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Jeles személyiségek, érdekes emberek

Feichtinger Sándor, Esztergom jótevője*

Feichtinger Sándor nem volt tanár, mégis igen jelentős az a tevékenység, amelyet Eszter-
gomban a nevelésért, az oktatásért folytatott.  Különböző mértékben, de munkálkodott 
szinte minden szintjén: a kisdedóvástól a papnevelésig. Pedagógiai szervezőmunkája szo-
rosan összefonódott sokrétű közéleti tevékenységével.

A KISDEDÓVÁS SZOLGÁLATÁBAN 

1863-ban nyílt meg Esztergom szabad királyi város óvo-
dája. Kezdeményezői között három, a városban fontos 
szerepet játszó személyt találunk: Malina Jánost, Pong-
rácz Lajost és Feichtinger Sándort.

Malina János a Takarékpénztár igazgatóságának a 
tagja, titkára volt 1859 –től haláláig. Az a hír járta róla a 
városban, hogy hajdan Kossuth Lajossal együtt volt or-
szággyűlési tudósító. Városi tanácsosként 1851-ben a kór-
ház igazgatói feladatait is ő látta el. 1863-tól az 1837-ben 
megnyílt Kaszinó igazgatója, s Feichtinger Sándorral a 
reáliskola bővítésén, felszerelésén is tevékenykedett.

Nem kevésbé érdekes Feichtinger másik társa, Pong- 
rácz Lajos sem, akit egyszerűen „Pongrátz szerkesztő”- 
nek nevez emlékirataiban. 1861-ben telepedett le egy időre 
városunkban, hogy gyermekeit az itteni iskolákban nevel-
tesse. 1863 januárjában szerkesztette és kiadta az Eszter-
gomi Újságot. Rövidesen azonban visszatért Hont várme-
gyébe, ahol szintén kiemelkedett egyesületi és kulturális 
szervezőtevékenységével. Megválasztották Hont várme-
gye főjegyzőjének, majd 1881-től a megye alispánja volt.

A kezdeményezők elsődleges feladata az volt, hogy híveket szerezzenek az óvoda ügyé-
nek. A szervezőmunkát 1863 márciusában kezdte Feichtinger Sándor, s május 6-án meg-
alakult a Kisdedóvó Társulat 40 alapító taggal, s 330 részvényessel. A hatékony munka 
eredményeként november 15-én Scitovszky János már fel is avatta a kisdedóvót.

Feichtinger komoly szerepet vállalt az óvoda helyének kiválasztásában, az úgynevezett 
Kakass-ház megszerzésében, ahol ma a belvárosi óvoda is működik. A ház tulajdono-
sa, Kakass Ferenc annak a Takarékpénztárnak a tisztviselője, pénztárosa volt 35 éven át, 
amelynek a létrehozásában szintén kiemelkedő szerepe volt Feichtingernek. Kakass városi 
tanácsnok – aki városkapitánya és nemzetőr-alkapitánya is volt Esztergomnak – háza el-
adása után a Takarékpénztár épületébe költözött. 

* E cikk előadásként az Esztergom Város Önkormányzata és az Esztergom Barátainak Egyesülete által 2017. 
szeptember 23-án megtartott szimpóziumon hangzott el. A szerző forrása Feichtinger Sándor doktor önélet-
írása (a sajtó alá rendezést szakmailag irányította: Szállási Árpád, a szöveget gondozta: Gazda István. Magyar 
Tudománytörténeti Intézet, Piliscsaba, 2005) volt. Esztergom jótevőjének arcképét e kötet borítólapjáról vettük 
át. (A szerk.)

Esztergom jótevőjének arcképe 
önéletrajzának borítólapján
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Feichtingert a Kisdedóvó Társulat október 11-i közgyűlésén aligazgatónak választotta az 
igazgatói funkciót betöltő Kollár István belvárosi plébános mellé. Az elnöki tisztet Zalka 
János kanonok, az alelnökit Malina János birtokolta. 

