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nrrszuttO  

A Horthy-fasizmus 1919 ougxQztus 1339 közötti iddsga-  

káeaak azeMdi mOVe14tkéei 6a kulturális viszoapyo .inak néhány  

terdletót f  problómáját próbálom megvii:deitsn3,, beleágymza ►e  

e rendszar Altalános .kulturpol.it�k+s-i törekvéseibe* Nom o&lom  
how teljes tdkörképet oajak a  mtivel6clere és e kuitura minden  
Adiedr41*  $e 02 általam vizsgált: problémák felvázolásával bizo-

nyos mértőkie :mégis általános és 4sszefitggd kég bontakozhot ki  

e 

 

Horthy-fasizmus korabeli Szeged:G ku ~lturalis viotonyát61. . 
Azokat a kérdéseket vizsg4Ioma, melyek jei.ielmtzdi Szegeád kultu-  
eats  iauelysetének. Tovább4, azt  s kérdést vizsgálVs, hogy 44-0 . 

yen  szerepot szántak és milyen Célok szolgálatába igyek.eztak  
ál1itani; Szegedet e liortiv-.faoizmuti uroikodb -osztályei 6s vs -  

set6i :  eat steretném m.eomutatn� # how  kiilögieges ,eldjogokst  

élvezett-e a város a mdvelödés 6s a ksai.tuaca terdlet6ta? Volt-.e  

külÖn szegedt kuitu.rpoiiti,ka a liortily rendszer  ku3turpolit�la--  
Jaen?  

A  Um  telaolG.vzásig 40 6rzem ms  is aktuális* Ma is  Van  
mé6 o.lyoa nézet mely szerint Szeged kulturális téren sokat  
«kös:zOgbot" a Ha ►rthy.rendszer kultur /itikájáoak. '?amok  
soak  0 re,akci4s Szegedi Gondolatban a város 	elöre- , 
balodását lótják* 8 kulturális prooycom ős a  kuitu.rdltn épitke0  

zés mugatG nem ismerték fel azok esileatmat .c:ásos ős sok tdk3a-  

totben rear:kcxés deegóg politikai eélje$t*  . 

Ismét mások tulefagtasaa leegyezerdsitiik a város kulturális fej,-  
1646e0, pgyQldöluaa ©s ok Q reakciós célokat látják abban , 
illetve fejl6dést lényegtelennek nxnóeibik:  



Dolgozatommal ugy vélem egy hiányt pótolok, minthogy 
Osszefüggő munkával a szegedt kulturpolitikáról a tolszabadu-
las óto nem találkortunko Gyakran tőrtént uman emlités -a 
"ezegedi kiraketpolitikáról". de snook mibonlétét'Vényanyagok 
alapján  nem  tártak fol. (3ppen ezért az általam kitazatt 
dot megoldását, • tanulmány megirását ez a körUlmény is mere-
nohezitettes Eillőnöson nohéz feladat elé allitott"or t  h06$ a 
•evéltari iratok jelentős része a. levéltárakban rendszorezet 
len t  egyes időssakokra vonatkozó anyag "dmlesztett" formában 
tat. Bgész sok fontos levéltári iratanyags például a 
Szegedi Tanfelügyelőségi iratokból eltUat t  elkevoredetta emit 

részben lebAtett Osak pótolni a korabeli szegedi ujságokbóli 
Cok gondot okozott a sajtóban éS a Ozigazgatási Bizottság 
me g ez Iskolaozék jeleatéseibon szoreplő adatok 60 a tentigyi 
tevékenység értékelége ten matatkozó salmon elleotmondás* 
Kdltindsen a Tantigyi IgazGatóság s  as Iskoloszék jeleatásaiban 
találkozhatunk talságosan "kozmatlkazott" adatokkal és holy. 
zetelemzOssel•- Ezzol szemben a liberalis polgári sajtó pl. 
Délmagyarországos a Szeged kulturalis cikkeiben eléggé "roomette 
de Valóságotrabb anyagot szolgáltatott rizeged kulturájának 
"siVámagáról". 

Az ellenforradalmi rendszer kulturpolitikusainak és e 
faaizmnsoal ideológiájával 6s Volitik6J6val 0504116  =craft 
tolléből megjelent tanulmanYok $  dskumentuM04tem6040k mint 
ply A moor városok monogrija, Szeged ciard kőtotnek szer-
Vit t  globeIsberg Kano: Valogatott bopzéda44 sikkei 6$  Viz/6W-
javooletai l  Xornis Gyula: Magyarország  •ktizoktatásUgye a Vilitig* 
haboru óta*  Somogyi Józsafs &mask nzoktotásilgye a IL 
laghabornigo, Tájékortató olemi iskolaink fejlesztéséről 



1925-1 	A ',Ma 	épok 64r' és más tenalmányok a Boy Iv 

korossek kalturpolitikájáról Altalában esvol4cluem Os ego6rtel 

mama ellentilkindás seatesen. a Uulturpolitikoi osztál/j 6iIéSet 

palástolva és e kultura e közoktotáso aépmiivelés fe0.0dését 
AtWenletesen felfelé ivela tendenciában mutatjAk bd. A proto. 

•lémákot t  nehéaségeket, az ellentmondásokat  afasiszterend. 
szertől nmeatesitie* HA ilyenről szót ejtenek, ezek okát ré 
gebbi, e fasizmus előtti tényezőkre vetik vissza, smi réSs 

U igaz vow gazdasági, pénatigyi nehézségekben keresik a me 
arázatote A Horthy-korszek irodalmát tehát erősea kritikaileg 

lehet felhosználai. 
Teléa agyetlen tudományos, marxistd. 

•ko 	odelmaban Valdes Ferencnek; A munkásság 	szt. 
1:141turAlis 

s tal4zdtd romisrországoa  Q. gave melypek 1)41 évt kiadását 

találtam meg' 

MunkAdboa nagy seg t 	•jelentett s ReIszabadulás utáni 

maraci8t04.1eaini8ta elséleten alapuló maveki tanulmányok, nelyek 

a Borthy-korszak kulturpolitik444 6* áltraAbou eldmztk. vsgv 

*Wee teraleteit 6$ kérdéSeit világitglk mag. I„,(441 értékds ts. 

aulmányoora néaVe is; Balogh Sándor Szabolcs Ottót Pedegógu. 
doka VA vilagbliboru tözőtt, SzaboIcs Ottői A nobeidlitil*- 

iskalsPolitika osatályjellegéaek kérdéseiheZ.. Balogh 
Sandor; Korniss Gyula "Nemzeti magajhódóir c* tanulaúnyának 
maroAre 	cikk /vslosikg 1)5)* 6* az 	Zerfőző La 00: A 

KAM ,  taVékenysége a mantas u].turm*L iornbn 1)25s-.1 .94,*0 
stot ma0 

Zzak értes elmélati ue 	atm4k, kövotteztet4oeik 
its tényanyagaik révén in 01 ViIágit4isk meg a Horthy korosek 

kutturpolittk4jának thrtslanat s d 1.411ett 12044A, ezosetu vowt, 



kozásu kutuáUB erect is tartalmaznak* 
A szegadi kulturális életre vonatkozó órtékes tcljékortatást 

nyujtott szel-Ayes élményeinek k•lésével id• Komóosin Mihcl 
Neoclassic/ József és Tombcloz Imre elvtérsak, kiknek ezuttal is 
kassUpettel tertozos* 

Hasonlóképpen hasznos volt munkamban e Szeged városi art* 
bi ottság 1.959-ben kéasitett MUvelddéspolitiket dokumentum 
a 	0, és ea ehhoz készitett részjelentések* Bs es 04$ 88 
=Amos ténYanyeg mellett igea fontos elméleti megállopitásokat 
is tartalmaz a Horthy-korszekbali Szeged kulturálts életérél* 

A dolgozet megircloclask 016készitése saran tehdt meglehe-
tősen aokróta orsz:ii , o8 és helyi levatiri irat nYaG, valamint 
tanultemok 

 
ás dokumentumgyajtemónyek 48 folvóiret eikkek 

pertoriusát tenulmclayortem 
audecellett dolgozetom nem 

62 mtivelőddoi terUletének egészót, hanem veaÓzyem szerint 
legfontosabb probl6m4kat targyelja e 	letek problé 

flit dig soak vclzletosen órintio 

zeoa ku 



zd .. ~ 	ia~  tur is ős a őnza~~' :~ ~ , nzo ok ze e:.. ., a . 

amz 4.W.9190  

Az  ellent+arradalmi eröis tuvo abb terveikbem kapcsolódó  

elkőpze .l6sekben 6s törekvósekben melyekben Szegednek meghat4r00. ,  

ott 	meg, kedvezett ez akörUla60V a+ hom  # 

város számotteyö adminisztacative gazdasági, kulturális cent.,  

ruaa volt az orszáenak. 1919 e.3st~tt 816 adozetkiá.ómóternvi  

terUlete a fetkUdt 60 141400 ket s* hold  ho tárterdlo t, tortasett  

hozzii.11  S  e: város lakasaságe 1,19,,ben nóbány megszállt to  

1/ Szeged*  Magyar  városok monográfiája. Budapest  1)a7s 246* l*  
Eiserkesztette ős irta s Tonelli Waldor f  Miss  rer4nc3 , Ozigathy  
Vllmaa±  

lepül4s Wrass .ága nálkUl  112,122 v-ol 	keveaebb  mint  
1915»ben.2/ A  torobeii mayor sző városok ta.vgY045t /te-  

1400  127101 s  

rdlet 60 lekasaárt,/ figyetledbev v+e zeged B,adope ~►t ntáa ez or--  

szág második legnagyobb várose vsl Gaz saaAnak nemzeti öszo-  

szetótaldt t*kinttve tnlnyoabon a aez .öü,azQc3ses3 dominált* A  vá-  

rns HnrthVsta ti,iartóne2earói szerint "s giemezős utáni tarsal.  

gos paittika vezőrelva Volt, how  az Alföldnek, igy Szegedaek  

is  hivatasa az, bo,„0 jó katonát, 34 lovat ős gabonát adjon at  
arszáznaktt 31  Azonb+aa a meabGazder~ technikai szinvscale  

+~{ 

 

3/ Via. 154. old*  

alacsony s3? ♦ iEl volt.  OlGsó mt3nkaela`öre támet✓zirndó  l  katerS23e . 

gazdálkodási aúd t3ro .lkflrlott , 0 egyeblare a k4raza .r. U kapitalista  

Uóp} technika• aem kapott "zöld utat". Aváros G4̀ 'l:zeGaedeságában  



a tulajdonviszonyok na;oon egyealötlenek voltak# A paraszt-
gazdasázok több mint 50A.a 1.5 hold birtokkal rondelkezett„ 

A kisbirtokosok gazdasaguk technikai tejlesztéséhez nem jU 
tottak tftehitelhaz# 

A jelental föld noeyré zót a vdros bérbe sate, ami után 
tetemes jövedelmi bevótelre tett inert, 1914.4en; 1400%482 

Koval& fol4t be 01)01 á vátos pénztárába, mi# 1921.bea 8,815428$ 
Orono, Az Ossze6 bérbirtokak seams 15.210 volt, a magéatulaJ. ,. 

donban 160 birtokok ozárao 2401856 41  
dilliir#6610100.6. 014410011,  

4,- Idim# Oh 264* 14  

. 	A nefiyozitin4 kisbirtok eye aprózódott, nzh tel lehetöség 

Bel nem readelkezett s az intenzivabb gazdAlkodási módezerek 

meghonositásához, a gazdeság gépesitósábaz módja nem volt. 

A mezesazdostis elmaredottságához hozzájárult még as is, 

ho Szeged taayavilágának alig volt Otja• A 20.es évek köse 
p6a kezdtek é tent egy koskenyvágánya vasutvonalat és

kiVal épitettek egy 	és e0,31 földAtat. 
Az igazság kedvéért megjegyezhetjük, hom z a belYzet 

megfelelt at ország akkori állapotánek• 
Szeged gazdasági 66 földrajzi Jeleatésé 6t sz I• Viltighés. 

boru belejezésóig nagymértékben meGhatarorte az e tény o  ho 

a Balkan felé, a röldközi-tenger, az Adriai-teager, Fiume és 
Romania irényéba baled() vasat, az oraxéc oAti és közlekedési It 
nalak keresztez866sébea helyezkedett 01,, Természetesea a 
Vidék elvesztése utim ez a helyzet megvaltozutti de a város Je-

lentősége megmaradt a Balkán felé trányuló expanzionista, te. 

rUletreviziós törekvésektemi 

Szeged gazdagségának még két fonto 	4z6l órdemes 004- 

$0," 



tést tonal. Az iper4r61 0  ausIyban 0 kiuipar és kUnnVU1Per oint-
neat. Misdenekelőtt e körn/ékt Beicske0 it  0 é1vidók mező-

gazdasági--ipari terméteit feldolgozó ipar fejlődött 16 r60. 

teljesebben• Modern nagyiparral Szeged nem rendelkezett sem 

korábban, sem a Hortby -korstakban. Az /0 Világháboru befejeté-

séige kenderni  lob., bőrterm6ke4 1  starreamarbe t  sortés-A és 

00éb hasfeldolGozás, a paprikaörlós képette at  i ri term.- 

lés ttimét0 

A Délvidék és Erdély 	esztése sdlyosan érintette * ate-,  

goal feldolot6 ipart és a kereskedelmet 1,0 0  Erre sellemsó p6/. 

bogy még 191849.»ben is 4 stalámtUtem termelt $tegeden ir  

1926  telén mév osak a 'Pick gyár termelt, at ia nyorsanyeg 

hiánnyel k4zdött.51  

0 Mawar városok monogrdfl4ja 210. 1. 

A 

 

20-s  értek 4,108 felóben 4,336 önálló iparvárost tartottak 

nYilVán Stegoden0 VitatUk a legnagyobbsko at Altöldi Kend*

44 Loassikv0,0  a Ptak M4Vit Szaltimievitx, a. Hazed. Texttlipari Rt*, 

et Blső uetegodi Szaboipari gitővetiotot 0  a Szikma Ou3t6(0011 

az Orion Bőrgyár, a 116 féle Paréaztelop *  aft, Bzok loo.p441 

több munkást foglalkoztató tiZek010 Voltak0 6/  
••■••■••■■•■•■••■■•ff**00011040 

6/ 1V,. 206-‚2074,  1. 

Aztal, bogy Szeged kereskedelmi Oak kőzpontjában belyez. 

kedett el, hozzájárult egy jeleatós létszámá tdrsadalmi réteg, 

kereskedelmi Duresoázia kialskulásáhot: A etegedi kereskedök 

az X. világbabor4 elött is new forgelmat bonyolitottak le 

mind 

 

a Bolkán, mind a NYugat folk irányulő kereskedelemban, 

legnagyobb mennyiségben gabonát, 04mOlosöt, ttildségfélét, be 

romfit, paprikAt éz gyógyoUvényeket stállitottak0 Szeged 11$n 



8 0.6 

6rtékit gravitációs szerepe majdnem teljeson megszUnt aTrie 

flout Szerzadósse16 

Naha e város PvedelmOnek nagsobb hárvadat o* adók mellett 

a mezőgazdasági termel63 szolGáltotta, az els6 viIISIGháboru el6b. 

ti óvekben már város saes vezet6in* ós gazdaeo  DrolbArainak 

fi0e10011  kezd aZ iparosodás fe1Ó fordulni• trlolOdOtt se e fel. 

ismerós, how "e város javedelme g$arapitás4nak f8 ema1t$0.Je 

kOzhaszn4 istézm6nyet szaporitása t  mart, ipari 60 Uzleti tale.* 

peknek lótesitése, amelvek nemosat a latoLafig sz4m4t nOvelik 

6oMmunkát ednek, nemesak a városiesságot foment, de az 411andó 

beladást jelsik s ez adóalap naVelés0 ós er6sit6se által a ,köZ. 

jevedelmt &veil -6v2e fokozzák6" 71  

7/ Mail* 

Ez a'felismerós azonban cook neg7.on lessen kez 

sággá órai a Város gazdasági 6letóben. 

A Horttv-fasizmus szeoedi történetirót mindenkóWee 6 8  cem 

pan d61i hatirtertiletek elvesztősével ia4elortek megmagvar4z-

ni a gazdosági bonyatlas okát, ame4 fokozatosan. 6a 06Yre 13 0 z-  

tab m6retekben bontakozott ki6 A régi korainyokai; órinta envbe 

birálatokbas osupán az un6 szinmagyer teraletek gazdasági és 

kulturAlis fejl6d636nek viszon$1aGos alluvogolásáról tesznek 

emlitóst6 De elhallgatták, bow a gorthendszer 	k046 oszw 

tál7e1. a forradalmak elótti t  monarChiabeli uralkodó osztálvoival 

azonosak voltak6 TabAt e gazdasági k4oszt 0040 politik6jukkal 

idéztók 11180 Azt sem vetettOk a korábbi kormAa/ok Sombre* 

how e világháboru Dom felelt meg az ország lakossága t4107'00 5  

többe6ge Ordekeinaks Kótségtelen o  bom az  1, tayerialiate 1/11.40. 

báboru 3uly0S gazdasági kArokat okozott az országnak• Azonbell 



a gazdasági bajokért osak 	tenonét e forradalma. 

tat, s munkiresagot, a parses 	és s ha afiAtlensággal 

r almazott kommunistékat tot 	elelOseé* 

Tehát a reekoids osztályok gilts/ képviselt 

Velamint a gazdasági éo földrajzi adottság is 

Ssegedet a kizsákmányoló és elnyomb osztályok számára, how itt 

bontakortassák ki .ez ellenforradalmi rendeser siszleját, 
Továbbá a századforduló idejda tar ogwam is kittiut S 
rendkiviil gazdag könYvtéri, muzeumi és népmilvészeti awaggal 
rendelkeza kalturpaIottlaiivel„ amelynek olyan nemzeti kiv416$4. 
gok voltak Vezett5i, mint Viimdrkétly Iota 6$ AlAr$ Fermi A 
szellemi, kulturál•s tevékenységnek rangos förusa volt e Dugo. 

nios Társesag és tabb sze:4 di ajság, mint pl, e Délmagyarere 

a Ssegedi'llaple, a Szegadi Xrdnika, Szeged *a Vidéke, SZegedi 

Hiradó és as jságok jelzik ez irodalmi és publioisztikai iun. 

ka ezélea akálóját,P,  

r városok:Q1rz f1Ájaj 3 8, I. 

