), Ha-
barovszkban (1917—1918), majd egy sikertelen szökés után Petropavloszkban
(1918—1919), s végül Nikolszk-Uzurinszkban (1919—1921) átszenvedett esztendők
eseményeinek megörökítése. A befejező részben a Vlagyivosztokból hajóval Triesztig s on-
nan vasúton hazáig megtett út színes leírását találja az olvasó.42

A napló tudományos értékét az adja meg, hogy a hadifogoly élet viszontagságainak, a
közben Oroszországban lezajlott történelmi eseményeknek rendkívül érdekes leírásán kívül
tudósi gondossággal rögzíti a több mint 40.000 kilométernyi „utazás" során megfigyelt, ta-
pasztalt és lehetőségeitől függően tanulmányozott földrajzi, természetrajzi és néprajzi
jelenségeket, népszokásokat. Mindezek részletezése meghaladná e dolgozat kereteit. Ehe-
lyett csak ajánlani lehet az egykorú fényképekkel, rajzokkal gazdagon illusztrált Szabó
István szerkesztette könyv elolvasását. Winter Andrásról valóban elmondható, hogy egész
életében híven teljesítette kötelességét, amellyel hite szerint Istenének, hazájának és
embertársainak tartozott.43

Dolgozatomban nem térhettem ki a Verseghy Ferenc Gimnázium valamennyi, a
hagyományos oktató-nevelő munkán kívül szakirodalmi tevékenységet is kifejtő mun-
kásságára. Mégsem maradhat említés nélkül a Kárpátok koszorúja alól Szolnokra vetődött s
e földben porladó Einzig Miklós, aki soproni, szentgotthárdi és kecskeméti szolgálat után
1921 -tői haláláig Szolnokon élt és tanított. A német nyelv és irodalom tanára ugyanis kiváló
műfordító volt. Többek között ő fordította németre Dr. Tóth Tihamér „Levelek diák-
jaimhoz" című művét, valamint egyházi beszédeinek, neveléstani munkáinak hét kötetét.44

A természettudományok művelői közül Cz. Horváth Gyula nevét őrzi az emlékezet, aki
a rövidhullámú rádiózás mestereként számos tanítványában ébresztette fel a rövidhullámú
rádiózás iránti érdeklődést. A gimnázium 1936/3 7. évi évkönyvében megjelent összefoglaló
tanulmánya pedig e területen úttörő jelentőségű volt.45

* * *

Ha a dolgozatban szereplő tanárok munkásságának értékelésében olykor talán több a
személyes elem, szolgáljon mentségül kibocsátó iskolám iránt érzett tisztelet és nevelői
legtöbbjéhez fűződő, emléküket őrző tanítványi szeretet.

Jegyzetek: 1. Lassú Pius: A görög népmondák és regék Sophocles színműveiben c. értekezése pl. mesteri módon
igazítja el az olvasót a görög mitológia meglehetősen bonyolult világában. Sophocles színműveinek — az
ifjúság számára is közérthető taglalása pedig kitűnő pedagógiai érzékre vall. In: A Szolnoki Gimnázium
Értesítője 1884/85. 3-28 p. — 2. Dr. Szirmay Endre Verseghy idézett dolgozatát jól illeszti bele a magyar
verselmélet történetét elemző disszertációjába. (A magyar verstudomány kritikai története Négyesy Lászlótól
napjainkig Budapest, 1948) — 3. Dr. Négyesy László: Verseghy Ferenc, mint versújító In: A Szolnoki Ma-
gyar Királyi Főgimnázium Közös Értesítője 1888/89 3-17 p. — 4. Dr. Négyesy László: i. m. — 5. Dr. Somo-
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183



TÁRSADALOM

Diploma-láz Az alkohol In: A Szolnoki Magyar Királyi Főgimnázium Értesítője 1906/07. — 8. Dr. Nógrádi
László: Adatok a gyermek érdeklődésének lélektanához. In: A Szolnoki Magyar Királyi Főgimnázium
Értesítője 1907/08. Uránia, 1907. 12. sz. — 9. Dr. Nógrádi László: Kis emberek vallomásai — In: Uránia
1908. 1. sz. — 10. Dr. Nógrádi László: Verseghy-emlék In: A Szolnoki Magyar Királyi Főgimnázium
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vontatás). In: Ethnográphia 1954. 88-120. p. b., Képek az egykori szolnoki fahajózás történetéből. Teleltetés.
[Kiad. : a Szolnoki Damjanich János Múzeum], Szolnok, 1973. (Klny. Szolnok megyei Múzeumi Évkönyv
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szenti superok mesterszavai. In: Nyelvőr 1952. 219-222; 363.365. 1953. 109-114. p. f, Elbeszélések a tiszai
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Szolnok, 1955. — 38. Hernádi Sándor: Örök diákként In: Jászkunság 1981. december 4. 38-43. p. — 39.
Betkowski Jenő: A róka és a kakas. (Meseköltemény). Szolnok, én. —40. Jász-Nagykun-Szolnok Vármegye
Múltja és Jelene: Pécs 1935. Adattár 264. p. — 41. Tóth Tivadar: A jászkúnok története a török hódoltság
korában. Szolnok, 1913. — 42. Szabó István: Valahol Oroszországban... Egy szolnoki hadifogoly első
világháborús feljegyzései (Folklór és Etnográfia 62.) Debrecen 1992. — 43. A Winter András életútjára
vonatkozó adatokat fia, dr. Bedey Endre középiskolai tanár bocsátotta rendelkezésemre. Megtisztelő baráti
segítségéért ezúton is hálás köszönetet mondok. A Winter-Bedey névváltozás magyarázata a családi iratokból
kitűnően a következő. Dr. Bedey Endre anyai nagyanyja Bedey Mária volt. Annak testvére Bedey Sándor — a
Bedey név fennmaradása érdekében — örökbe fogadta Winter András fiát, Endrét. — 44. Az 1941-ben, 59
éves korában elhunyt Einzig Miklós nevelői egyéniségét jellemzi az alábbi néhány mondat, amelyet
nyugállományba vonulásakor, - már nagybetegen kartársainak írt. „Hogy szerettem az iskolát, gyerekeket,
tanulást — elvégre ízlés dolga, hogy kötelességeimnek eleget tenni igyekeztem, tisztesség dolga; s hogy
munkámat, életemet humorral fűszereztem, vérmérséklet dolga. Hogy pedig innen egyszer el kell mennem,
mindnyájunk emberi dolga".
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