
kijelentették, hogy az iskolamester „az új tanítási módot nem tudja, de remélik önként el fog 
menni". Bálványosváralián 1837-ben a rektori hivatal betöltésének feltétele a lancasteri 
tanítási mód ismerete volt.27 

Furcsa nézeteltérésre került sor Magyarfenesen a falu patrónus földesura és az egyházköz-
ség tagjai közöt t . Fazekas István tanító ugyanis, miután a Lancaster ábécét és a táblákat 
megkapta, megkezdte az új módszer szerinti oktatást. A gyermekek azonban lassan 
elmaradoztak az iskolából, az 1842. évi vizitáció szerint „a hiányzások oka az, hogy az 
emberek nem akarják a gyermekeket feladni, mert a Lancaster módot nem kedvelik, a 
Méltóságos Udvarok pedig aszerént kívánnák a tanítást". Az esetnek az lett a vége, hogy a 
patrónus földesúr az iskolának nyúj to t t anyagi támogatást megvonta^ a fűtetlen iskolából a 
tanító más községbe távozott , a fenesi rektória évekig üresen maradt . 

A felettes egyházi hatóságok több alkalommal javasolták az egyházmegyéknek a lancasteri 
módszer bevezetését, levéltári forrásaink szerint az 1836/37-es tanévben az új módszert 
alkalmazták a makfalvi Wesselényi iskolában, Marosvásárhelyen, Árpástón, Magyarré^en-
ben, Désen és bevezették az unitárius Torockón, a római katolikus Atyha iskoláiban is. 

A XIX. század harmincas-negyvenes éveiben Erdély kisiskoláiban a Lancaster módszer 
jelentette az új, korszerű oktatási formát. A z erdélyi tanítók megismerkedtek az új 
módszerrel és iskolájukat Salamon József könyvének utasításai szerint igyekeztek megszer-
vezni. Az oktatási eszközök - fali olvasótáblák, porondos asztalok - alkalmazása lendületet 
adott a tanítói munkának, hatékonyabb lett az olvasás, írás elsajátítása. Salamon József 
szerint a kolozsvári népiskolában a tanulók 2/3-a 5 hónap alatt megtanult olvasni. 

Sebestyén Kálmán 

Makó város polgármesterének jelentése 
a millenniumi ünnepségekről 

A honszerzés ezeréves ünneplésének üdvözlésére január hó első napja éjfélén a város 
minden temploma tornyában lévő harangok megkondulva hirdették az év nagy eseményét. 

Február 3-án a makói keresztény nőegylet, Csanád vármegye által emelt árvaház javára 
2000 fr tos alapítványt tett. 

Február 26-án Makó város képviselete, Budapesten június 8-án tartandó milleniumi 
ünnepélyre felküldendő banderisták segélyezésére 1000 fr tot , városunk szegénysége meg-
vendégeíésére rendezendő népünnep és az iskolás gyermekek részére emlékérmek veretésére 
külön 1000 fr tot megszavaz. 

Március 28-án alolírt a város közönségéhez a városnak a villamos világítással leendő 
ellátása ügyében fölhívást intézett. 

A csanádvármegyei tiszteletreméltó tanítói-egyesület május 4 és 5-én 25 éves fennállásának 
ünnepét tartotta, melylyel kapcsolatban annak, derék elnökét, Horváth Illés urat, ezüst 
serleggel tüntette ki. 

Május 9-én az ezeréves ünnep emlékéül városunk minden templomában hálaadó istentisz-
teletet és összes iskoláinkban ünnepségek tartattak. 

A szebbnél-szebb iskolás kis lyányok virágkoszorúkkal, nemzeti ruháikban, a fiúk pedig 
nemzeti kokárdákkal és a kiosztott éremmel feldíszítve özönlöt ték el a város utczáit. 

Május 10-én a külső vásártéren a városi képviselet által adott 1000 frtal - a tanács 
ünnepséget rendez, - a város lakossága mintegy 10—11 ezren - az iskolás gyermekek sokasága 
megjelent. 