Itt találjuk Mikszath !Meant, Gérdor0 Gézát, Oserzy Mi. 
11104t, Tömaricény Istvént, Juháaz Gyulát, libra Perenoeto atilt a 
hat ö damokratikuS kultUrát ter esztették 	aunt* szeliemét 
áraeztotpik irásaikon kereeztill, 
OJo €ve)w 

V oktatási intézményeivel is viszonylag kiemelkedett en or. 
swig ale városai kOzdls Az iskolák 10zatt emlitést érdemel a 
Tanitőképző in‘ázot, a Falsőiperi iskola, a 'Oros*. kereakedelm 
idkola, 9 elemi népiskolája volt Szegednek 6* azonkiv11 atanY0 
világban 46- twos/. iskola 	 Szeged gazdag volt szob. 

9/ u.o. A37.0 



se le 

rakbna, ualvek azintén koltardlis s mavészeti értékokben 
fejlődő vUost illosztváltake 

2600zségiloyi 40 szocialis intézmén3lek tokintetében az 
1912.-ben 16teatilt Csecsomijc;ondotó Os siketném4k és Vakok 

int6zetét érdemea még oeGeolitonio 

Mára molt szazad végén, Najd a szazoo elojén a város 

vezetai ozarGaimeztAk cooteu alopWisdt is SzeGodon. törek- 

VS azonbas nem taint támogataara az akkori 4ormAnok 
r814 itt mindjárt azt is ocS kell jegleznark, 	ewrószt 

e milvaltaéGask at alapelemoi is alig jotottak el a dolgotó nép.- 
hOZ , másrőszt a hivatalos kulturpolitika ez dralkodó oastábok 
szám6ra conopólizálte kultorat. A forradalmak előtti'iskolas. 
Politika iránvitói még mindig nem teramtottók nag a 
ti ho hogv at elemi népiskolai tankötelezettség a Makoxlatbea 
realizalódjéke 

At ellenforradalMi rendszor szalltmosinalói, valamint a 
törtbnetiresi Os politikausai a oocuk órdekei szerint értékel-
tek tehát hoeged koltardlia és szellemi nooys4át is, 
az igezi értókek 0 ezok képvisol6i 46zolebb ItO O 40zó 
néphez mint az elavomékhoz,a reakoiós erőkb.dzs A bala46 demok. 
ratikus kolturát és azok hamományait az ellenforradalmi nton 
hatalomrajut6 uralkodó osztalvok erőszakosan sajdt érdekeinat 
és céljainak sajatitotték 

A legalapvetőbb ténvooG i  me» Szegeden moghatdrozó erő. 
Ve hatott a terrorisztikus uralmt rendszer hatalocrajotaseihoz 
az, tioa Szeged el volt wiry') TanácsicilztdraasáGtól, at or.. 
strig testétől és a francia íá11 ék oltalma elatt szerVezke et. 
tek az ellenforradalmi erOto 



4 4  

2. 	~ ,  l pf 	ad 	erők s:ze edi hatai.o ~;re: ~t~ TM~~k ka  íilmé  t~ 

Amint ez exlenfarrads3.om szegedi tartón.eti.rője .mag,irto t  
r,. 

ramie ketones megvédte a várost prolatárdiktature
...  
  bor..  

zal:ms .itbl és órthető t  be hálával és kőszőnettel fogadte e.s .za.  

Sedl polqoárság e faraoaiák ittlr;tét*  

, 	 .. 

10/ U.0, 0* 1  

A freunia iotervy megszálló oDepeto )1 8  deoembeacé%n  
kezdték meg a város me , Zál1ását* 1)18*001424.40 Peal  
a szerbek okkupálták 114szegodet. Gall 13odret A szeged  

munkásság forradalar$ barest* l)18,001313foea* Szeged  
13531 4 1/4*: i. 	 . 

Szeged b.a`stárv_ .~reusá válásd  t  s tcibb mint két évig tartb  
~~./'  franai..¢ ~gsz l~e 	kedvező ~o ~.yzetet teromtett t 	az  

11/ Szeged 
 . 

facanoie :me z&llase two  .mároius 2,44.én swat 010~ 
Wszc vedről a szerbek 02X a uoztuo 21*éa.  távoz tak , 
szege  Magyar  városok monagriájs 

 
 lot 109* l*  

0ssz:ee,  e11e0forredíalmi e Ok fO MUlekez .$ fdszk.évé vá3ba;seoa t  

sneak ellenére tot bogy e szegedi munkásság szilárd eltőkéltw  

E3éget tenuSitott e TAgdoscőztdraasá-g meilett,. SzegodeCI  

us 22..én vette At a .batalm8t, e Direktórium4 A frenaie Csepie .~ 

tok paranasocrksAgáneik a szegedi direktóriumra fokozódó nyomása  
márclus 26.44 Betrix mzredes ultimátum4vel arra kéctyszer9.tette  

a nterkt6riumot bogy lemondjon* Másnap léeyegébeu bu„rzso6,-f61-.
. 

deAtart, osztályok érdekeinek megfelelő kaóigezgotá .a kezébe  ke«~ 

Wit a hatolom„ Somogyi Szilveszter polgármester, Al8ner Or 11  

tőispAo t  velamiQt a szegedi Abrohám pq. Dezső ellenforradalmi  
~ 

kor~~ e b~ltsl kQrmár~yb~.#asá .k3,seVezett Deb* Gyula, aki a  

fajvédők szélsőséges as4port;jához tertozott  t  o akinek palléro-  
zetlsaraa -  t és terrorisztikus intézkedés it  mOg a franca* meg~ 

szálló hatóságok képviselője is raegsokalta és emiatt a13'riedr/ch  

1o/  



kormlav felmentette s ig4 tőle Deltre János vetto At e ba  
telmi funkciót# 12/  

12/ Gael Blitzes A ezegedi munkásság forradalmi harcai 1918. 
1919.3ene 1.9590 14, 1# Továbbát Szeged. Rower Vároli9k 
Menográfiétja lo7# 10 

".**0  

A fadesuri 68 tőkés osztályok, az egyhAzi nérus 68 
tonatisztek csoportja' 	amint O régt reakciós AllamapparAtus 
vat alnoki kerának tagjai (Atoll inditott ellenforradalmi szervesw 
kedésta Tonácsköztársaság Szegedi DirektóriumAnak megdöntésére 
a "Magyerország Teraloti 2p3éoét Védő Ligon blöv: TV/, vale*. 
mint a Gömbös Gyula, Zadravecz István, KeIemen E618 stb* Altai 
vezetett un* Antibolsevista és Rendfenntartótomit6 szegadi 

VégrehajtO /3124t04Sa ixemavitotte0 Ezen erők által indidott 
fehérterror Aldozatául esett sok beloldeli munkAs és a Tanács.- 
köztIrsasáG irint szimpetizáns do1uoz64., -  

JuaiuS a-ko oloat uteg s emegedi Károlyi Gyula féle klarmels441 
Dam* tsat Voltek Horthv Miklös, Teleki Rál t  Wows 

B82& 60 mAsok *  Szegeden tehilt létrejött az ellenforradelmi arők 
egik.kuePontjai 	0041 Entire: SZegadi munkássiig forrada1 ,04 

ml. hornet 19111 .4919.ben 00 mankáját# 
A Olam fOldesuri kizsékmányoIó rendszer 011entorradelmi 

restaurációjanak bázisét növelte az intervenciós francie, reg. 
máo 68 szerb osapatok által megszAllt tortaetekről Szegedre me. ,  
sekulők tame., melynek tAlnyosó többsége tőkésekből, földezurak. 
ba t  *atone 68 csendörtisztekből, rendOrOég 4llom4nvából, réa 

rend reakciós hivetelnokaiból kerUlt ki# 13/  
o 	*0 
IN A "Szeged" c* politikei napilap 2.920 sus* 194 ssAme 

11,00 manekUlt v 	egodon" 00 cikkben leir3a0 bow a 
tdriVerm0  meesdatt teraletekről augusztusban 1264vagon 



dolgozó tome  

las ellenére  

pars zt és its  

I 	en, aka  

~►43 	a Bzavidzta3G  

Ace kúldöttjére*  

$liate Mankés  
mása Szeged m v~ 
Bizotst ~ 'gst do~ 
 aAroh3i.vams . 1314  

rs3euektIlt rk+amett között 12 	zelkelmamott  
  ~

1$€ ten., 
 3~~ ~ pargs,  too  ~eceake~~ , ~ ~ ivat~ 

sas  ketone*  13~  földbirtokos 

 
~ 

 és. 274 e ób fQglalkcazAsn vate  

Smelt 	l.l:Qnforradalml csoportokhoz  

~dm kismértékbea jérul.tak  hozzá a eovt.nlszta . 

baagulat és propaganda terjesz m hem*  

set el,l.enére.. ' s t;errorkalöat:t;máay , 

~426 uemta1qok őmel:me Szegeden d  

1:tste  

Nólkal:i3:k aam saí,karillbetatt vol.ae  

zf6 csapatok aktív  

e1 ktviv tt 
ess  imperte.,  

e~ 1 
 rhetd♦ s~~►a1 V~~ 

rekeded.  

as lmperi sta megsz  

prLllsábaa a sStuakó8..,.  

14/ A !gamer  

ve3.nek elk  
6megod Vitro~ 
mewl Bt:.z$t  

S a kibormtakozó f 	terror  óre 1919 jea .alusében  szegedi  

mu.nkaseag: Al.tal:ano8  strAjkkal, felelt as ellenforradalmi riarolyi . 

~~atle~ tormanytiriak ,megeá,akitAsars :, bizony  

o1gom6 népének egységes *  töretlen skaga ' 

l.izmus eszméje és rendszere mellett";  

Abból klitidul;vaa, how as el,lenfo ; 

Sze dos,  és környékén st.kelrkal:t legeldsSör . 
 

a  ("noel  is $zeof~ . 
hltlit e esaoale.*  

t  

kedq,i  szo*,  
Ol$ zmas .era felett s itt bontottak Id .: a népe we) rendszer  

terrnrural:mi 74.szl0U, ,teklsatetták a aarttb;-»fe$l,s,enas, politika  

satisegade t'+i a rendszer gyik. fő b .~ `.+~isanakR A Aépelnyom6 ura  

terrorisztikus feels d>i,ktaturaval velő seegteramtóadrmek ,  poli~ 

tíi;kAjét *  kal.politt;kai rekvéstlket, as use emeréves Meggaror-  

s;te V3.saesaAl1t.tés:át* e szamszódos népek faletti arel.trixk vissmeo-  

fillitAsit, a szocialista és de okretikas eszmék ellen ktmé7te#Iotít  



terrort, a soviniszta és kerosztón szellemü nevelést, "Szege-

di gondolat"-ként fogalmazták meg. A fentiekből mar kittinik, 

hogy  Szeged lakossága jelentős részea semmiféle közösséget 

nem alkotott az uralomra jute,  ellenforradalmi rendszerrel, sem 

a reakciós szegedi gondolattal* A Horthyrendszer politikusai 

azonban elhatárorták hogy a "Szegedi eondolat" városát, kedvező 

adottságait figyelembevéve a rendszer egyik szilárd bázisévit 

kell kiépiteni, s a kkulturdlis felsőbbreadUség ° elismertetése 

utjdn végrehajtandó területrevizió érdekében Szegednek különös 

szerepét hangortatták. 

3. 

években 

A k t;urália demagógia ás az iskolepolitika osztályJellege 

Szeged jelentőségét növelte és rangossti tette ez ellenforradal-

mi erők, s mindenek előtt az uralkodó osztályok, a tőkések ép 

földbirtokosok előtt az a rémisztő kép is, amelyet a Vörös Buda. 

pest proletariátusa okozott nekik* A Horthy álteAábóri Ptis-

pökké avanzsált Zadravetz Istvánból is e félelem diktálta e 

gondolatot: "A várostól /Szegadt81/ melynek falai között zz 

igét hird‚tjük azt kivánjuk, hogy a bamisitatlan magyar 

ra zászlóvivője leWen, ha kell az ország fővdrosával szemben 

15/ Szeged o. napilap 1920 aug. 15. sz. "Alapkő" c. cikk. 

Szeged:Yak tehát egyrészt a "bamisitatlan" magyar kulturát 

kellett volna képviselni. Ez alatt a néphez közelálló, a nép 

müvelődését és kulturálódását szolgálni kivánó kultura 

it kizáró, a szocialista Ós demokratikus bajldsu kultura 
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kal, Vt0i3 Petőfi, Adv, JUhász Gyula  és  Ora .orend torso* 
delml vin0 demkretitus sZellegia alkotása• nélkül értalmezta,  
Sedrevete 0 bemisitatIon mower kulturát, Dt7anakkor ennak 
izzig70.vr1g nacionalista, soviaiszta* antikommuntsta és fa4,. 
egtald10 védjegyet kellett viseintee U4sréost erezbet8 Zero 

Vetz mondataibél is amikor ozt mondjat 'last Icivánjuk" ,•#4 

how 6zeGednek ez általa megroGalmezott, elkkOelt várossti k 11 
vania, de még nem az *  még nem elégs aatidemokrot 	- szoote 

listo eltenes ea soviniszta szellenig0 
ga 	tetszik al'Or6s Zuglopesttel szemben is 

kellett tehAt Szegedinek a fasisZta rendszer politikai érdekeit .• 

Rem lebvt véletlennek tekiateni nzt sem#  UQW 0 Hort44asizmus 

számos vezetet politikusa* mintszterek és mintasterelnakfik $001- 
geden jelöltotték megukat országaalitsi képvelőnk. Xtt 

keztek parlamenti mandAtumhoz jutai grélr Teleti P 4  miniszterel-' 
oak, Gömbds Ovule* Xlebelaberg.Kun4 0  Árhám 	Dezső,  Készó 

István  bei 	lamtitkár 1.520,4imao, 022-1.6 0 fe11áz tagje* 

Halet :Letitia kultusaminisztaro segodinek vellotta magát Hortb$ 

is* akt  a Sedgedre tarténő "bevonulAser elkalm4b61 eg4sa_ see . 

ba ,44-te kt teszédetb51* hom 0 tulajdonk4pen Uszajejtts 
Onb6s G/ula t  »ze mároivo4boa egl  szedi  válosztási 
beszédében it3szi sZegodinek nevezte magAto bozzátév 

1,1M Politikal makaisenek ,Ikutforrése és g$0kere Szeged*  mert 
ebb01e városból indult kt a nemZeti re eráCió munkája".4 1V 
.04-00,00.0,00.04.0.00.0. 
16/ Zzeodi NO 16 1922  moctue zo; 

0 1 ow. 

Elebolsberg Kun6 va1I4s- és kOzoktatémitoi miniszter 
/1)22-1'01/0 késObb 	101.ben tett nvilotkozeitéban orra a 
laird6ore 

 
boa ballen keralt kapcsolatba Szegeddel *  kentet 



te, how ez Wrtónati és elvi megZoatolAs eredménvel A magver 
teJ Imlturdlis nawsát;Anak és "icazi" nanionalizmusának bizoft 
nlitékát, valamint erejét ismerte lel Szegedbee és ezért ke. 
watt "lelki kbaösuégbfreazel  a városaalf17/  

17/ Vélmawarozszág 1931 IV, 50 Itlebeiebere,, ur  nrlilstkozate* 
iii********0■10.0*.,,,m4sMilegopiwgiik 	 „ 

Az ellenferrodalmi rendszer vezetőpolitikasai tehát azok 
nak a potittkot  t  e!cv  €no a  fol/cmatosedgót 10 killanasul,704-,  
ták 60 demonstrálták a szegedi Ukmiselóként valő jelatsóggelt 
acalynek aepelvei és kőrvonalai a szegedi ellentorradelom 
telakerekedése előtt 6s idea  dlakaltak 

szeeedblzonyos sólzatu clatérbe hebezése az uralkodó 
osztál$ok taktikájalan s  mindenetelőtt a kulturpolitikábna 
nYilvánult mg a 20-es években. A 20-as eivek alajét6/ oz ural 
kodó osztA4ok politi4ájábon az uszer6vos Uomarorszáe vissza.. 
AllitdaámA, a 000msZ6dos népok feletti uralmuk, kitorjesztésé. ,  
re iránvuló törekvósben az az 6,11k:wont kerekedett Telal, melv 
szerint a nstamor wfaj ku1tur4lis felsőbbrendasébét" bizocuitvo 

U. jogot formálni a Moog-madam:a 12'i tOletti mugveis hetie 
méniáredo 

Uszi 14tszott óa 	vélték, how Szged tulturális adett- 
Oágai révén és mint határváros s  Mik t6 b4zi4) eme4 Teal. 

e%0900 168  megvalósitásáboz foltétleWil alkeliteso Szegednek 
tehdt elpegYer wtoj kulturt61énét °  kellett demonstrálnia az 

irrodentista politikaben, 0 a teraletreviatós tervek megveló. 
sitdaginak szellemi előkészttésében• 

Elsaként Teleki G$ule miniszterelnft /1920/ fejtette ki 

eat blVetolosao 64 miltan am terjedelmes vezércikkben a .  