Azt, hogy milyen jelentős, a város lakosságának szempontjából milyen fontos munkát 
végeztek a szervezők, azzal tudjuk legjobban szemléltetni, hogy nyitáskor 116 gyermek fel-
ügyeletét látták el, s ez a szám 1864 végére 290-re emelkedett.

Mindez arra is rámutat, hogy igen aktív szervezőmunkára volt szükség az óvoda fenn-
tartásához. Rendszeresen rendeztek bálokat, hangversenyeket, kirándulásokat, sorsjátéko-
kat, hogy biztosítsák a működtetéséhez szükséges összeget. Miután kialakult a működés 
rendje, s biztosnak látszott az anyagi háttér, Feichtinger megvált aligazgatói tisztétől, s csak 
az orvosi teendőket látta el a kisdedóvóban. 

ISKOLASZÉKI TAGSÁG, AZ ELEMI LEÁNYTANODÁÉRT

Áldozatos munkája eredményeként 1869. december 14-én a Katolikus Iskolaszék tagjául 
választották.

Az iskolaszék tagjaként, valamint a leányiskolai bizottság elnökeként komoly szerepet 
vállalt a szabad királyi város elemi leányiskolájának bővítésében. A bizottságban 1881-től 
többek között Ferenczy Jákóval, Marosi Józseff el dolgozott azért, hogy a két osztályból álló 
iskolát négyosztályossá fejlesszék. Ferenczy Jákó a magyar nyelv és irodalom tanára volt. 
1852-ben Szent Benedek-rend esztergomi székházának főnöke és a gimnázium igazgatója 
lett és volt 1872-ig. 1872-től haláláig rendházfőnök maradt Esztergomban. 1853 és 1872 kö-
zött szerkesztette a gimnázium évkönyveit. Az igazgatás alól saját kérésére mentették fel. 
Tudnunk kell róla, hogy jelentős, országosan is elismert irodalomtörténeti és nyelvészeti 
munkásságot fejtett ki.

Marosi József városszerte ismert vaskereskedő volt, az Arany Kaszához címzett kereske-
dés tulajdonosa, a Kereskedelmi és Iparbank igazgatója.  

A leányiskola harmadik osztályát 1882-ben nyitották meg, a negyedik osztály ünnepé-
lyes megnyitójára 1883. szeptember 5-én került sor, s itt Feichtinger is beszédet mondott.

A REÁLTANODA

Feichtinger Sándor legismertebb és legjelentősebb szervezőtevékenységét a reáltanoda 
ügyében fejtette ki. Az 1850-es években merült fel a reáliskola megalapításának gondolata 
azzal a céllal, hogy a polgári fi úk neveltetéséhez hozzájáruljon, hogy ne kelljen őket a csa-
ládokból túl korán kiszakítva más városokba küldeni. A reáliskola első osztálya 1856-ban 
nyílt meg. Az intézményt ekkor három osztályra tervezték. 

Feichtinger nagy szerepet vállalt a létrehozásához szükséges összeg előteremtésében. 
Házról házra járva 4–500 forint körüli összeget szedett össze.  

A megalakult reáltanoda fenntartásában 1860-ig a szabad királyi városon kívül részt vet-
tek a testvérvárosok is. Ezt követően azonban a szabad királyi városra maradt a költségek 
előteremtésének a gondja. 

A reáliskolának két igazgatója volt. Az igazgatót a város bízta meg választott képviselői 
sorából. Feladata volt, hogy anyagi és szellemi érdekeiben képviselje az intézetet Esztergom 
városa, valamint a nem tanügyi hatóságok előtt. Az igazgató-tanár a tantestület ügyeivel 
foglalkozott és a tantestület soraiból került ki, s évenkénti váltásban látta el feladatát. Ő 
tartotta a kapcsolatot a tanügyi hatóságokkal.
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A reáliskola város által megbízott igazgatója Kollár István plébános lett, majd őt 1873-
ban bekövetkezett haláláig Malina János követte az igazgatói székben. Őt váltotta halála 
után Feichtinger Sándor. 1873. május 15-én iktatták be hivatalába, ahová Kollár Antal pol-
gármester vezette be, aki szintén részt vett választmányi tagként a Takarékpénztár működ-
tetésében. Az iskolának ekkor 156 tanulója volt.