" S z E h m V j k , Bálványosváralja 1837, Magyarlápos 1834. 
2 8 KKEhmVjk Magyarfenes 1842. 
2 9Vö.: Náhlik Zoltán: im. 
>aSalamon József: ím. 
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Ünneplésünk méltó s tanulságos szónoklatok meghallgatásával, czigányzeneszó mellett az 
ökörsütés, bor sör és a szegénység közt a sült ökör húsa, kenyér és perecek kiosztásával lett 
gazdagítva. 

Május 11-én városunkban, mint Csanádvármegye székhelyén, vármegyénk tart ünnepsé-
get. 

Kristóffy József megyei főjegyző a mily emelkedett hangulatú és magvas oly kiváló 
előadással fűszerezett emlékbeszéddel gyönyörködtet te a zsúfolásig megtelt közgyűlés 
minden rendű és rangú tagját. 

Emelte az ünnepély magasztosságát megyénk érdemekben gazdag főispánja Lonovics 
József úrnak a megyei árvaház javára 2000 koronából álló alapítvány tétele és fia Lonovics 
Gyula ugyanezen czélra szintén 2000 korona tétele. 

Június 3-án főgymnasiumunknak államosítására vonatkozó vallás- és közokt. miniszter 
rendelete leküldetik. 

Július 1-én városunk főközlekedési utczái közepében tervbe vett kövezése az Uri -utcza 
végén levő főszolgabírói hivatal előtt megkezdett s az Uri-utcza kocsijárójának makadám 
aszfaltozása augusztus 12-én befejeztetett, a vasúti indóháztól a Lonovics sugárúton 
szeptember 10-én innen a Szegedi-utczán át a város közháza előtt a püspöki lak irányáig, 
október 19-én a város közházától az aradi út mentén a Borotvás házig terjedő aszfalt kocsiút 
pedig október 9-én lett a közlekedésnek átadva, a piacztérnek mintegy felerésze hasított 
kőburkolattal elláttatott s a zord idő előhaladott volta miatt a többi része félbe maradt. 

Szeptember 12-én rendezett tanácsú városunkban az általános tisztújítás megejtvén, Széli 
György 113 szavazattal 85 ellenében polgármesterré ismételve megválasztatott. 

Október 28-án előre számított nagy Küzdelem után Justh Gyula a város képviselőjévé 
választatott meg. 

Deczember 16-án tartatott városi képviseleti közgyűlésen gróf Teleky József volt 
országgyűlési képviselő a város díszpolgárává választatik. 

Midőn a fentebbiekben múlt 1896. évben tör tént nevezetesebb esetekről beszámolni van 
szerencsém, egyben szabadjon kérni a tisztelt képviselőtestület minden tagját s ezzel a város 
közönségét, miszerint valamint a múltban, úgy a jövőben is támogassa tisztviselőinek 
jóravaló törekvését, kiknek minden szerénység megsértése nélkül elismerni kell, hogy az 
adott viszonyok közöt t a rendelkezésükre állott eszközök mellett hivatásuknak és kötel-
meiknek megfeleltek. 

És jövőt illetőleg, ha városunk közönsége jóakarata férfias elszántsággal tettekkel 
nyilvánul meg, szeretett városunknak további fejlődése és előhaladása el nem maradhat. 

Makón, 1897. évi május 31. Széli György 
polgármester 

Közzéteszi: Szabó Jenő 

Szabó Dezső és Németh László1 

1926—1934-ig a budai Attila utcai Verbőczy gimnáziumba jártam. Iskolámtól 200 méterre, 
az Attila utca és Pauler utca sarkán, ahol most az O T P ormótlan kockaháza van, állt a 
Philadelphia kávéház, „kirakatában" volt látható Szabó Dezső. 

A Philadelphia mögött , az Attila utca 4. sz. házban lakott 1926-1932-igNémeth László. Itt 
nyitotta meg friss diplomás fogorvosként rendelőjét; itt érlelte a Tanúban megjelent 
klasszikus esszéit. 

Ötszáz méterrel tovább, a Mikó utcában volt Márai Sándor lakása, és majdnem vele 
szemben, a Tábor utcában Kosztolányi Dezsőé. 

A Krisztinavárosnak irodalmi levegője volt. 

'Elhangzott 1992. február 12. a M D F Akadémián, Gróh Gáspár Az egész látóhatár - Szabó 
Dezső, a tanulmányíró című előadásához fűzöt t hozzászólásként. (Szerk.) 
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