Saege4 	napilap 1920 december 254 számábaa# Telski eat tej. 
tegette, hom o Mewororazágot minden eéb más mellettUnk sz616 



kÖrUlmútven ktvül és azoknAl sokkul LatcLocgiabban az e kulturgo 

TO16tiv '420gj8 talpraallitani *  ameWel a kulturánk eaéb éllaof 

mok kultardj6t felülmulja." 181  
..000141.0.0.6.0.1sisoniiikko, 

113/ A vezéreik elms; A féklyatart6 Szeged ,' 

Azt maMerAzi3at3a *  boykultiurftet: emelése  i  kulturföl6 

kiépitése a leGelemibb jeGank s bajv uGymend "ennek $ 

kulturfalónynot az előkész1.0f$6boa lesz eminens feladato Sze-
gednek".19/  
10000014011.10.000.0 10101100,  

19/ 17.o ,  
40010MINAM000011114W0400010,  

A Z&1 Megyarorsztig vi,JszsallitAWAról 41modoeva ezt fej 
tomtti *  how "Ozeged lesz és kell* bow leeVect emelW el bal." 
kéni homtlivba bevilégitaon".. S nehhes földrajzi fekvósénél 
Togve és mswars4g4t tekintve" to alkelmasnak tel41ja Sono:404 
Ennek 0Z úsy mond bivatasnek* "ennek a nemostaent6 teladatnak 
teljesitésére 	biezem, vállalkozal fe$ Szeged." /1404 

A terjedelmes vezéroikken vbrOsfon4lként huzedik végig 812; 

a gondolat ós törekvés *  bow a "kulturfölénv" eszköz a szom.,  
azódos népek fölötti imperielisto alwomas es uralom elérésé.. 
bez. Telek* P41 szerint a kormanj me -'elelet intézkedéSeiVel 
fogja biztoaitani 47.egodnek 0o Wen klaug4rZO Szerepét, 

majd et saeleAlja soe!edi swetem létrehozdsa *  e tendrkép,  

z0 fdinicols *  a népfőtskola és egvéb  mi.:  intéz4Olvek iJ,zegedre 

való telepitése. 

Alebelsberg A140 vends,. és kultuszminiszter a ukultura 

deoentralizdoiójének" condolat4val ós tervével egészitette ki 

Szeged szerepére vonatkozó elkópzeléseket. De az 6 kendepe16 

jdbon naamértékben Oeglistáro*6 motivumként jelentkezett a tő*. 
varos vörös poletériOusától való félelem ós'annak hatés4t61 



vale) monetüléos 	am 1918-as rorrodolom alitti nopokban Bu. 
•dapost Uőpj614ti Központja 114müvolési Osztályának alakul6 
ülósén uoadtat "A Omega: td, sat aar az az aclodolos 
is i  wlyot ilyou mozgalmak loilatOsége keltbet, 

tm á41am 46;4=14 gmove, eGyoldald tot 4st gyakorolhat 
oz tallualot olyan iránybe sodorhatja, maly e népassés 
gót kitova vidéki lakosság akar4A4nak ;atom IgaIsI lass,v 2°/ 

20/ Klabelsberg Kano baszédei 60 oikkei, törvényjavoolatei 
MG-192G. Budapest 1927. 333 1, 

Beért is szükségesek tehdt as uj kulturálls géopontek, 
a kulture deoentraliz4140a#3.1yan *bázia volt Szeged, A milvala.0 ,  
dés intézmOnyeinak éo esenbelül ez oktatasi intézmények hé14. 

zatáeek,valataint atananyag velltozásAt Os korszerUsitését 41. 

telethon a gazdaság, a termelés technikai sanvenala, a gazda040. 

gi fejladés követeaményei, adottságat és lebetőségel betéroz 

zák meg. Vonatkozik ez e Hortby.tasizmus kalturve1itiká34ra 

és iskolapOlitikajára is, de azzal a kiegészitéssel l  ham e 
rendszer kulturpolitikáját tekintve agészOben Obm elsősorbon 
e 'balsa fajladés követelményeiből tOrtónik a kiindulás, banem 
az uralkod6 osztályok ás a rendszer szOlgáltatabon állé em .yes 
rétagek 2 	érdekeiből 

A kultura dacentralizetlása, veGyis tövaros mellatt 
01°1(1110 0  kultura számos intézmónyével, irodalmi, müvészeti 
tevókenységben gazdag és milvel6dOs különösen közaktatás 
tea killaböző iskolékkal rendelkező vetrosok *G01,  fantan 
tokoOrale az orazetg kulturdlis GoadaGs4gának4 Valóz,. 404$ 
Budspestt01 mesazi elmoradtak a vidékt városak a kaltteil1'0 
03134600n* Bzért reálisnak, bizonyos mértékiS óozszerii keno. 



tepoiének lehet tekinteni Kebe3be tell° 'sat a kultura 
decenttaliza1aár61. A kultura széleokörii, decentralizált 
fejlesztóse kaldn8sen okkor jelentott Vona lénveges ere. 
haladilet, ha az biztositotta volne a lakosság minden oszt4100- 
nek-  ős r6tageivak korliltok nólküli szabod fejltidését, megazdn 
tetve nz uralkodő osztAlvok kivAlts5.gos ménopélhelyzetéti a 
utat ercadve sdemokratikus . tortalmu kulture kibontokozásának. 
A Morthy-rosizmus kulturxilitikusait azonban mein alien elgon-
dolAsok vezftelték, A kulturo deoentrolizálásikt emtrószt a 
vörös ludovestral volö Melon aotivato* Zzért volt Ozüksége 

Oentrumokra, bázisokrair MAsrészt a tuIturpolitika a kuItur... 
falőny hamis és reekoiös eszcei-politikei koncepoiöt, aeezer. 
dyes Magyararszág" VisszaSzerzését szolgalta# A kulturfÖl6nV 

diplomácio etiogV Elebelaberg is nevezte a rendszer kultur.0 

paitikNett o 20.a8 években azt a cat szoleilto, a nyuGati 

itatalmak seuitségével a meG7erság sfo3sulossitcának" elismor 
tetésévol, a 

 
or reakviös osztA4ok tizsákmányoló uralme  alá  

v-Ixoza40yozort11 a ramanokot o  szerbekat, horvátokot t  oselas-,  
kat és szlovákekate 

A nomzetaiilés 123 auGusztus 31-i tiléOn Klobelsbarg 
KUno yams-* óa közoktatázi miniszter e térda kulturális 
költségNatési expozéjában hanGortetta, how omi a k'4tur44k 
tölényétöl ős kalturánk ere3ét81 várjuk nemzetank teltámadásátn31  

Klebelvberg Kano V6lo atott beszédei l  eitkei Cgs törvém.. 
jovaslotai Zudopest lZ7q 574. 1 =  

'cv m4stk beszédében is fouolmezte mego. kultura fejlesztésée• 
nek és iskolapolitikei reformjoinak jelentöségéts "A Trianoili 
Békoszerzödés következtóban lefegyverzett Memarorazigon 
kultusz térea honvédelmi tArce4" 22/ 
21781=7:14516 0 I. 
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A nert4orentiszer józanabb körei l  sem a balsa gezdas461 

helzatnél fogva nom gondolhattak oterdletravisió fe&vares 
megold48árs /a tagjvarkezéstsz Antmat államai swébként-is #Alos 

lenŐrzésük elett tertották/ I  oviarészt kUlpolitikai elazigatelt-
068 kavotOztében'oem jOhotett számitásbe az erőszakos megold4s0 

' A mUveltkléai és kulturpolitikát 114en módon alárendelték 
az irrodeatizmuonók, tatilletreviziós politikai Oóloknok* 
Ozegad'obben egl lánoszem szarepét töltötts be A vá•os 

t.t*P41,  eZ QrszAGos Pulitikában, vagy mAsszóval aegnatározott 
turmiasztós azarepkiirbe AIlittlea a fenti WanYezacan idva Sagi-
desági &rat* is Va. Mb munkAu:okre volt sziiksége a fej.0 

1648 tőkés ipernek *0 a nagybirtokoknak*Ebhez pedlg rajlesz.. 
teni Lellott ez iskolahálózatot, csödkanteni kellett az analfa. 

baták számát. abut Szeged *  mint ogyik kulturcentram *  a viason$ 

log sokrótfi iskolahilezatával az uralkodó osztilvok országos 

érdokott szolgáltat; 

A lovetkazökben attaklatjak e Sorth3-tand3zot kÖzoktst43414 
belyzetOnek szegedi 1.taatkortlosit 1)19 augnsztusAtól 

Az általános agivelődési élet Os sztikebben a kOsoktat60 

belVzetdt kétfajta társadelmi kor Verte bilincebt 60 bónitstts 

meg tartósan. Az emit a hatelomba visezajutó népalwamó nri 

oriztál3o terrornralmes a már szinte tköaépkori bousorkem*. 

UldöZés szellemét felidéső diihődt saámonkérés forradalmakért; 
A másik, a gazdasági válság, az iper, e kareskedelem*  a mez0.4. 
gazdasági termelés széteüllése, a Rórons fantasztikus mérata 
elértéktaleqedés, 60 a dolgozóknak legaziikségesebb létfennterw 
Uzi eszkőzŐkben vale) nélkiilözése óa közellátás magbénulása* 

Ezek se Allapotok rendkiv41 romboló hatást váltottak ki 

kulturális életben is. Az e t6a$ *  hog3,  a kulture fejlődését 
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és Allavotat db*  agazdasa vissonyek hateirozzak mes 

leGalabbis lxulturo fejlosatóame/ ferditand6 osztöziA te . 

kintett:,,ben vouattortothotó o 20-is éveh e1e36re is, amikor 

0 GozdG1 hanu.oUlds érthet6en Gatolta oz iskolahAlemat  ej  

/esztékht, fe1v)zorel6s jcvitAarAt e  pótlAs4tv 0 0 savelőd6saw 

mas intézm6dyGnek tevéltemsócötp, 

A szasedi Gazdasáci hetyzet, atioly kaldnasen a dolozó 

u6Peil switotte, kulturális 6o mava8dési vonstkozAsba4 is re., 

tezte aoluog6 nért kulturálls WitrAnyait.- A 20-a8 óvak else) 

felOhan OzeGod Wave GazdaeAG1 belyzete teen $41yoS köralmé.. 

nyeket 61t át t  A karehelt sejtb 	takrtizi vlusza ezt 

zotets 	város ellátáO folyamteson ros=Jzabbodó UUralmények 

rolytan w4r a le6utoIs4 fazza sa 	mAr vole 
g3/ 

be von ez 6hin86g. 

Z3/ Szeepdi ilap14 1920. január 3 "Homokkal kelitrik a lisztet." 
*00,1410.4•40,19•0****.~.4.181. 

helyen mesállapiti'ják, hazy "1;zoGad ma vitau felül oz 
ország loGjobban n611,416615 vArosao Ki.ize2lát4si hat4a4zoi 
ha cool: tüntoinat akarnánat 1enn4aket, mert ems szesz614e 1.- 
het6Vé tote, Uom a proletázdiktatura alatt jobLan 61jad4, 

•mint aZ or4z4G tObbi részo• A U4mletek- ioconak, oz Orek ozio. 

dita maoesságre emelkednok o" 24/ SzecsOen a lo ontosabb 16t 

24/ Szegedi .ep1Ó 1920. janaár 194 "A szeasiii pine, 

tanntartasi eitkek Arai 1920...1923 Witt dinamikus emalkedéO 

mutotnak, 

19200.21 1922 1923 
Uszt 30-35 X 172 1950 Korouo 
Vurgenya 
Morbahua 

10 
52 

31 
390 

325 
300000 

Misznózair 160 1200 144800 
Taztta /q/ 10,50 4000 4425 	25/ 
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25/ gzogodi nivadő 1923. MAVOWS 20. "i'A,41,2k;ulds &fl vona.. 
lan*" Volawiat 14sd G. S6a Nalialin: A wualtaesziialzi 
onto 0 sgtrbjthnres SzoGedon a 20-ao óvekben* Act* Uni-
ve..:01140tia aseGedionsis /07* 25* 1* 

-4011100101010 4.4401/14,Alfisesies 

A b6116s koresetből 616 dolgoz6 eater számars 010mhatetlen 

volt a oukor, toj, de mógrgo4robbana 1400vőr, A rozalzonyár dra 

1920-bon 25 Koons 	23ban 110 Rerono volt* 26/ 

26/ fkleepa 30D10 1920* janair 11.0 Drkult a tej, kuItt 
rain4e4 Vali;eZat100* 

,45140. 14o1044■41********ovo‚aagoo-. 

iób szolcAltadsi ara% is felfel6 iveltok* 1920-ben 10W-ka1 

evaelt6ka 	zolaltattlai űreftst* 27/  
111Atilsow#101111/1.11MTANN.11,0 

Sz4gedi Vaplé 	1:0bruar 4* 
"."1"""a".W 

 1e1=06s1 ollótaz esődje fekorts a bórből ós iizet60. 

b61 618 delgozok szervezeténeX lit, s on,40: folvt4u 0 

kaiö02610 batocaócek elterjedóoót *  Szedte &leozetalt sponlyas. 

eths,o tidavénz da ats betecs6Gok. Az orvesi kalto6co% 

zothetetlenak watt* a dolgozók szAmra* Ta1616an joaVezte ceS 

* !obeli krOnik4a, how "*. cszegf5m ,  ember no lemon boteg l  

mort ez co 003,79 11.ri fftWizet,a, aGazdagok klvAlts o* Az orvosi 

érek * bftebelinek 100.12 ozere 6re am*ltcodtok, oP44:3 0 ex drak 

120 214 szeresAro* 

C*8004 ,..,  .00060000eiNNOSO!* 

28/ SseGodi Dolé 1920 mAroiu 28* Orvos, potik 	mat6040 

1 22-jbe0 0  11010irmostor nivatalos inforwael6l =via 

3oo e3salAd Olt now nvomorus 00t Szeoeden* 29/ A bOrek 

29/Nftetave 19.220 februar 21* A szedi tőmegnvocar* 

koddce mcm;zo elasradt az Art* amelkedésé461* 19204an  a mun-

kasok 6tleoes heti bére azegodon az »13 Ovihez vi,szonvitVa 



15-20 nzekouAre acolkedett, ri uzyeaf&kor az árok 70-80 szor00 

növekedést é4110k 

Az ilzooek taw véezébon 0 torroelés szünetelt, A mualrecél./ 

küliok sz6na 1920 decemberében elérte ez 5coo f6t b  s més 1924 

e3s6 felébea ta 1100-1200  muakanélkülit tortettak nyilvaa Oz0e* 

gedon. 3° Ebben a nvomeruoAGes holyzetbea, avaL oz  0 polsAr- 

5'0/ G.SCoo Kesolin; A munUasosztaly belvsets és astrAjillores 
Szeoadot 0 404.00 években. 26+ 1 /  

vswo of$0190141040400001W 

.meoter 6a a r6is a e eu4os OP mucAdhatatlea nellázakr 61  

valamiat a sevélvkessza kiiirülésér01 ayilatkortak, e.6 ifudtak 

tereoteni 5 mill1.6 Xesoiwit flextiav szamara. Tev4bba jutotti 

1923.bea 50 milli0 korone O»8n improduktiv epitkezésre, miat 

0 Vogadulmi tewplow, aset$hez 100 .iU'6 korOae kOleadu felVé.• 

tolét ts megszavazta a tsuaos.31/  

oidariPm$0400,..P.walemleliP 

31/ SzeGaa 0+ nepilop 1922+ t3áreitla 2.  
4414a104011"4.4f/Og-NefleNikla 

Xlyea kdralm6avek köziAt tea4t Barite elits jutett valaa 

e kOzoktotaal intézmények és mindeaok Ó1t1 séAakolák aorg, 

04110 miltacitetésére és reantart4aara0 A terrOtueelom urei min.+ 

dertek felstt 

 

ht' almuk politi„kai stabili014aare Af.ovditottak sopó 

dot óe követtek ol mindosovUessitést, mik6zbeu a kuloadlia 

iptézmánYek 4i110100tat 60 umavelOdékazwi trit6400aAket 4$0m90* 

rum -osan bowtók verebdni. soogod bel ős külterületéa éves-

na idOnobb 1040$0inak szAre 1921-22q.bea 118.000 .26 vat, et- 

b61 16+970 volt a taljes aaelfebéták ezamo t  tehát aela stamito 

vo az oliq; olvasai 60 irai tUdékat.32/  '19e0.24 kOzött a00, 

32/ metoar statisztikai nzlenswett 

 

1930. 29. 1. 