Az új igazgató programbeszédében így fogalmazta meg célkitűzéseit: „… a tanintézetnek 
eddig szerzett méltó fényét fenntartani és növelni, sőt azt bárhonnan fenyegető ártalmas be-
folyások vagy megtámadások ellen védeni, anyagi és szellemi szükségleteiről folyton gondos-
kodni, a fi gyelmet fenntartani, őrködni és arra törekedni, hogy minden tanuló rendeltetése 
czéljának a lehetőségig megfeleljen és a tanulmányokban haladást tegyen: szóval a taninté-
zet érdekeinek előmozdítására mindent megtenni.” 

Feichtinger Sándor 1881-től a reáliskola bizottság elnöki tisztét is betöltötte. 
Érdemes felfi gyelni arra a tényre, hogy igazgatói munkáját minden fi zetség nélkül vé-

gezte. Azonnal nekilátott, hogy az iskolát négyosztályossá bővítse. A költségeket ehhez 
is közadakozásból teremtették meg. Elsősorban az iskolába járó tanulók szülei adakoz-
tak, s mellettük Feichtinger Sándor ismerőseit és barátait nyerte meg s bővítés ügyének. 
Közöttük számos egyházi személyt találunk: Zalka János győri püspököt, aki esztergomi 
kanonok volt, s már a kisdedóvó vezetésében is együttműködtek, vagy Jekelfalussy Vince 
székesfehérvári püspököt, aki az 1820-as években esztergomi káplán volt. A Feichtinger 
által megnyert adakozók egyike volt Luczenbacher Pál főrendiházi tag, királyi tanácsos. 
A rokoni kapcsolatokat is felhasználva Tolleé Gyula főkáptalani számvevő, nánai kasznár 
(felesége Feichtinger Adél) is hozzájárult a reáliskola négyosztályúvá bővítéséhez. Meg kell 
említenünk, hogy az esztergomi polgárok közül a szülőkön kívül csak Marosi József vaske-
reskedő támogatta a fejlesztés ügyét.

Feichtingernek arra is gondja volt, hogy folyamatosan bővítse az iskola szemléltető esz-
közeit, gazdagítsa a reáliskola múzeumát. Az ő közbenjárására került az 1880/81-es tanév-
ben Simor János ajándékaként az intézménybe Grundl Ignác növénygyűjteménye, amely 
28 vastag kötetet tett ki, és rendezője, s négy iskola közötti szétosztója maga Feichtinger 
volt. 

Ő nyerte meg Somogyi Károlyt is az adakozásra, aki nem csupán Szeged városának aján-
dékozott könyveket, de a reáliskola könyvtárát is több ízben gyarapította.

Emlékiratait olvasva arról is képet kaphatunk, hogy milyen hosszú, szívós küzdelem 
eredményeként sikerült végül is felállítani a negyedik osztályt, s megszerezni hozzá a test-
vérvárosok közül Szenttamás és Víziváros támogatását is. Ez utóbbiak szintén az ő köz-
benjárására nyújtottak segítséget az intézmény működéséhez. Mint ahogy az ő kapcsolatai 
révén lett az ügy támogatója a prímás és a káptalan is. 

Arra sem volt rest, hogy az országgyűlési követ, Pissuth István társaságában személye-
sen kérje Trefort Ágoston kultuszminisztert arra, hogy segítse állami támogatással a reális-
kola működését. Pissuthtal rokoni kapcsolatba is kerülnek, mert az ő Izabella nevű lányát 
vette feleségül ifj abb Feichtinger Sándor.

Pissuth Istvánon kívül Majláth György főispánt, valamint az esztergomi születésű, ma-
gas műveltségű Kruplanicz Kálmánt is megnyerte a reáliskola ügyének. Igyekezetüket si-
ker koronázta, mert a kultuszminiszter ellátogatott a reáliskolába, ahol maga az igazgató 
fogadta, s valószínűleg kedvező tapasztalatokkal távozott, mert 1884-től a reáltanoda álla-
mi támogatásban részesült.