44°  424 i0 

agyetlea taaterom sem a szegedi törvkayhat65415telet
.** %giros kazsési iskoleszékdoek 1.0200423 évek teaUSA 12.1440* 

zetéről sz616 jelentései es egyéb tigyiratai sertat Szesod below 
terilletébez 8elemi népiskola tartozott* A kAtelki tokolékkal 
egy(itt a Szesedi ti304aybat6ság 84: iskola felett diszpaaált* 
Aa azegiedt belterneti iskolo IOWA 19al emzéat valamiat telén 
6ebea. aziinetelt e taaitás* A Itftwai i*olabsa meae)altek voltak 
elazallásolve, Oravdrosiboa járvasykarház volt boeséezve 4  
Metsutt tazetiksayagbilial Os a pedagőeus elbooSétas akaalyozta 
a tanit4st* A teai  iskolák egy Sava pedig aaayira tanks** 
meat állepottSaa volt, bogy élatireszély .esség Miatt azokban  
taaitbattak* 	Szek lavetke4t0ea tees obit tatazdtelea meri. 

3 	A'amen Vizigazgatási Bizotto' tratdtt 1.Deg0 30 40 ir*et * leafelamelai jeleat si 
ohosioow000mmelooltolgip. 

oak maredt boiskolázatlaa* 1920002144e tanévbem szetPdaa a 641,  
évea koru te*őteles gyermakek same 1$‚0315 volt* Ebb61 nem 
tart 30646, vegylAs  a teakiitelasek 24,464,40 A 1244 eves tow 
teakt3te1esek same uwaaakkor 740173I volt, a ebből amt járt 
iskoltiba 40345) vaWis 58 	Néhátly ne.A4 várossal asszeto,  

aar Statiostikai bike v 191.013#420 2l  Os 1 22 Oak,* 
rat, 144 1)25, 	3.57 és 161. olt4 

basoalitva azt lát3ak it  boot 
Nosett a 641 évesekwk ae $t 20.43 	évesek 3,44.a 
Székesfehérvár 	 304 	 $13. 
GOrbau 	 5'6 	 3?t4 
Buderestea 	 6.8 	 320$ 
Miakadoa 	 7,3 	 41 07 
Debrecealval 	 26,1, 	 61,5 
Az oripzésos útla 	dig a 641 &es  :kor  iskolába tiejérő 



tonkötelesek Vonetkozásában 17,2 volt* e 12.14 éves kornak.* 

5t1t3 Z. "1  

400100410100*.motomimmist 

WWI gidetdk *S tdkrözik pI+ a Sze 4 ZdzsOgIskolassék 40. 

lentései+ boa a népiskolai oktat4a terón Szeged (*mask ne, 
•melkedett ki az országos étlagb01 1  allanksedles alulmaradt. 
Sz.anakrontsztikns jelensége volt Stepanek, amok a várolanolt, 
smell, 4 kaltnra más tordlatób vidoont az orsz4-os átlegot ono,  
holad6 sikereket tudott felmntatni+ 

Wermészetes. tiwelembe keUvenni slat körillMént, bow 

S 11504 .belterdleti tskolái k0251 több évre u4a rendeltetést 

betölta iskolék ties' s* *WU oka volt 0 goat:is népotsi 41. 

lapotnakg Vrdekes azonban fiwelembe vaunt a Szazo.d Vawar V4- 

rosok tionogriiti4J0 0. mil  egvik SZetzajf5net at e megállayit4. 

sát, mel szerint as iskolézatlanok nag, számát a rubázatlanság 

okorta+ Valdazindo hog 	i?4' is volt, itt ezomban tae s kell 

emlitenie ho gv a gazdasagi seb4zségek sommtkOPPos som magyb. 
rázsáka n okttóe ilven mértékil elmerodottságát a 20.as éVek 

elsd felében+ 36/  

36/ Szeged,' Mewar Városok Monográfiájs 13a7+ 289* old, 

A szegedi népoktatás sul,7os állapotái fokorta ateuerd 

biény+ Amint e több mint 20+000 644 Imes koru tantöteles ta. 

nitására 192o.a2 között 1.53 tositói statues volt s vtirosask. 

Etw tenerfire Olgtanold jutott+ 

 
% / liven körillmémek kd. 

37/ 1100. 
*"."FlegisrliwitioNeWir 

Witt eredmknyes tanitist nos lehetett végozat* &St volftzisa 
as is, hoW ez  iskolák rossz álloyote, vow azok btázya,  a tan. 
termok senfoltsága folytán nem is szoreslmazták a kimeradók 



00 26 -0. 

beisicolgodsátsi A viroat vezstés 41 al 0 népotztatás 	általSben 
0 közoktottis 	itez*ditott Iciasst moose 611.11,aateObal; 
az  ig64,70knek* 1,20.214.44ta tanevben 2.02641460 Koronáto xpjosiez. 

tenévben  266,629  Xoronitb  1,22as tanévben 22.454073 
Koranic" költött a varos ktisoktatásrai. A legutőbbi 6vszám 
tenon szerezel a*  eteat 	zt$res renntartastira  to 
ditott U,  rau,*6 korms hnz.zikititulás; 	sa 02001 8sszehaaon#0 

TUvétohatáság lieptja4 1924* 10 óv. 3, OP+ 

litjuk °38k azt as es-44.,  ténzpt t  hoo Uovtairly Miklős 1,20 tobru0- 
dr 184ark e Oat látogatásának ivortinsati tétele ératkinien a 
vitroai vezetés eiU6 koronit fildozott. tuir akkor 	szembe 
tA1-05 a közoktatés iránti saUkkebliiség*391  

39/ Szepd elk napilap 1.9220 tebruár 

témokbes•köralmátvekhes hozzá ke szásatani a  
gag hatelm00046 infláciét, amel$nek következtében a On; értéke 
napről.onapra romlott. Az iskolatenntarbas' költségei is nOvalteds",  
c*. 	belyzetben alig volt Serkentő ht's  a annak az 1)21 

• tevonek, ame4 kötelezően előirte, hoas "*.minően 
ergeket 6 (Wes kartől liven  á  tvilvinas 	oktatásban 

keU részesitents 6 iiivi'etIeral piskolai t  és 3 évi  tovább.  
ző népiskolat oktatásben*4° 

	
szegodi népoktattts viszonyallie 

4o/ torniss (Vag lakoarorszlig közoktatásitwe a világhábool 
meliON0101"00.0.10.10000. 
told** 4$6 -rt6kben 4011ényes et$ I92amb44,tgesoltt tit4poktot40. c. 
tontiloanykiltet aeon stestialspitáss. a» sotrut 	000400 

&Oat e/s44.0 OS lskolak5telosei; iieleot61002? -btagOeile be  secktért 
Vans as takolakbas a az41008es térőhal3, hiStoitban a g:70reawo 
keknek az iskalábaValhboperanasolása lehotetlet Vott4. 041,  

oilv"ram 44,4, ou; 

6'04 Bp, 927i 530 old; , 

.0****00140110sogoodow 



At iskola milveltség-alepozé mankéjét néginkétb menehezitette 

e vedegégusok ellen inditott ellenforrodalal szdmonkérés* 

A 
 

*úr emlitett new tenerahiény e szegedi iskolékben feltótlen 
kaycsoletban Volt a pedegégusok negy'sztiménak elhocsátésével* 
A staged/ iskolékpedegoguseitiak tulnyosé tOb08660 folAttItél-
kortek fandoskortarnaság tenagyi pc;14t1kéjével és szociatiste 
oktatési*nevelési terek•éseivel Vsl6 Ogyetértés aiett* A so*' 
zetos elboosétésok következtóben m. 	őreszámmel 40 
helyetteeitésekkel soul tut ék bztÓstten a tentettek batart 4,70-  

• ez érdk megterté24t0 A negyméretU ssufoltség, a era 00 
padegégusra jutő meadate OVtann16 terhétek csökkentésére a 
VIM 1923-ban 15 uti éllést biztositott Sze dnek t  ezeket $03011.0 

ban yam mind töltötték be, 
A szegedi pedegógusok tulnyomé ttiWbsé- sulyos egoisztens 

cidlis helyzeta ellenére sem heIyezkedett a fehér-terror Os 
tasiszte uralmi rendszer politikéjének és itlealógiájánek tale*. 
are. A sok pads kzlmegemlithetjUIakos 8000 szegeai 9edek. 
gógus esetét, skit a szegedi tanawyi sZertak a 114zigazgatési 
Zizottség 4évébegyéséval 1920*.bea eltiltottak a tanitéstől 0r00 
set az'indok160001, met, szeta t az illető# °Alkalmatlan 0 ke** 
resztény és nemzett célok szolgiletéra.° 42/ A valoség ez voW 

42/SZA/0 Polgérmesteri bizalmes* l9a0-21* 130 d* 473-00 trot 

üo e pedegftasok, köztitik laskoe Uonot is kitatitottek a demok*. 
'Petikus és'szooialiste neVelési ONO mellet4Hhogy elvettték 
0 feat politikét i  ás elismerték a  ttlreiskaals4 bziodás staka600m 
S t ibgyerorsedgen* A szegedi pedegOgusoknoic umanakkor aZ 
• llenforredalmi erők kommunisteellenes proDagenatijétal 0000ban 
elkalmnt volt Ititni a fehéroiterror "eredzétalatt" . * s 8  amanteilmmi 



te propaganda aellett megtivelbették oZt ts hog/ oz 

rodelmi terreir utján botalomre törö nro1ko46.0aztAl4k 01404 

•MO4on idézték 015 ea országosonkité Triamont 
AO 1868 40on ottogedott, as áltolanos dépiskOloi ta41640- 

10205ttségot ologValésité re á1. intit'skedések belyott e . 0ee
Vek elején  un néptdiskolei intés04; 40gAVitasáva1. 

tft a Ssogedi törvényhetéoégképviselöi a.tonilo vélsigna beiSs 
zatat. .A 44főla1o3a 12O noveMbor 104n nyilt  na  Ssagedoalk 
A resetmtkolturpolitikusei ease1 es intézménnyol domagég osomA. 

VénVVOszté0001 létvényosnok tilnö itkolopOlitikét Ustok* Littxako 

uosirpOs os un*Siptöiskol4t, smaly som népi, som tőiskola Qm4 

Vv1.04,  Nom Voit egészon Vélotlea, bogy azt a 16tazat iot4smovt: 
ekkor bólAták 1004 eflinbt még as olomi iskolás korui Ormekek 

tonitáso 2a nag• blányossagget tolyto A korabaXi munk4sujság 

obulekel egyik oikkével ramutotott orris, bogy a Sailor Xstván 

áltet kidolgozott és eltogedtotott tumerus olousussofélo törVénylo 

Jelmetet 00 o néptötokole létrehozása között ik,ssetilgoás vane 

sloth° arendszOrtulturpolititnsai nob orro gondoltek# 1140 
e tomtit:A tegyék lebetövit miadenkinOkt bonembmw m0000042104 

otitelookotel OP,0eamAre eleeteed6  iskole nin00, oz onolto 
béték számo megdöbbentaso 4604 a közmilVelödéS Osiközei 
ook 4$ moot TAtolni akerJák* látsseolag toteset0e #01vvellt bo 

mptotok9idt Atttteaok to 	odon* TiPikue 143443e foot itte 
a. lap, a latszetto törekv8 kulturpOlitikánok*"43/  
4.04000,00.40.00.0. 
43/ A Wake %%TO* ougaostns 29*0 velomint 1920* es ptomber 30* 

stOiekOlo nyilik Szegoden# 
.0.0.00.4.0.0,10.000 

AZ orszatbau 010öként Szee4en  m060;ilt  N a  boll 

getéinek ozonialis Osasotétolo iS mogmutatja, hogy Os os iskola* 

lipas non a dolgozé né érdekett kivánto azolgálmi* A 24 fovea 
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tomtit tenfo4am tagjotból 16 kisgazda* 12 tovAbbseolg416 ke 

toaottszt volt* Be a sedak homarosaa 40 nve t3t0,13020dott* 441  
— 	- 	4 

44/ Ws Peren0 ,41.•oue1U andor Szeged* tioGyait Veirosok oao6,* 
1.394 0140 

4001imatirsowaftw000k« 

20vas Sass Juditnst a VelösSe 396i. 6* samdbon me elent 
"A 14pfatako1ai mozgoloetanulmatvitbon OZ a megallopittls* mal/ 
szerint se 01106 1140810ko1a IteoakemOtannflb me4 oeld* testa*. 
mar* ?a* old*/ Megbi4tatőanbizooitUató *  how e KeoskomiSti 
tOpf6iskole 5 évvol It6stibb nvilt meg* 2mallett seta tabbek k0*. 

eött a Sévfaskoliik °metope) Se4v2te660 Binbk6nek Sabena 100. 

roUnak oVemilVal6fts 0* f01$610v0 19a4 0 I ,  01%0 30 s 1bss 
"A aóvtőiskolai mozgalom MogyororszaGes" e! Wes is* /L43-7 5.00  

A 11611f6iskola aktivon16ket 4- mint sobandl Ibro4 trta a 000* 

do e tanulaivasy6 fiatből 'teraltek ki* Hof* kik volt* ezek 

a geode if4ak*  ea ts Warta a koraboli 12;01001 *  amol/ Elee, 
an tArsadolom alltjónak coma 0 toafolain tegjait* A 1444010- 
kola talo4donktappeni cap oz volt, bogy a fiblmaVolt kOzóp 60 
ktsgazdtft vereset ftatt gezdes4gt szakiameretokkel *  a Mama,* 

vel6s korszora ismarateivel* torabbá mavoltség olapelameiVel 
valomtat asoionolista* soviniasta ideol6gidvul 'toz fa* 
• spool4lls tontory 3 irlinva 	otot 1ri*e1.6)1 a/ elemt 
kast,  113111eVetelVapkatt boe GOZUdelgirratqa kdtpettst o éa. Wk. 

• ttelnetaellei6St* 451  AZ iskole szerzőinek nyilvdinvel6 maul.* 

4$/ SzaGed  C.  napilap 192o* novamber 18* fióveöiskols nyilt 
Szegedea* 

41.1100,10, PINIONWP•SW, ONIMIO 

Oka volt *  bogy 46m6du peraszt04g kOrében ze1  O U0Uur*. 

demagógielval politikai b4eist szerezzen mag4nak* 

Met:twirl) 

 
nem  a dolgoz6  6  avolts6gi sziavonaldnak 8me-

1 se volt a 01* ezt 	elfiralja 0 NApf6iskolók Oraz4Gos 



0 

nakének_fentebb emlitett Oikke t  amikor kijeleiti bow 1%-sote; 
mellett elig; van a propagendának olynn batásos eszkase $  mint 
sz iskolánkivilli:n6poktat4solturális meomsioldsben klitimeb* 
ben lebst adagolui tudást szomJez6 embereknek avert tonekat 

enslya0t. Oaken nem van anak 

Idou 73* .754 010‚ 

AO iskolanak **wit mindenek előtt az ellenforra40101 

rendszerszellenétkellettbalenevelniebellgetéségbe,MA0 

bangsulyorták snook jelentőségét* hogy 0 aéprOiskolal 

MOzge/oM az, ellanforrodolom balesőjébenoStegaiden.indult 
T31416án Jegyezte seg e Munka C. lop 1r6J0* 0 mesterkélt 

látszat katurpokérőlt bogy: "A tanulés feltételeit 411 

tudás znilipjett kellete előszar felnYi 1 bi4 ki kell tárni 00 

ablakokat és azután mindeZek mallett 041szerli 6e advas lehet 

minden oUveladésre va16 elkelea. ISY a  126  őjekele ise"47/  

47/ A Muaka 00 lop, 1920, szeptember 30, 

Az eleal népiskolai tonitás terén ennyi váltosike tartént 

1)234,24.4ga ham a tenttés kezdett rendszaresebbé 	e nem 
'04311140st ante ideiglenesen feIhaezuált iskolák lessen Visaza. 
kerdltek eredeti rendeltetésaknek és némileg esakkent 
koláoetlan tenkatelesek 00404 Mee ezodbell az hozzáJárult* 
hog/ e teraOtelee keru Weraskek száme is eaakkent, e népaza-
Porulát visszaesése folytael,  

A ttlr;walt időstakban Szegedeu 4 sima4stutben, 4 poisrt 

is alében, I Pelsőkereskedelmi és eg, Teleőipsri iskolábaa, 
lemint a Tanitai. és Tonitértaképző Tntézetben follt kazépfoku 
oktatás. Az asszes kazópiekalások száme 1,214,224.00 tanéVben 
5526• v91, 1  as 1922*23.*,es tenévben fl000 fő* 40/ 



ION 

48/ Szesedi Htrad6 1923# jenutlr 100 Mborue towat6k c 0  cikk• 

A kös6ptekal4kban, szemben es elemt 4e 41talánea iekoOk 
tau4;4 
faztotausk apadaskval az talticiOn 148esekben eat: coökkon, tn. 

kb warapodott e tanulöl6taaim# 	mutatjak oz eIabbi ede- 

talc is: 

III, ker0 Alleet Volgart Iekol4ben 

1.919420.as tan6Vben 27 '0012416  

1924/21 	291 

1921/22 	366  

1922/23 	389 t mult,4  / 

Szeged/ XII* kor0 Ailamt 1001a4rt Iikele 5# 
fttoott840 0  fteged, 2.928..29. 20,29# old. 

h 	  

maaik kösópiskola a Szeoedt 	u061 G4bor Peisimud. 

ziumban 1n1/22. to nOiben 292 tantő 
1922/23 	350 	tetaultor °/ 

59/ zocU  Ái  Kleusal  Gib or P8 t nt,z1.urn 1922/23# évt 
ErteettNe# Szeged, 1925# 76. 