Érdemes még a reáliskola kapcsán a tantestületről is megemlékezni. Feichtingernek arra 
is gondja volt, hogy kiváló tanerők tanítsanak az iskolában. A fi gyelemre méltó a névsor-
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ból csak néhányat emelünk ki: Kaán János, aki kiváló festő és rajztanár volt, s mértani 
rajzból is vizsgát tett, Bellovits Ferenc zenetanár, aki a reáliskola mellett a tanítóképzőben 
is tanított, s ő volt a dalárda szervezője, Nemtsák János doktor mennyiségtant, természet-
tant, franciát és olaszt tanított, Obermayer György – aki a Takarékpénztár vezetéséhez 
tartozott – magyart, németet, történelmet, földrajzot, szépírást tanított. 1860-tól 41 évig 
tevékenykedett ott, amelyből 16 évig volt igazgató. 1901-ben vonult nyugdíjba. Szmatanay 
József bölcseleti tárgyakat tanított, az ő helyére került az esztergomi születésű Kőrösy Lász-
ló, aki magyart, németet, történelmet, földrajzot és természetrajzot oktatott, s az ifj úsági és 
a tanári könyvtár őre volt. 

A GIMNÁZIUM

A reáliskola fejlesztése mellett szerepet vállalt abban is, hogy a hatosztályos esztergomi 
gimnáziumot nyolcosztályossá emeljék. A bencés rendház kibővítésével létrejött a nyolc- 
osztályos gimnázium, s ehhez az ügy szorgalmazásán túl egy arannyal járult hozzá. Ez-
után az új gimnázium építésének ügyét karolta fel, kezdetektől tagja volt a gimnázium 
építészeti bizottságának. Az épület elkészültében komoly érdemeket szerzett a Ferenczy 
Jákót követő igazgató, Fehér Ipoly. Fehér a város által épített gimnázium megvalósításához 
Kruesz Krizosztom főapáttól és a közoktatási minisztertől is szerzett anyagi támogatást. 
Érdemeit az esztergomi polgárok arcképének megfestésével honorálták. A képbizottság el-
nökének Feichtingert választották, aki közadakozásból összegyűjtötte a szükséges összeget 
és egy Molnár nevű pesti festővel megfesttette Fehér Ipoly egész alakos képét a gimnázium 
díszterme számára.

A SZEMINÁRIUM

Feichtinger Sándor a nevelés és oktatás valamennyi szintjén vállalt kisebb-nagyobb sze-
repet. A legfelsőbb szintet a papnövelde képviseli, ahol orvosként működött, nemegyszer 
fi zetés nélkül, vagy kevés javadalmazásért. Elsősorban a sebészeti feladatokat látta el in-
gyenesen.

Az orvosi munka mellett azzal is szolgálta a szemináriumban folyó nevelést, hogy a négy 
részre osztott Grundl-gyűjtemény egyik része ebbe az intézménybe került.

EGYLETEK, EGYESÜLETEK

Feichtinger Sándor igen gazdag kapcsolatrendszerének csak töredékét vázoltam fel. Zárás-
ként kitérek még néhány olyan egyesületre, amelyekben szerepet játszott.

Elsőként az Esztergomi Orvos-Gyógyszerész Egyesületet említeném. Ennek 1896-ban az 
elnöki tisztét töltötte be, olyan igazgatósági tagok társaságában, mint Mátray Ferenc alel-
nök, aki ebben az időben járási főorvos volt, Fődy Emil orvos, az egyesület titkára, Zsiga 
Zsigmond gyógyszerész, az egylet pénztárosa. 

Szerepet vállalt az Esztergom Vidéki Gazdasági Egyletben is, amelynek gondolata 1863-
ban merült fel egy, a Kaszinóban rendezett gyümölcskiállítás kapcsán, s 1864-ben alakult 
meg Palkovics Károly elnökletével. Hogy létrehozásában milyen szerepet vállalt Feichtin-
ger, azt nem tudjuk, de arra van adatunk, hogy egy 1884-ben rendezett gazdabál rendező-
bizottságában is szerepet vállalt.