***broolár 

A kft6ptokolat tanulft az4mAnak warapoUsett a kissetkmaavol6 
oestalyak, um/mint a kelapprOtetsoknek Xedveza auyegi helyzeto, 
illetve e0 utóbbiaknok n„,ujtott nagamórtéka tanulm4nyt keavez. 
06aiVel segitettft elő. Bz6rt lótazAmapadA4 a középiekaalchen 
nom töl,*tént, 

Rag as urelkadó oest41$ 6a a kösbprétesek élvezt k 0 ma... 
velo586eVIvtatelgott, est'btatosttotte es e UftópiskalerTetarm 

ről aze4 1924 mAretue 26-44 a parlamontt viVában glebelsberg Mine 
minisztor a követkesftet mondottel "A közbptekelet terv, oz az 
0SYséges Us/a t  amelY**.a  nam nemZett kérdóaekben megadje 



középosztély oandolkodásúnak és főleg az érz soknak azt at  err,-.. 

segét, ,emal/re OStikeég von." 
 

., 	 . 	 ... 

51/ Xlebelsbarg KUno VélCJgatö.~ t beesédeia±  eikkei és törvény~
.  

Jevaaletat. 325* Old.  

elkalommal tmondott be zéd. ~~ben 	vélekedett  

szer iskoáepolitikéjérélt "Rs  ezt kérdezem* haw a me 	t:érf,  

sadeloninak molyik az a 	*get amely lCaCbben támogetaere azoo.  

rut 	r. meg 	éllapitenom how  a  ,megyar kazépöszt _ . 
 ~  

intetligenCia: 521"  

*32A.  old.  

d ez ösztandifts V0118 ow!)  tiirv 	vaelC ére: utelva  

ele aatia, how amok  s * *fé rendeltetéso e s,  ho e: magyar kb.»  

Zéposz. ély : 0 magyar ntellige .nCis gyermakesinek saegttaftlre  
e  53l  

~ ~ 

$57 ~~~~ 32, 014.  

A kOzApitalcolea öktetées ter& ehét a 	fasizmus  

utikkia a  waridszer téreadalmi bAsisénak 'velődési e16..  

qy Jest  biztosittt. E 'zt e  gondolatot email . ki  Ránki G;görg„yt  

"Gondolatok ez ellenforradalmi zea .ndszer tarc}eede 'lmi bázieskna4  

kérdésébke e20*.es évek elején" 	termlutitivilbeirt#  ecie 	0100.0  

zl euz6  olat ,, bogy  miért kerültek: , előtérbe közél4rátegek  ~ 

fasizmus hatalmi randszerébarn* Némutet*  höo korébbi évtite*.  

detben elsZegényedett tiniasségből kislskult a  dzsentröld hite*.  

talus*  6o katonatiszti kart  ze 	nek X0100051 t eadelmi, - 

paitikai életben a  héborn előtt le .gftijebb ezolgabiréségig  

Omo]:ktdtCk fel. B rétegek képviselői és tagjai as  012000=3~ 

dalom után erősebb politikai  befolyésres politikai hete•lomr.  

törabkedtaCk,,. Nagyobb 	gezdae&gi térhéditést kivéutek . 



• 

elárni az um« tarténelmi középosztilzi er4irdra ii 54/ Hortuv.,. 
4410.00.00,00...***0 

$4/ TörtOnalmi szemie 1961 0  3.4« az« 
okosatmlésele•Wer.401. 

UsiZona elismerve  a leromatt középosztély sate meit és az 

el•enforradolodben betöltött töme06zio szerepét, Juttatta 

riltegeket kivaltsAgos előnyökhöz• A középretegeket tároadaimi 

ként toVabbra is me$ akerte Ortzni:. 

Ezekben  e kulturpolitikai programokban szó s ern  esett a 

monlateok és s azagényperaszts64 milvelődési étaekeinek Védelmé. 
r61,1 A fentieknek megfelelöen anyagil 	edv4s8 feltételekei 
biztositottak az ellenforradalmi rendszert kiszatáló k • tone,- 
tiaztektufk, blvatalnokoknekt pedagagasokaok ös egyéb Ortelsim. 
ségieknek« Ebből is követketik, bogy meunytre szemfényvaszte,  
nebelsborgnek az ez 611itásn# moly szerint kulturPolitikájAt 
igyakezatt dltalános nemzeti o  inaZtdlyek feletti és"apolltikuss  

politikava 

 

ten '  Ezt kdlön3$2 alétémasztotta a nemzeawillés 

1926'm43un Ilmi Ulésén a kultusztitas katségvotése alkalexval 

mondott baszalének az a része, amelyet az egyik allenzóki kéP-

visellSvel vitatkozva mondta e tavetkezőket, "Nets az teen time* 

telMiképviselő urbizalmaból van szetenosém itt Uni t  és azt 
nam az igen tisztelt képviselő  u  szabja cog, hahem a korminy-
zó  ut, minisztetelnök ut és a többségt pért005/ 

55/ nebevabert tune V41egatott oikkei ős törvénylav slatsi• 
54]. old.  

Jr iskolapolitike osztalyjallegének tagad:a sammit sea Vált 
tat azon  o  tónyen, hogy gyakoaatilag az uralkodó osZtélyek 60 
a középrétegsk milvelődési monopóliuma  e dolgo06 nép rovósárs 
történt Srről tesnskodik több szegedi középiskola adata is; 
A Szegedi Eleuzal °Aber POgiratazium az 1922..23..as tanévtől sz. 
16 brtesitőJe kimutatja, how a  közli.almazottak  O  elvétali 
dipsk 10  %'át,  és s tandij 30t ftzattft ig 56/ 

euzit G. Gimu« trtesitőJe 1923-4a évről. 14-15* old« 
WrormorkinsmaisMwortiimmo 
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Irna az UiL B8VO3S Gábor Raálgtmnátium 1924 1' évi Éttesitője 
szerint is kÖztisztviselők tandijkodvezménye 50 53.,..os; 

A poleiri iskolék szerepéről és feladatáról szólva ngyang 
osak kifejtette Klebelsberg * ' bogy "Bz az iskolatipust az tpeo 
ros és a földmdves geode gyermekeinek 04111364 azokot /4t3s 
el naeyobb mUveltséggel‚' akik az életben e maguk értelmesség6 ,- 
nél fogya nagyobb nyomatékkal tudják tépViselnt gazdeségi és 

tikai érdeketket057/  ?ehét néf3 ezt  a  Onőkkent 6rtéla 

nebelsberg Kuné Vá/ogatott cikkei‚ beszedet és tő é 
javaslatei*  56?. o). 

és korlétozott polgárt kOzóptakolát sem o muneks és a aierr* im  

Pormaztadg niivelődésére ajánlotte *  Az urt read szegedi vezete* 
inek volt errs gondjuk‚ bow iehatettenné tneoVak ea un* new. 
zeti keresztény •szméket elhs ott dolgozó nép gyermekeinek 
kbzépiskelákba velé bejutását* A szegedt hotaioutkiwi t3outi a  

kultura teritletén‚ amftelődés intézményetben is e megtorlés 
politikóját elkelmazték a prolAiártétussal szemben• 

A középiskolai tanerőellétottség Szegeden lényegasen jobb 
volt, mint az  elemi népiskolatban *  1922-23.0s taaévekben sze 
godi középiskolékbon 112 tan4r tonitott‚ mintegy flow középis*,  
ko1.ó s tanulót• A középiskolai tanerő ellétottsáGot elsősorban 
azzal lebet magyaráznt‚ bogy  az  urelkodő osztély 60 8 középré-
teget fietal nemzedékének felkészUése oz °raze% vezotésére0 
az államepporátus posztjainek betöltésére‚ az =ion lévő 
ellenforradalmi erők általános politikai érdekét tiikrözte* 
11sssiasr es etienforxedalmi rendszer vezetői az anYre 
szonyok kényszeritő erejóvel igyekeztek megnyerni a peds66Suecoo 
ket* A közoktetést belyzet kboszáért  i  a forrodelmakat és meek 
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szerepl6it tették telelösSé. 0 Oz ellenforraaaUt rendszer ate* 
bilizattsAba ieVekestek bevonni pedaségesokat. Haller Istvan 
Klebelaberg Kano* Rornisa Gyula 6$ més kuluurpolitikusok a 
fforthy.f.readezer közoktetésa8yi azakemberei ujyvélekedtek, 
bow sozy4temprorszitsvisszaállittisite keresztéM neozetiest 
mélg#  a a necionalizmus alapjén megteremtödé "esztélyérdekektat 

mentaa" ftemzati egysÓj á]a1 lehet és kell el8készitent, Az 

046 falsest-flak pedig azt tekintotték, bogy a nemtet gondolkow. 
Moat *mag kell tisztitani s vilégnézeti fert8zéSt6111 . eagle 

szooialista tatokt6I. Bat a munkát a nevalést az iskoldhan 
kell caw etkezdeni. Bzért pedeg6gusok kötebaaségéal irt(ak 

elő a keresztény nemzeti nevelést. B feladatot a hivatalos mi. 

nisztert rendelkezés mellett igyekeztek igen hatékonyan elamoz. 

ditantt Néptaniték Lapja Ós egyéb ribs nevelésügyi foly6tratok-0 

ban közölt nnemzetnevelési" Oikkekkel. melyek tanulményezését 

Waltaelezően elöirte a tantostületek szémérao 
Vasa Jézsef alaráséval 19a0 angusztuséban megjelent kör* 

rendelet folhivja a tanfolAvelök fisvtion, hom nmotezrank 
keIl ak5zhanguletot t  a közszellamet,megjavitanit mort (tyre 
nemzett élstünknek mostani salyos allapotaben szükség von. 
A neveléanek, a jellemképzésnek segitségével Önzetlenebb 4I4a-

zatkészséget s  a tenités fewveréval 14011 e nékben lairs lehatö. 
v6 tonal. Oes ksU. vtlágitani, ho'431 a nemzeti ujjééledés leg, 
szObb célunknak a történeti Viegvar. az4 ,  fe'tdmasztésa /kieme* 

léna szerzötölif t  az owes ember bo2.a6 mesiláltOdawaftkol nem 
Ihetd754/  

  

z• 0 4 58/ 116ptami16k Lapja 
sc.$4000,4060.4000e00000.,  



A  NodagógaA+ak bevonása az ellenterradaimi 001ók azalgálstá.ba  

UoresztOns .  nemzeti  nevelésben azonban nom meat akeddlymeete.  

sea .. A  usaged1 pedagóG,zscik eacy .résza döbbanten fimclt 2e1  . 

aetiiGsa ;k #!;3 1)204.ban elfoti;adott numerus -Cs̀laususra  t  saidatelo*  

nit4s elsü 1épésére i de láthották a  szegén1 emberak tebotsévee  

wermeket elien alkalmazott Elrateesel6 po1itikét# tavábba az ,. 

ellenforradalmi vész-törvényszók terrorját e demokratikus ge  
dalgkodásu eméeek ellen. A  ped€3 ;~goeek jelebt6o rósZe hosszu  

id6n k;areselal nem tsdte üsszeewezte'tni e ecjét de e dalgozd  

nép hetyzetót northlt.raedszer ku1turpe11t1"kasai anal  hang0a.  

tatOtt, un* emsésee neMzetl Oólbkka .x* A  20-8e évek  elaj6e a  

redagógusek alma Szegeden cam lelkesedett Eemthv-6k  4besze3tr  

eszmélért. A  Do1it1kai terror,  az anv oGi kén,y szer, ea  l,rreden.  

taste  és sov iniezta dem.egdgie is csak igen lamen t  b.asszu óVek  

után 'Watt  nómá. .oredmónyt el6rni e pzda.gógueo4 kürdbos )  a1kal.  

mezkodftra kényszeritve egbk egT részót, A  kommxn9:atakre sZdrt  

Imaktsal ellentétben a sze3gadl pedaG6Lwaak je1enos r4aze  

06z6d6tt meg  a Tlirt3k4óriu4Y1i idejéai haw  éppen kamme~
,  

nistak vódelmezték igamin 6s kavotkezatesen e z  orszag független.  

cégét*  

m 16  

hatalmat 	etur*Val Viaszaalltd  

reakciós Qaztalvok elapjábsn.véve kettO 26 001 Watalóe$,t6.06.* : 

~ törekedtek.: 40-k, ba0 andan ámen 4 s  minden eazkö : ~~ 

örök idókre biztösitsdk kizzakmánlold hatalmukat, kivált os  

jogaikat e dolgozó nép  felett, é, em4slk eéljuk t  bem ural,mu.  

ket kiterjesszék a szomsaódes ezépekre, vö ~1s viasZeá:llite4k  

ex  un# tarténeti Memararszagot t  semm1bev~éVe ea 10.8-:ben  x~; 



gotweeznó Vat  allnmak 10tazbaett De  es tool€;ad()  osztólyokea bo« ►  

xcésetaltórae volt  o tQrv roaliaálásánah módosc:relrn* am, 
 

doüe;k előtt  -i) k4lval.itikat e61 mouvnlónitása e toraá.c;treVizió  

eazkEzár:ok toktot®tóbon voltak felfociaaboll k#liinbaóGpk. A  száloo,  

n6,04Ges jobboldoli ellentQrradalmi ertik az an'. caosoal  

mimes,*  csopertjai klzetróln e feaverel:  orojóVel imokeSte4  

olórai a ró ~~a ,~~. a~a~~~~ t+~.ne~~ar~~er~~~~~;~ ~iG az ~o~.~ ~ ~ ~ 	 .  

kedó oszta1vak Bothlon-fÓlo trAvzata Ocz/e1801 palitikai 40 t80,  

10G kulturpalitiltai t6nvasővel próbálták meGVa1ósitani terVoi  

ket s Do  ocvak vaitz*  abban tudOmAny talan 6$ neviniszta  ~el,  

ft3c4abon# 	szerint u`- «  40 Trianon  utáni VamQrorsz4G 6l4t  

kaptcQlon, tehAt Vi ono bell  álliton1 EArptit«atdenoo töldraj ~~~ 

Gazda4áG9; 6n 	oi eM0550,"  tort  aseriotik ebben az e0  

Oaben  =mar  nezzet hivatott vozotal.:"! '  

531 A  mat4;far novolc:a tartónota a  faudolisma ős a to ;,~~a~~~-» 

Mgt  korábon.- Tankönrrkladó 19614 1664670 old,N  

Az  urak046 unZtalv ok vic=130.36,  ~.~aal .isabban: Gondolkodó  

s sz44it6 osopertja , au has tartozott Gr. Bo thl Qn Iatvzt  

~p.  ' 	' e'~~+~ ~~t ~ ~ ;.; la~.©i~~ ~~ál ~'e~ ~~~~ ~ ~ ín.̀u~~..r,̀rC?jt3~?~i  M.i~. ~. ~.~3~3E~  a..s 	. ~. 	~? 	~ ' 	.   

faslsztt? esePortn .kal ez oban neG4rtQttók, bom torallmtrOw.  

Ot kc$avntlan 	earaeosifilt 	aeti lehet 005a14aai ' 

aórt. eGvx szt a nvnGatt hataluakat akartak mO w  A őzni orról,  

hew a =mar  uralk046 eaztalvok b,lvatattak a  Itárpát*Oodeneo  

nópsi fnlett1 nraloara; s  taat a tQralOtgOv140 v6cirohaiitetodhez  

m4srószt bola  kenszollddciót kollott mlel6bb mQvalónitani ; . 

A  matuat uralkodó ooztáboknot e 00epertja eat  ál3.itotta, bog,  

o mawar•ek ku1tura .1is tóren "failaul,/vsabbaku a romanaknal, a  

szerbQkn51), a oZlevákeiknat 60 ukranrskaálif VagYla o .mower  kills.  

tnrfi61.645rs61, heasoata#etú naólcoal'k:: 1  próbáltak l:ndoko.a,nl lm- 



pertaliste tözekviselket a szomaz do ,  nipakkel szemben* Ezt 
vezték Liebelsbergsék kulturtóleal diplomistaje 9olitikAtitosk. 
A kulturfölév demegógia mioden esetre olosőbb *grad:mask lit«, 
azott a azooiilis demaOsitimil *  evrolv Hitler ég es •olesz tests 
mutt jellemezte* Misrészt eznosztilvellentétak félzetevésébee 
ts elkalmas sae k ttinbetett* 

A kulturfdlém zolatba 	zervték too Szevii*, 
don a )1Co/ozavArról menaktat Verona 06zset TudomAnyegyetem j013- 
to .tonos utódjaként a szegedi 14Adominvapetemet* Edra v01# 

MO-es CeiNitkb04 I rnU3t'a oiectroit ejinlott tea ez eepetem 
elakttigiboZ, err. aZonben cask as els6 vild0Aboru utita-t 
belYzetbea koriat sor. /Sseigedst kaldnageri aorta bittriovoes4 
trta 1912-1en1 autikoz 2PbzSo 	aDebreoan kepott ematemet e  g 
Szegednek 	géret jutott a "Seatul, messze jöveimb, 

60/ Ma sr tud 
Zoltin* 	

3011t,lien aleoetésee Szerkesztette 
316,177* old* 

Vast az eU orrsaLiat ertik feligise0614 boo as ammo:kW; 
•swetemet .saktat Szeged  .e3a:  g* Abrabda Dess6 bsZüt 
Allavattitlar szegadi ellentorMialom egjlk  vezető  .L*4131)366* 
1920 Samar Iliota seal szesett beax446bea dale atone kit )100 
szerinte “Szegednél alkelmagebb ballet el stem lebat képzelnis 
tort es, rogyou atom= soragel e teleti 	tigsal tau 
Össze a szegadt egyatem kftliétae* 

sZegeodi, traple# WO* jam** 13 ti 

A kulturpolitika 40 as egAsz hivatalos ZU  
•C6  aztókt mellett as  e ‚teat megmitisAval Szeged kultur4. 

t‘rea eszdegabbA vsitt• Emelkedettiabbé -*Alt szellemi élte, 
saneeebbé kulturiklis **mists. Elösztir 1920444 idaigleuesen t  



Buda atoll  tatAlt :alhe .lvazOa, 1!t K3logisi%txt EVVetQot Jogi, Toro.  

mámzettudomabA. 'Batcnés 'tett 	OVvC3ot Kars ., M?ttit# 3a21 a .~vbElt  

~1~  ~4 ~Fo .~idtelt ...i1o$ ~"vitep ;~ioég4~r̀ e~ge~n# 	A  otngodt ofgntom  
. 	

q  � :AU  $~m'~#~~: PJ.  ~domdI~t~+i~iote~.l~ .~~ikd~~l~ « ~ )37""`'~6woo  
tear/rat*, I540# old.  

00 ttdearot as  Altataus O. st4 n 0014e6 ttsdutrAtat # e  

Torm6stettudoetolt. *0 4,e0.udoma0Y1 SOVOkna tndult Teg eo onetitO4  

03/ A  liogvsr TUdomampo ttlke AloOlot40,4 Sl.edta n Tudnmaw4n'  

Ve*roulotok Orst - s gOOVoto600 '19274 B-4 1174 00.44  

AO. 000Ot0m SOOsodro tolepttOao ot -Oat  ae0 Moot  otailu4 A Soosad  
toglop 	enguettuo 204 sWAmn orra 10,446kOttoti hogy  n  

tuttuszolatettar k6o3020 a  Vdteon44 hotO ., Szege40a4 az 000tsm  
044044040; etnnsedhete:tteu tdrglt to1.Otelott btotmsttnOt So  

~ 

 
0e4 lehet4P iiég414 b.eesz00 tdrooldoeak utiat nem ntQUd  

azoodi vatotOktdt kopott 9:g4rtat  r  malty   soex:tnt-  .engY  

00a4e$0 et adrut Wood a  VUn_s at  omoto0 Oantnrtasábot  

fejteszt4s01,00e,: slepa4n, 4006t4 44 n k04103401 4  oratnt oe,t ee . 

Stogódi Sepitd 191 teabrudy 44 at4oa kftdttO s bow  n R0102ev4vi  
eg3t04e14 da0tes *tkuit400tt 40 o PozsetSt e00etem 0r7e010, ger#4  

• os060d2, 814etomou ott34k loos  uaro« As  eWate.aat nktetis meg,  

adUlgts4. t etdoen toheoitetto et 41bntTote0 OtOttegotta4e 40,-0  

talstocolOo 	htdm.n.,, A dirdga04$ OdtkdItithateatton OlontttOt  

Os WItet401 esttOsOk DO00e04s0 ,  , eau  ekadiktlozte at.  

t000t:. praiSfer Péter rektot ez *22/00e0 Ove41101 00414 1)e00* .  

n0444bnn oeg Is 41tepttfiotts, Attemi tsimngetio kovhslk  
.  

legt'c~bn~r ~rene~tten+~~►4 ~0e~e~01~n~rn. o~tr~tatt.: A drAgeodg  
hs#Yage0Ott emnUeddaa olmette. et e3kotAspe vsl40 ono  nlkdsntt4  

y~ 64/  a~,e~ 't~l dp~i4~lkélek ~ a tap  ré I~t~~ A  

az60010 8Z  PI*  Tt3domátaVegYetem 	tenOvekr0; 
~~ oad: ' 



Az 	amt titimagatius,  eihamagoltaégare jelleas8*  how as 1922/  
23.es tanévre 46váha ,3'yratt 31 zsai1li8 koron4b61  

toady végée. utaltak 4t az egqeteanek,t  emiktr mér am , fufl4ald  
miatt to apénz dztéke az eradetl bastes eezharrod&;;Y tie a   ei ',: 

$ emit ,jot .  illuaztrfil az ` le ;, homo a tanév elejée. 60 kerenés  
hus éra$kal szemben a tenév végén -3eao koron4s hue 4rakkal. ke~a 

UV; szémCStnt ■i65/  

A hell  tőság neveléa6 	a pja rmészl4tesen as  'wets*,  

tage is a va:llAserk51044, a a:karesetőny aamzetl vilégnézet vcalt. , 

A teaarl ker tUlnyon0 töbOségében . a IKozavárről meaektiltek nagy 
 

rdete  a  soVlaiestaa. 	lrrodeate hangulatikettlie :)  a forOadalem-:  
elleaeaatts hatéas .alatt atekben et Otvekben tdmogette Iter~3~ 

te.elaws 	 veezprém tleze6 	1V3/14,00s teaéltv  
rektori ezdktogleld beszédében 0#4 elegy= tejbos tartozdk Sat*  
eZefett~ ,afte" ezdlitett 1'01 4aden egyetezzzl po1gark+i .Az itjusiforn  

hoz f ordulve trredeete szellembon tioelesátetett *Oat hefg  
"Az ifijus4e; eélja régi szép  eteazila, is az egész Dowels:  it  
just% feladata a r$50. etóp 	aVwrez 	 eeeaezerzéee  0066/  

66/ 11404 20 ... u144 . 

A ezevadl etoetem 	giteek 	eetala része aka  laaerte tel a  
ezonkse44os 0e616etak, elld Állemt l0130i50604,teéiot  ik  :e  a  tertetwoks,  
uveviallata téka teeZezxcstela.aa40bee. a ,eejitt' uralkodó oeetaliyek  
va164 szerepét see értették itteti A tajelméleeihoubau aeM Mtn.-  
~►~ . ~ c~az~t~~t~ ,e~4e~u~.~ '~e  ~  ~ 	 . 	~ 'veep nem teljes ucértbkbee;,. Sweatt  ~ 

ezemseddoe,  atipekkel etemben e :~y etértettek e14Vateloe politikdi*  
val., de b*le4‘ a fajtieetes4gei htiagaztat6 14e001a6e6e0e jeblaQl*  
4011 eaaportok teji ,polittic44411a1 Os  a1010.et6vel kev44$b6. OIV  



s.  ~~ ..~.. 

bieorizit7s MilVácaoeen az oktatói 	tagjai ezokbea az évq►3tblta  

nem torázltak azedbeecormánv politikájával; A 40-aa évek e01be.  

Jere  vooetkozóae Gem reaJalkeaiink ' stetimetikflve:l azt illet8en,  

how mil3en Volt a hal lgetőság szociális dssze tétele a szegedi  
egyO#emse± Azt e ioiaben eewnebée .elMopzelni ., bow e munkás és  
szeg#n7pare:szti lakosság gYermekei elatt még suxl,/oeebbak voltak  
ee etcediaZioki' rant e 3eöz6Pie3celákben« Zs e  emsaa következett  
a Kort~~~o~s~~c e szakaszának ~l~dsee reekoi,de ~velé~e~ . 

politiketjtbél, ►; Boon tameatiea .ez 	ée ezoc73élte viszonlok  

elaate teljeaoa lehetetlenaó tették a delgoOó ap elfitt OZ  

Owetemv8 Vat) bejutást. Az 1321/22g-es tanévben e té1óvi ten.  

dij.  6022060 500 N4v:ma Volt; ZUlle2 járat még 20 KorAae beirot ~*►  

kQeeist . 4410 .6 &mone könzivtárteaesztéei elepvs, 6 Ketone lof-  

juságt e esne ti dij , és 45 Korona : nv emtetvámköltaitg; Osseo..  
ee4 577 Karzee eev félévre.67/  

67/ JAZ M~,yvtár, A Magyar  K.  nip 	(mot .  epetem ~e:r~ea~e 
az  ~~1/~~a  tec~é~rbea`s  S~~dt 921, 1# 044  

1924-bolo a I/1;. télévre eegálle itott teadij Velemeen'i Tao.  

eret$ korona volt  

alkalmazottak mer  

~~ebc  titretne4468/  

2 eiOetet reedelkezéee alapján az  
~ 

 
télévenként 15 ereAV rono  ~ee~ 

68/ Zak" Dezsős As moitiv ii • Tu 	 . ~  etem 	ago e(4  
titriet6 törvények 	zendelete 	teménye r Szeged  

188. old.  

Az 	munkás és szegénlpreezt valamint e Mez6$ozdesági . 

munkás a reateslit;ett rendelkezés sserint kedvezmétvben nem ré« 

szeeUlt, Továbbá a dolgoző3cra nehezedett eulyos gazdasági Oe ~.. 

béeeégek eleve utjdt 411t4k ., bow wernekejket aew k+áltséee3ae : 

emote 	tenSttatheeeik~ 	 . 



öst, 42 +e►  

As epetem belső dletób és légkOrét negym6rtékbet megron-:  

totte a  vad soviniszta és tedi a4181et:t, kdlaeasea ez 192e'4 +e12 . 

ettosetatt 	rue eleueus, a esidó tielleetft tea-v4teUt kor .» . 

latozb re :bdlllke eés ;, 20 mitidenáron igyekeztek kereeetill Vinni  

reekside emetemi egvNetileteDrt e .  SzéDel4 Bezetemi és :Főtekelei  

gellgetók Egyesiláet:e* e D61vIdbki Boette.sl 6e 	diet  

tők Boeaillete, a  j :egieeek verttőoz, bcitirs 	xe$e ez  

orvosok °eatbe BeJtáre Szőveteége « e gydgyeeeró 	R,ókóoz, BO.*  

tire SOestilete, e katolikus Szent 'are art  e református Betbiee.  
~~ Gátbor Kőr t  etáb;~ . 6 	Az 1920-ben elfogadott numerus cla .ueue   