1882-ben a Borászati Egylet igazgatósági tagja is volt. 
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Az Izraelita Betegsegélyző Egylet tiszteletbeli tagjául választotta, mert vállalta az izrae-
lita betegek gyógyítását is.

Nem riadt vissza a politikai szerepválallástól sem. Biztosan tudjuk azt, hogy 1887-ben ő 
volt a Szabadelvű Párt (Kör) elnöke. Ebben az évben a Három Szerecsenben tartott ülésen 
országgyűlési képviselőnek Niedermann Pál káptalani ügyészt jelölték. S olyan adatunk is 
van 1901-ből, amely díszelnökként említi.

* * *

Láthattuk, hogy pedagógiai szervezőmunkájában nagy segítséget kapott azoktól a városi 
polgároktól, akikkel a Takarékpénztár alapításánál és működésénél együtt tevékenykedett. 
Ő maga az alapító részvényesek közé tartozott, s kezdetektől, 1844-től 1895-ig választmányi 
tag volt. 1890 és 1895 között a közgyűlési elnöki feladatokat is ellátta.

1886-ben ebbéli tevékenységét összegezte Reusz József, e szavakkal az Esztergom érdeké-
ben kifejtett összes tevékenysége jellemezhető:

„Egyike volt ő azon kevés még élő lelkes polgároknak, kik társulatunk létrejöttén az ifj ú ke-
bel tüzével buzgólkodtak, és egyike azoknak, kik társulatunkat mind maig a férfi kor higgadt-
ságát gazdag tapasztalataikkal egyesítve ápolni, gondozni meg nem szüntek, s így elősegélék, 
hogy ez intézet oly erőteljes tölggyé izmosodjék, mely a takarékossági szellem ébresztése, a 
kereskedelem és ipar emelése és a közjótékonyság terén oly dús galyakat fejlesztett.”

Pifk ó Péterné

Miletz János, a sokoldalú tudós
1841 szeptember 8-án született Tápiógyörgyén az a sokoldalú tudós ember, akinek édesapja 
1838-tól 1858-ig volt itt kántortanító, s akiről a györgyei Historia Domus nagy elismeréssel 
ír.

Miletz János 1863-ban a kiskunfélegyházi, 1870-ben a verseci gimnázium, 1871-ben a te-
mesvári állami főreáliskola, 1879-ben a  pesti II. kerületi katolikus főgimnázium, majd 
1880-ban a budai állami főreáliskola tanára lett. Cikkei, tanulmányai elszórtan jelentek 
meg különböző lapokban, folyóiratokban. A Történelmi és Régészeti Értesítőnek 1875–79-
ben a szerkesztője is volt. Édesanyja révén Katona József családjával rokonságban volt. A 
Bánk bán szerzőjének öccsénél lakott és a családtól, tudós ember lévén, nagyszámú doku-
mentumot, levelet, kézíratot kapott. Ezek alapján írta meg 1886-ban a Katona József csa-
ládja, élete és ismeretlen munkái című tanulmányát. Ebben a munkájában számos adatot 
pontosított, életrajzi tényt módosított, s e művével a Katona-bibliográfi a és -fi lológia egyik 
alapvető művét hozta létre. E kötete 1886-ban, Hornyánszky Viktor akadémiai könyvárus 
nyomdájában készült el. 

Bem Délmagyarországi hadjárata című tanulmányát saját költségén adta ki Pesten 1882-
ben. E füzet „Mutatvány a szerzőnek sajtó alá rendezett ily című nagyobb művéből”, a Te-
mesvár és vidéke 1848–49-ben című könyvből. Ebből Szinnyei József könyvtárából került 
egy példány az Országos Széchényi Könyvtár állományába Szinnyei saját kezű feljegyzé-
sével, aláírásával. A 7. lapon egy kevésbé ismert Petőfi -levelet ismertet Karánsebesből 1849. 
április 17-i keltezéssel. 