Beszámoló e Perene, Vesef TadominV40efes *22 ,-27mee taw.  
aveir61 4, szeged, 

 

 ~~~~. ~.i~.~-~.`~~~ c~~~. 

6: %=bes rőszttette e ssidó vallásnak fey/vé#.elát as  e temi  

telvétel/ kevetszámon belill; A Borth7-feeizmue milvelődéepclt-»  

tikai álláepoatj$ ssellemébee Vets a  szeged e:. tapilap 1,920  

szeptember 3-4 eeámAbea e ` kavetkez6tete "Meg  eker3uk válept~ 

nt azQkBt* akik vezetőt lesa,oek sever  oeeseteeke TUdósok  
leneks  aaktk mamas  telelbe0 sew er  lelket. tenitaatak4; A .II*  

beDrettsme segezilets blébe htF'etiGoeoek. Seeeuthre, Dears,  
s.ötvtiere:t* A  ee00004 tineudet blAnyáben eegrágslmaeett dolge ,~ 

z6 n6p neat illeszkedett 	e fastszbe aeeetmsek .e 30.4 ezembvi9  

kulturgi kéPviselő kiv6tteletzélsainek 0e0Povt44be, illetve  e~►~- 

nak tervelbe. Igy a  1=ec1,624z és e feJi vóddPaJzzesi ktblaw .  

bástvizet«t epetemen es uralkodó oseedlvcak 6s a  105`zóprótegek  

kiváltsága volt  biet ositve. 	 . 

A  hel7t ezáleőjobboldall sajtó és e k(416naisá fajvédő  

bajtárai szUvveteégek követelték,, b ogy a  szegedi +4ve3teM a ke 

 vellitau 1e11604+6U e eteme le  en és ez  iereeliták  
eltávoltbását kővetelték . ,; A Szegedt Repl6 1,922 jezu4r4O4  



49,4 1 01 4,8 200. 

31  v. Oa 4,  0,8 

19 1  '_g t6 004 

58, 10 0#.7  15,,  

SZeged 	1139 

Péce 	U30 
Debrecen 	836 
Buds ott 
Paz 47 P* 	2566 

4.434 

sz4maban idézi a Szegedi 1'300ms:3463 	lap egyik (Akio -6. 

nek att 0 követelését, mely szerintoa szegedi emetom tandri ka-

rat a numarus clausus törvény szigovi botarta04ra kefl utasita.* 

ni ll Utyanokkar oz agyotemnak sitkori rettara Monyhért GasPar  ktá.  

jelentette, bogy a zsidö hallgatök felvétele tigyében az egyetem 

ezt teszt emit a tarvények szamare elötreak* Á szaeolli ()mete* 
bellGatósagénak vallési összetétele 1922/23-as tanévbems 

Vérosok 	tissz*ball 	r*ket* &AO*.  °yang* reform* izr* 

181. 

$0 ow 

- 60 
/A kisebb egybazakhoz tartozó vallasfelekezetat b0115at k:%*-00 
aranyarő/ a kimatatfist elbabtama 

A mds varcsOk egyetemeivel V016 összebasonlitas to itttodo-
zi azt a törekvöst, be,..17 a $zeeedi eastern, elsOsorban keresz. 
to  vallósa ball tök egyeteme lemma* Ennek:ellenére ez is. 
mate  te  letszota diakok szams 744.0os aranyban több volt 01=41 
smennyit  a  umerus 4auettl8 törvény eagedélyezett* 7041  
stataihriossoioNa04410 

70/ A Molar* Pomace József Tudom4nyeayetem 	at  ‚ttatő  

40****Ww404010000111101 

A szegedi egyetem oktettioi 60 tudomanyos tevékenységérek 

kedVezöbb feltételei oast s későbbi éVekben teremtödtek mega, 

törVények és rendeletek 044teménye 



sko A v 	é  itv 1 .e:W . ,'. val 	t  _ -rea 	ós ku tUr 	okik.  

~ dolgozet koretébe0 ue tekl.at+em teladatomaak. hop  rés,; » 

letel:$eu Or a33am kulturs vc+cbléMAtt Szeged+ee, de !3 'Oros  

kulturáXis azerevével öeszetage5 képbez. bozattertdeik~. 14002  

100a vonatkoz4sokbea
, 
 ramote'seu.ek terUlet iv»Ceeabb jellemeő.  

irof Miudettek előtt; mes ke11 A1144teut, hop e .kulture talem  
volt  azivüpe a. vtrasi veset6000* -AZ  0200ee :eBato udG kUlturá  

14.0 0*e.440Yeit 40 he1Yzetifit vázolva e SZ0$04 0.. 14e06 two  

szepteMber 	e~~~ar~ ~~~.~a~~ ~~ .~~e~~. ku~~~~~~ e~.ete  ,  

se tájdol~.e eiv~~ 4á~ cáltula~ képét a~u~t,~e~* t, 	~~ 6,0p  

Oi 061ekxe : lelkéazek kAattork dotAitsáre o  ephézek 4e templom  

dlok geaIntaata86ra e VAroe 1 .921~»bori 604461 gerontt, 1A34-'0e0  

2,44070 roxongtx ktiltbtt, eddis, Upeu©zekteta ez években kuitu.  

P4110 déldgra .‚9,64A84:   terouát  i  illetVe  334.846   gorosA.t!► költdtt.;  

A  -ezithtztfől* ezel$ 4110046 940144611 0e840/ kezködőtt uweuekw  
Oatxttato0 ée terreseva neveld- rthatáet insu4tő nemzeti sasort  

követeltek: A  teeiezta reedszer belvi 1106066airac ee etörekvő.  

sa,, how  e vtroa naves  milvdezott* irétt± . e raadem:  motté 4110-,  

i :.bv0 1e0e sikerrel 4értr* Az,  itékka1 az iraced0n44Muet Sklar*,  

hirdettetni, etondváma "* .aeek kulturAvel lehet vissasarprai  

e at  tttave~kke►l  ~s~.veeZtett ìit~r. ,~~* ~' amikor k~ér~.ete~ a~~a~ e'   
raltek* döböseu beremkedtek eztOttf 1100 uWme04 ."e,  000e0 'ti4V,,  

oadema to :,~~ . ~ _b ;64 01ee0 bolt .*ts4,  

~  00004 0+  00101,10P 1~0 ~~ ~.#d~ak ~~ Látomás  ~: e e~~~ kul~. 
~ua~e té~e06~461*  

Newt mondott e .veakeieo ku,lturpaltttkAnak és +eszmékok  
jUbtae Gyula,  M.6zs Peroact Datiite 1104413) , Jdeaet Att11e.' Tovóbbli  



— 45 4se  

a festömavészek :kftal Nyileai Sdndor 0  gárolY i lejös0 Dinnyés  

Perone ,  Vlosita Károly de mások* Az  irék 	mövészcak haladd  

képviselői nem .felejtették el  Kukov`$es Nana  festömilvésiné bee—  

tiálts meggyfilkoldsAt Boxtby darutollas fehér tisztjei &Itel .  

/Ukovecz Nsns. festémilvésznét 1)15 augusztus 5-én Szatymezan  

Wilkoltak meg a kiláénttL bqyee tisZtek* 164d bevebben a  Warra-  

dalmek svagedi szemtanu<i,á neezaeml6kezéeek. 191e-1515v-re*  eze~ 

Bed. 19590 49-510 old./  

Annsk el lensulyc►aasárer 	kcxlturs 'hale:d4 	wieeldt  

nem  csatlakoztak az elletforro 	 rend  politikai törekvésel  

hez  0.  valemintr  t  hogy a burzsoá z-ie ás :a földesuri osatálY terveit  

a kulture eszközeivel  elftegltsk, e a maM'er népet a z autism~► 

mit-iam~tasal0 .a  sovinizmussal, a  komm.tniaata áa aeavJetellagmeseég ~ 

b.etataft, látv4m  oe  6s hangzatos sovinisOta irodalmi és  ~-  

véazeti eme3silletekAt hostak létre. 1520 március elején tartott  

kbagyUlé.sa:n hoztéc életre az nn. Délvidéki Ligát Szvgoden,  shot  

a résztvevől .Zadrevett IetvAn.  piiapő#mc 	g magyar irodalom  

szellemi vezérének nevezett llerogieg Ferea.e Programot : 10 beee‘.;, . 

(Men kite4tette0 	*Rem lehet  magfeledkezni asról 0  hogy  

Magyarorseág határemt aLejtd.to1 a ezékely .Davasakig de a z  'f~eki  
 Kárpátcaktől az Adriái terjed** ~~ 

.,. 	 Tierot .eg Per ne. omit logo*  

72/ Szcsoedi Napló 1924, március 2* A  Délvidéki 	szegedi 	 . . 

demenstraalója*  
IsprommolPilliginewelIPMP 

font+osebb feledatnl jelölte me g az internaoionolizmus e l eni  

harcot és e magyar  nép "faji fo lsc3Vbranclisdgét" hirdetve  

lentis "magYeroraeáz bizonyára a Világ leste$betsé sebb fej ~ 

Zadravetz IstVán e gytilekezet előtt pedig  arre ezólitott: fe 0  

hegy  ez elszakadt terUletekrd2 :menekülőket "taápraállitve s=a  
ko1l őket tanitani, bogy térjenek viGszm..* legyenek máragk!erve* ► . 
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re*, 	hom o tat nomor Malt* "'oats a magyar 

IstOo toralotakon too. a borvao ooh s  solovak és román 1st 

to teriaato is/ mama' 2,0gyaarP1/  

73/ Szega44*23.6 	2o, 0640.0 2!'4 Motaint6 

Mojautayonazak f3Zc000 1320»044o$6ton trreclonto vraoratiat 

Moshirdat8 arszágOs tradalmi nopot rendoste$4 abol a kalant048 .  
roollotős tro44mitirsao400t, mecolopttott4k an 04noveoés00.4 

trrOdanto VáltUatort6.1c 0140voz6a401Ienforrodatol azorvezetat 
"0 maWar lcuItura muadoeiből°, o. tarnott tatacr3t40 110046w 
bon A F4kIvatortft tároas4sánot ia 	ozórkarábat Ott 
Vatok; Prob4sa4 Ottok6r pitspftt VOjnovita 04134 60 l'Ig 4AfaVula 
IV4k Os 0$014-V Ottzaaf V41001 ranarkapit4*„ akt awban 0 Dw;.,00. 

4100 tAr0004s 014810 ia volt, , 

74/ Suva/ Nap16 WO* mAjua 26* 00- 4404 irodalm ank684 Vaa4r* 
nordai 

A 'giros &Azov!' n69e (1,0 as al1eatorra44m1 kurzuosel mom,. 
bonalló klap0164ra46 la V4vol tartotta maG4t sz irrodenta kultus. 

14118 readezv645101081 A Ozogedl Na916 o sualeau0 2-1 szám4 

ban a. =VIZ Szagodi Ozone letnti részvOtlenségenboaszankodva 
too 

 

"fl s toGott el bendintot, how tizezrok hal7ett 

Etile n6hanyazaz adatftedt alotto karat a az6nokl amelV4acit. 
A azinmawar varoa takoza40 bi44;zottik e  

A .eÁa szervozotek 60 a razalm polltikt4a 400 kImOtte 

kuittiVais társoo4c tact166át sem. Az lrodalmi 6a tudonA0Noz 
egyeoUlatek tarv6avazOkk6 alakultak dt f  foltilvizaGava 

tr0 6 .0 etivész politiket condol1to4604t, 411astoGlaleia4t 40 hove 

tortozanett; Mini; a Szeeedl ftp18 ir4j0 teljaworte; norb4r ok. 

tolansacsal ltatek 618k itia .boltak MLitt:4;45/ 

al Nep16 1922* janudr 15. Irodalmi 0c4a 	• 



szeeod ma*  évi kulteralie életének e8=4104rw4 0z014  

korabeli  kr1416k tIzeGatl hanyatlott ku1tura ~,~~ró1V e; f,.nGIaxsen3  
azezoCi eoUljareir  ós* ehhez 40eetYlb° je'lz4kkei szamoloak be;  
A G2;0500,1101316 2.92a0 gobruax 244 szAmAboo 0 eikkir4 hozza.  

hoo ll a ma2ikbaa, 	aemaa gyokrea dram*  ,a azók~ 

sore**  1Va2 °Luca  kulturó;lis Olvez,:tra. 1414kva DEoubaa iota.  

Taltaati jelenség,  oz ir3a amely tOlőtt óvitemeo wow*  alcik 
 

oak  itedve van  haszefd No termóozetea nem munkaaok ó s  szó  
~ 	 . 

Parasztok báleztak ta szegedi' male.tókbaa. A  vegyoraoa tirak  

uek még erre is tellett a  kul ~ur4l6dito lrdtxt nem igen vouzód-  

tak.  
A fasts to  terravralx e biv teloo kultu 	tika iv itói  

41tel e  s.üvoladés lohetü€ségeitöl mestooztott daleozóka loo4ac'. ►  

04e 1481(146 esoportplvol rendre megemlékeztek mew ar kulture  
 

6a c te1adó történelmi bulessem6eyelrál ► 
 

 Az  ellentorradalom  

felül4or8?.tpó:óse utan Ció$6ny b.ón0p vulva  8 r4tUx*~tik kU&`vM411k0  

eze rVo i io uj j aw:rlakultot ós folytattak a dolgoz6 	kulturag.  

nak 6s maveltoógórek ópol,dsat.  

1920 Gazón ujjóalokult a  mUnkés oziupod és novemberben  

mar  megkezdte el0a44sait o muuk ~~ számara. A Mao  c. laP  

/e Szoolaldamokrota Plirt szegedi laPdo/ 1)20 november 264  

SeAmeibott arrél ozdmolt 	hegy a  lQgobóbbt /noveriber ~i/ e1k6  

addsaara as Apolló MoZi azdkaok blzoaNalt az órdáhtlüdők betaza.
. 

asdrw. lGaz omunkósazinpod e1Oad6se ~l között alma  a4114a$  

avian 	is,  ete» e  munkasosztay óletfoito36404 4o  

életozemlóletóv`el elleatóteook voltak ".' Bz aszal mamarazhat6,  

bogy  e mulateweziapad vezetói klizött akadtQk olyan Jebbo14ai  

azocitild@oakrat4r* akik  ezivesea keodőztók 01 e kW:Wm outlay  

tortalmit; A  kispolgavi ós Dur1isoé, ki31turicóoyaknek 6o Ol+et.  

azemlóletnak beh64o16 4pportunl.afi°  lrdnyzat ellen tokaalt 41 ~• 
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liOt ia  ftnk* 1921 iuniAr 254 számában "A munkásszinpaa előadi 
ee 00 cikk svarzője, aki elitéltif  bogye munkásszinpad near moo-
Cislista t$Uyi, hemp, polgári ideolégiával átitatotton. 

dremat (alit a munkás közönség e16 40" 

A muakilsaig kalturális érdeklődésének és milvelitsége geode. 

gittimának szép bizonysága volt 1)20 etszén e munkásotthon épité-

Mom tartént pénzs4om4ovok mAjtilso is, amelyet a munkások cse-
kély bértikből raktak össze, hogY élleadó cttbous IegYes a sze* 
Pal munkások kalturális i  gravelődési tevékenységének is.: 

1921 január 29412 a Munkas Dslavas mUsorát kkivetően Juhász G7w. 

la beszédében figyelmortetett era, bow "com seabed /etórnt 

a szocialista munkásmoWslom ogVedul ig*z utJáről ../6/  

?6/4 Musket 1921* janam Q. 

Umanez az ujság az 1922 januar 28.1 sZámában a"a" a141x4s4 

szsvo6*  teltehttően •Tuticisz (yule tollábokbálor megemlékezés 

és méltatás ielezt meG bivataloo kulturpolitika atal 090/• 

tett és Ugyonballgatott nagy kOltöntröl Ad y E0]. Ugyancsak 

ez aZ ujuag tájékostat arrOl t  hOWa szeSedi munkAseág mogsmw 

/ékszstt Mart, halálának évtordu16361141$ méltatve a proletárié. 

tue nagy tsnitkiénak igazságát0 Az 1848-49-e6 forradalom és egia 

badságbarc történelmi saerzOt stoma eikk jaant mas a maka 

1921* areius 154 SzAm4baa amelvet a Censure a18possn msgritiw 
kitott0 A munkásotthodban auhász Gyula idézte tal Pst8ti szs0. 

bads4m1044t• A Szegedi NSW) 19224 Senufir 104 száms szintim 

.14 tefti $4u4orról etlékezett me g és matatta Rossuth és TancsiOS 

nagy szarepét, forradalmi és szahadságharcunkba00 A cikk szecZő* 

de a "Világszabadség" essméjét hirdető Petőfivel kapcsolatban 
feltette a kérdést "hol lean,* ma Rt5fi Séndor s  éS a választ 
minds(' bizonnyal irje« s zalaegerszogi laterallét4borben4w 



Ez a méit's loon bator kiallas volt a ozerzat01 a forradalmi 

esam5.4 és a holudas aellett sz olLoatmr:;4101mi wudozorrol szem. 

ben t  
1%.129 nAroiu$ 15-4u a szacedi uJoacirók euyoaillet6ben 

JubAsz Gyula szólt e 1.848-49.es forradolomrét 4s fiGyelmeztetett 

cm) *  Lwow az etlengorradalmi rondazar 0e0bowi3itja a 48saa szaw 

badsáGbarc dics3séges hamorual4ait *  marcius 15 3o66
1) decorator 3l-Ou Pot6fi Zaador születésécok 100. érfor- 

dul6ja cilkalmából  ez  ZaP szogodi szerve ate (wall% kalturalis 

maoorral embokötött megoml4kozéct readszett *  arao4ben PetOfi 

rAndor több verse is soorepolt. Xa; reltamadott a tenor*  

lodalt czobor*  Szeptenbor v6g4u Os mas Ararat*. Az 4sszekSta 

szövegot ,Tuladcz (Xyula konforalta# 77/  
440..000 1* 

V7/ szAL. PolOxLvatert bizoluas iratok. 194, 14.816. sz. L at,  
liww.ftwt~0100WIMINIMM.Ii 

A muskásosztély kulturális moz,almások sayik szervezett 

formAJ0 volt nemarorszáGi Muatasok Eszporactisto Eguesületérek 

Szegedi Csoportja* 	» 1922. Jeauar 16-40 alakult meg a Maros 

utoa 4 ozám alatti ba4iségbes. 78/ A faosmaradt jegviizktio4V 
soosiolisosm000000.04.00. 

78/ szAL.  a 	ezteni bizolwas iratok• 19a2 11 .8720114 44r0t, 
dassOpooliiiirgooloomMiroiwo.+4. 

tacusága szerint alapitő tagok voltakt 3ebax'c 	sz1.ő Galiba 

Imo*JszPereu0*  MovAos Istvaa *  08 4i LaJos *  Majoros Verea 

nenSet Bóla* Stili Pavan* és Versa0440 l4sz14.0 A oolgárraesterpek 
a belammisiszterhaz oimzett levinébena sévsorból tUraltette 

kommuaista parthoZ tortozásért Liojorosit *. szit és Vargas. 

daut• A muckások mavelő44a4nek 06Yik iatézmooro volt Szegodsn 

a muskaskUoyvtar; :ellamző peadaja a azega41 maokások Wve10d601 

iOnvéask a munkáskanyvtar iorGalma• Szogedou +Abell az idabea 

szt nonastjuk két kt)avvilár volt *  04 4110ik 0 rax001 aozoGYi 



Könyvtár, a másik a Munkások KbayVtárs, Az elöbbinak 1920.ben 
mintem 10°,877 könyvét 5,110. Vatték igénybe, mis a munkásak 
könyvtárát, melynek könyvállománye 4,513 db, volt 2368 olvesé 

vette 1.64441,beff 000zen  30,785 osetbon kölesönöztek könyvat, 
A városi könyvtár 411ami és vározi dotdoióban részesUlt, a murp,  

Udook kÖnyVtárdt maguk a munkdsok saját filléreikböl syarepitot.,  
1;6,11;41'7V 

79/ A thltike 1921 ,  máreius 30. A  8onwyt Kztár és  a  uze 
4.0001,010010t,y10001105* 

A türténelmi kronolégia általánosan olgagadOtt szebálys 
szerint a témokör kérdéseinek tárgyalását két kalön szakaszban 
illens tárgyalni, szabálytél a dolgozatomban azont)an eltakin. 
talc 	bizonyos mértákig,V,zt •azért tartom SzUksécesnek, mart 
igaz ugyan t  hog/ gozdssági' válcá. al 8 társadalmi élet minden 
terUbotén uj balYzet, uj Undeac4 4Wiltortolei bontakoznak ki, 
IgY 0 kultura, a mUvelödés torUletein is bizonyos váltoods 411 
be, ezonban a gazdasági válsAg jolei és be nam rögtött jelent. 
kezett kaIturális 'Oron o  Uanem esak tésöbb, Mdsrészt Klebelsger 
gi takolaprogran, valamint a szegedi egyatemi épitkezési pros. 

rato meglialósitása belacyult a gazdasági vAlság taőszakab4Z 

kariam647t tisYslembe Véve, ugy vélem t  felesleges lenue moreVe4 
rogaszkodni az elfogadott történelmi kronolégiáhoZ, DolgozatoM. 
ban usyauakkor érzékeltetni prébilom az uj szakasz változásait 
Gzegad kulturális és milvelödési Viszonylatában, 

Az 124-a),,illetve sz azt követ6 évekre 0 Hortio rendszer 
kulturpolkájában és szélesebben egész politikájábaa a kaltu* 
rats domac6 a érvényesall amelyet csak a 30.as évek elején 



kezd04 felváltoni terilletrevizi4 eraszakos* fegyveres utop 
tUrt6n6 us$voI68itisár3 tUrténő felkészel6s, A tármat Wins-
ken batil milateW 5 6v tekintba16 oIyen peri6dasnak, °Aker 
Szeged kultuxitlis 6rZ6kei jolentlison cyor0P0dt3k.• 1924-1901' 
kazi5Uti laaszok az un* Itlebelsbersi kulturkorszek 116ts6dkival 
viszonlyloa joleotas alkotásokkol Wits macit nevazetessé, ca 
korábbistvalamintozaztkövető - időszokkulturpolitilajftez 
1,1000404V0 Ulemolk0dik iskolo6pitkez6seivel o  az iskoláknok b. 
zonyos mat444 a kor 6a a t5kÓ s fej1a26sben 6rdeke1t urakod6 
osvvalvok 6rdekeibsz vol6 kOzelitéset, a toname$ korszertisit600 1  

ez onolteb4tizmus oaakkent6se, a a now városok kulturális fej 
leaztése toin tört;nt el6retioladás* Ezen beau ftegeden is 
fimeleme o61t6 eredemyek sztilettek. 

Montt azonban ennek tárGyalasara áttára6nk, r3vid 400 
kint44se1 6rdowes Dapillantanunk SzeGed Gazaas4zi 6let6hek 

idaszakábao 
aulef04en a z4o 	1onüUó z 4944-1100 v4v01104tott 

orssésos snot:416st kUvotclon cask rendkiVU1 loovhao indult msg. 
A veiresfejlosztós, lines a milmo11546si objektumok 6pitiwz6sOben 

ki* Az ipor tevaen..Wco 	terc,e16se G$4r volt *  Ovár,.. 
elopit6ei tev6kenys6g nem folzit, 06t 1925-bon a r6Gi vállolatek 
kövil ia ne ra  emit szanoteitotto 0 toraelást *  A 204-as 6Vek második 
folaot Sztaipd iparo tulnyom6an 	akőzmiltport 3olle60, vslt o  
%odors. naaipari bazis 

 

nom clokult ki* 
UtV0a ilzeuekbon heti 3#.4 'wan dolcaztak* 1926 elegtől 

tefaim ipow44 f3106 	6:11t0ipor lasso* gokorto tomOkenyséeőt* 
DaYano4kor WU) kisiizeta k6nzitolon volt cs64itenteni a terzel6st'* 
A bels0 	Iona, picei nellaus60/4 kbvetkort6ben tOvábbi Vissza ,. 
esős tört6at a molomlporban Os szolámiterme1600000 1926400 



munkanélküliek száMa 20o0 vat ós mft oz J927 óvloom ipori 
ieiUués oa épitkesés cam saiintotte meg teljesou. A %Tanks.* 

béralc readkivill alacsomek voltak, ons4ek miatt a kenderfOéxt 
munkások 1928-ban sztrájtba 16 tek. Az ezt megolOző ővben a fa. 
tpari pluakasok satráJkoltak Szeodon bóremelősért* $0,  

Sós Kataltu; A munkásabz be1,5, zete és sztrájkbarcat aZ 
1920-o0 években* Acts Univarsitatis Segedionals Sectio 
Histories Sze ds 1927. 3e.42., old. 

.401.0.0,,Weir‚veákomill 

A Oztogedi VJnemzedék 1925. március 274 száma azellat 

szegaden sulvos rizet6si zavarok volt* a bankokban. Eatkbv Oen 
23 szeGadi cég Jelentett be csOdöt., blpanez o lep-a Wires t 
vó dő keresztétv lopJe -kazatO, hogv a városi tanács pbsztiwi 
hatóságátél overt értesalése szerint az 1925 évi adóhgtrolfte 
a váxosndk Go milliárd korons. 1926 ős 1930 köz•itt, tehét a 
szanálás után 5 v alatt a város 23 allió Pen 	Cet csi 
náltobeli  

81/ D41mozveror1334qjanuár 
144061010100000* 

A város adégizető P Wroinsq. to  

fokozédott. Természetese4 Gzegednet me;P 	Ina az Pa 

°raja ehhoz, hew polgárainak órdekében és munkenélkaliség 
meGazilatetésőért munkaalkOmat és gazdasási Owl:east biz-. 
tositson. Voltak pelitikusok, 	áGirék. akik igziekeztek rel. 
ébreszteni város yot.I 	Ot az Oszazerd Os produk. ,  

ti berub4z&sotra $  az Uzoloti vállalkozások szUkséf4ességére, 
a namstilü kulturálls Doruházőzok bel.Tett..Volto4 akik fol-
tottók a kérdést Velma vezctOinek, boo "**vaJon gem lett 
volna.o sok4o1 bolvezebb, ba oat tdmérdek 14iazt v  amolvat 
oleslecAsen 61ti-Za bole naastilü egyotomi épitkezésekbe 

mas célokra baszntanánk tel." "ovábbá gimelmeztették 0 vár00 
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Vozatől orra t  ho4$ "con 	varoonak n aos000k vizvezotNtel l  

nines osaik.xelvazAsili6on14(0019=10;os 1104:4utbQn 611.1* 

kalváros Lalaal 2osoix:iv4di t,-,:n0:4114 az 1par taeG kavaa-

Uodolam, olhibAzottnek tartjulr. ost vavospolitillAt, molv 

80 mi/liArdot ad ado emetami ópitimz6soLxo 4082/ ElobalsbarGnek 

Dóluoayarorsz4G 192640 ok .u4bor 12* A szeGadi Do134rmostar, 
OZ emotomi nytIvanoosas ős Lulturoo 

wwwwopprremopli..minow".40010010 

2oo*oaa latos nail4 Bze0Plar 0/ hotigOztatatt szölcmaival Lop s 
asolatban soc4ag5taz1ék, how Gazd'es4efej1osztós n .kL1 az un* 

uroG02 kultugia16o51 szivo e  uow. Zgeeted 4tlataZ6 dam:4300.4m* 

ős aLAUctotlen dólibab korGotósnalt tanik. 

83/ Dólvogvarorszas 1927 noveMbar 27* nak.0 SzeGod, 

Dzek valóban  $óz 	 buo Qom 

ti =0041410tAsra a vAros vazatOitól* A vIron költsőcpvet401 

torte 1925-ban a kiod4si rovatoz 4,888445 oroov korooa to  a be-

vótal 4 $ G74,073 =14 korona* 1927-bou o beV6toli oUiratlyzat 

299 314424 Ponca, a kisdási oliilremyZat 34,423640 POnGt4 84/  

84/ 2,zo d ozobad la'. Vetros 1927 4v1 zarazdmod4so., valamiot 
a D Imo aromods 1927* októbev L. A vaxosi k 041.60*ZatAai 

1651toftvat6si vitAjo* 

A 	owcnsayt az adÓL  . 11dó nWol0a4vel Oo potadak 

Xivatas6val pr6bólt4k biziwsltoial A ptadOit notgaórtOk4 tiOvo 

kodbsot nutotja 04, bow amiG 19/3-ban 50.-ot e és m11.4. 

114 aran4 korona cluszoaa volt: 127-ban mar 3 milliöns4 fal4e 

to vót a46041) Doha a loreaoti Ti.ozorvoit ro0ozabbak voltaic *  85/ 

85/ DólmamororszeAs tme (*Ober 1, 



qa 514. .0.0 ,  

6 véros tUrvényhatósács azinto kiiztimbikien res8ált G s04; 

Vásve. A Dó1 naoyararszetu 1929* szeptember 264 azámában magir. 

ja, boy& vresi kiistoülés o j6v8 évi kaltségvatóssal, maafól 

óra alatt v6uzett 4z r4mutatott errs nz 6,1datlon állopetra o  

hocy amig a vs 18o*000 Peugőt vett fel okiiltséGvatásre 

Városrendezési célee, az ogyetommel kapcsolatos évi kied6ara 

l l eclaeooe pengőt fogadott el* Sulyo0 Gondot jelentett szeBed04 

8 lak4ohiátV, 1947-1004 340-202 lakhatatian, nyirkos, vizeny6s Z. 

kieben szenvedto4 caal&dok, 0 oil megannyi ta40Vész-fészek, am(44. 

ben lo ezer ember lekoat. 86/  

06/ szoGedi NaD16 1927. junta* 2';! 

1929 Apriliefibin virosi tonács kOzgyülésőn Beroczk Péter 

orvos Szeged egószségUgyi belyzetét ismertetve ramutatott, hog/ 

?went. 400 %%bet ha/ meg Szegede• dOvészben és 0Orgette 

kft00,C=6,GatVi belyzet megjavitását •és az egészsőgvédelemre 
ferditendó ösezeg Ovelését* liven gezdasági, szocialis és 

soészségawi baly , zetben nyilvaavoléan tuls osen owoldaluv4 

vat Ozed kulturA/is fejlesztése e, 

L11  '1 e demo 	 b r bean 

A tbrvényhazá 1925-ben foGadte el Xlebelsberg nno Vans.* 
4Soktatáskpi Miniszter népiskolsi prom:130ft, amelq 50000 

iskolai objektum fepic ét vette terVbee Ebb61 30495 tanterem 

02 1025 laU40 felépitését batárezták el* A Klebolsberg altal i$ 
minima/J=0k nevezett  ponk  1930-3/..bon kollott veins bete. 
;Jazadnie* 
00.0.0.***00..0.* 
67/HElomi iskOlditk fejlesztésee 19,15. 930e Bp* 1930* 4.0e ele4 



A miniszteri? a szörtaft is szerénynek nöVezett pronrau e1ők62zi.A 
Use kapesAn k6t tontos politikai inditókkal őrVelt programja 
lett* Az emik 6rtieaz volt, how szerinte 0 pe1g4ri deookrotikus 
jogoknaks  ia a valosztájognak o kisz6losit6s6t is o 
demokr4oia proGram eliiköszit6s6velkeflmeaalopozni t  hex/ e poliso 

tikal demokraei4t mon köll how előize o tulturális demokr6,044. 

88/ Eleholsbern EUno: VAlogotott boszédei, eikkei 64 tiirv6pqj0,0* 
,vosiatot 330331* old* 

• t 
i 

Az 1918-19-es forradslmok *  a proletardiktotura r6me m6g mindin 
ott lebegett Xlebelsbert 'name olbtt, 3 ugy vlate, 140 a poli14.- 
ke ,jonek biztosit4sett a lehet odetni 64 hoIoszteni bel4thatat. 
taa 	kutturAtta domas6gi6vors 'Sneak a kolturalis dome7gret... 
oidnakC antak pénzii331 fedezete elfteremtfte o leokisebb m6ro. 
t6hten Oem #00z0»eztette om ura1kod6 esztellyok batalmolt. Sleholat* 
bere'runo mar ME) oktebert 6s az 019 mAreiuoi forrs4almokat 14 
Osok 0•62.al ,aaGyarazto, hoo "A nemzet szólosebb rdtegei aloes°. 	, 
1061,A,  alve1ts634kn61 fogVa nem tudtok helves v6lemánYt alkotal 
politikank olopvető kbrdéseir01 8 :mözAir nemzet hol4zot6ral 64 
életszUks6Gleteiről48 / 

, Ai*e1ii***10400 

89/ Ti*o* 363* old* 
Sipj...04-wirr-Sooök.bo.t. 

aaoile 6rve l  ticslyet uworiesekt tnQ ozott mots o ticztelt 

101.711100/GhAsnal: az volt, bow szorinte 0 kulturalio 6pit6s 

moeok 6xtelmi szinvononnak emel6s6t io6evli, e nozdasAsi 
aanlet is, volomint sz o  how modern, komplikAlt terczelsi m6dek 

wit  k(*,,,to 	G6polt 60 szerszámok collett  az  6tblmet104 
*Libor ttil)bot art, mint hosznal:" Hiv'0zott toliraTA4 arro w  boa 

e metOgzdoonn is retanoson t6rth6dit o motor *ke y  o traktor* 
a vialoLlooiWis* ViAndezt-bongsml,Torto nebelsberg-nom lesznek 

pesek 4rta3ootlen tamegOk 1000144 azért aa az skola kérasei 
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lagaltibb 5011,048 közzazdesdat, termelési k6rd6seh. 

.:)o/ u .°, 373* old* 

alsbaloborG104 ebbea az 6rve164boa soU 1G0z84, Von, 4 6 1MY 
kezet 	6=t1ncaG 60 4z li,c41 fej1a1U. 4UvetoiciLazióhez iGazi- 

tool 0 dokiezó tömeGek alail.eoku maveli;46?%V.„ 
A Zotrb amittott Klebolaborcli 1,5„rvell mellett Diem %evóst16 

gono t,' motivumlx.öat ozereipol oz io4oloi rvosraMboa az, how aZ 
iskalnö:p;út luavettecJithet1 (=tie a tiimegot GoadasaGi t  szo,. 
tatalts 1,c06a4eit* 

mallott uz ozu 4doo t  vvayis aa uro1kod6 ooziAllyok 
awmDonVjui uallett 0C510!helyin tmdekek 1.8 elöt6rte keralhat 
tekl, Ilvoa -chat szeGed Eojloszt6se is. A helA Ordekelp; tacm6sze.* 
team szovos Osszhangban 21tI c. reakot68 politilavalt mint 

• te:galetreviziö, Vew a casdasitsi 6rdekok.aZapjAn nz Alföld 
taay0v116c deleoz6 a6p6 ,120 miaiMlis s olopfalcu mtivelts6gi 

jut'' biztositdos, teVabba 	(=oz. mew Várea81 68 terag,  
letoi aazdoc401 48 4altur4lia fejlesztOse 10* 

Szood je1oat08660t a "koltarf616* meGteremtisRm" aem 

lehetett asupdn 3eloz6k6at mondoattat mert o12 !Otoklotott 

Szeged, 6s Orxongre.41 ZeGVO Ixoltuzgalia 6o mavei.64őskii he4aet4r0 

a szootAio 6s e6szo6cUmi Allnototrn,. no volt a6a feiji 

llotz az orazau00% rószo 12311ation olmormlott o  0 how 

tz o1co6 muakoarő 141:=ALmArpolasa ;1001 vaiwztot lolswaAG 

Lulturnia helgE,Itón, Az is 201tana volt, hoz2 n 101=.0aa% 

Aotc&ta1 analfob6tizuuso fe.O.Aa a 0206pdt. "vi16.14itó 
ZaI* izon 11,02634oz Aray6ot vetett. liert146k irredeatlata 

polititrol 00.4at ismorve 6rthet5aot tartju4, h0 oaevAll 

elmaradott kultuvAlia viszeayókoo valtoatotai kellatt. Zzeeed 
és körm6ka tonvavilkabon 6rhaNjt5 ji.lv1216s az 	Vi4ziou 
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1,100160n C4JL O 20-aa 5vol WQUU e1úb&Wri;:atia, wii; a Ga2da. 

04G.i vA1a4G időzzakában ial&a 01.11:00 via0z00060 Wvotlzozik 10° 4  

A 20.0a 4,././a: nA.qoalk 2olóro valőau/ m00. 00 Qc3zom 

telnek 2e16piteim, tab klinito dt90,400 6o saloon inola pognvi 
tetcrzo tUe,ytit(kpittaz6a, azols 3020060ga araa:9 ore= hoza6m. 

jdrulCzt, Aucz, take!: bietasitAaAt icAnyolto a v4rost419- maG4" ,  
ban . 	o belW)Asy&ezati o  seb5azoti f  moroaLtainika, a 

bOnPtaal iatón;et t ,oz.ideozówdmoti klinitzo* 0 IT,Orbenetani 6$ 
terv4t0346hi orvostani int6get $  twdbba on allom 	joGtudomAnA 
tar t.  volamint o Ttfaponti odminiwAraciOaópüio1 nt -Opit606ti. - 

Mt44,04t 1D3C-31-re kellatt value o tery anerint befejozni6' 000,0 

sea vdroa Pzöoivülése ayon hataro00t0t h000tt 0 Cdntietkel 

esolatbEn, boGv 110 ővea dt a4 vasatkbuee OrtOttével esenla asumm. 

64 ho zzajaru16.0 bizteatje az 44ittzeoós movelőaltdadt ' 141  

/ IhniaiO4 ,14:0rzzag15,marelua 456 14,800(4,0 .4troadbe heria 
vzotai telp :e01.6,0lt6a06 

i 

A mdnik Elton 40azo a ozeLpei fo3loa'Aó=k, 	' 

10008* * 4 varan bal- 6a WIltoralo1;őt al; 152G 6V1 #6 to, a1up34a 
18 nj lokelAt i;ollott telőpiteni OD 	izkolo 	 U.  
10aztése aseroDelt o terVben t  Ocazoca ta4 tanter 	4  ada 

f01.62.1itaa wat 1eGjol61vo. A w...1QP41i, ialT.olagajlaztőai okei6ra. 
00 01062,  4410L014 140Graann ;4rat516,z4zi 00=44 	Wilailaa0b 
Vita Gregilion :zertilt 0.9X4,  CaonG4d moot;lóban o =GOO, -4).-NfiXOWCAI ; 
kiValC6G 02 ',.ontavga 6s 4 ,),  lok61$ szugolxit 	192G# 	tezon444 

T644-outoigt cleat i0WQ14ink ZNI10017,t4aérelQ torlulmAce 
/925-19306 Bm,, 1930. 206.2G 0  o14, 

" 101101111beale*#0016.* 

EZzol a tovvel Ouen:;:taae meLqw ;.'44ozeC401 Qwatt  Pt  meG3Q uan 

a melaodlik h04ct .CocAolta Cl ez OX01".4.A04 404oGrallribon• 	;0415 

$24430(10t, mint nou4 vb  Iaonlitjuk 0=00 zao 110Q varosekkeli. 
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um mAr első bol$en szerepel sz iskeleépiOst pregVembea. 

Iftzett 28 tsatore, 25 latás, 5 uj 1s1;to1e, aakolcon 2$ tsa-

toram laitda s  Da"ovocaabon 58 taatorow. 30 lo'oas szaropolt a 
)3/ 1;orvbon *  

9,14010.0.M.Wiftamesdowt, 

9;74 1400 27. old. 

Czocod boltextiletén e IcEmet4ezői1o3, tostorci, lakás 

to 45111t6so szerepelt a ton/beat 

1* Als6vdroat zárds ritt* tskf, 	9 tonteremel 

2* Rawd, álloolemi nópick. 	12 	1 1ká6 .  

3* DeltorUlati 45zak4W. 	2 

4; Ai3aor-talepi kOas;isk. 	2 

5. kaos* is;.;* 	1 
6. ccnoczi-tolopi is%* 	2 	1 

7* illaboI4 telpi is* 	a 	1 

/azok közal uj iskolo 4* / 94/ 

D*o* 25,26* old* , 
iliwap44...06.65,m044, ■14"014111 

A tor061 kitUnik, bogy a taatelvek 0z400 ;Aollott Megloha-

Viscu ook taait41 1o43t torvortok*bTúlaci6 44, 4,0.6)' a 
110111 tokolpfanntaxt6 szertircz acm, "olztualtatta4 laka4t 0 vela-

cYuleckaW4: 0  a az0kigatvábaa az 41144301g. 014; ea0tbat4 bo'41140t.* 

Ionia marzatc 	Bz4;.ittc,.:44alivok 4 toxV0zOk az .1'.$0144 Aollett 

pedaGóclu0 101alcolt 1...elóaev0.1 la* 

War6ciz'U az uj ialto1Wi Iiaim;y4x0 1-2 1100t01'144twak volk, 

a cau-S4 cui:*.a4omeaciaaa# jelosaiiet4g*, 0243,4$ az öaszeo gol. 

OpUlt 	Wsadatt•b01t01:41Q*41 450 41Wralati objaktum010 :0ABIO , 

1c4 v:(14.14 atqaal 77 taato;70111 68 27 1aidxso Szese.4, belvcralett4u 

31 tOnt0mot 6pItict4tok 201. Az isiwlaCvit4a1 .4,u3Sramb01 We40014 

ber;owilL16ro volautLI:oz4 folatoktit tol;jetz,lits4Vak* 5/  
•Ionfirroatoita****Plo 

W 1400i= a(6.044auAa c taatny 	4$2$; 412-1* 01a0 
**141140001*****0.° 
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AhoM orszagosen Szeged teraletén is nehézkesen indutt sag 

az iskolaépitkezés. A földbirtokosok 65a, tőkések nem sziveson 
onsedtek o ci;mel6dési követelmónyoknec. Szeimd kUtorilleti 180. 

kozzag tcayevilégp sulyos probléodit elevaniti Xel a vall4s. 6s 
közoktotmi miniszter a 'Oros polgarresteréhez oimzett 
lében 1)27...bon. bbon me011apitjs, ho gy a központi kikUldött 
Onezed katoraleti apoktet4nak Allopotét ismertető jelentésé-
ben rémutot azokra o biésiyocsAuokra nemelyex a tonyei lekosság 
kulturAlis azakségletoinél még mindig nagy széviben fennállnsk± 
Mateo 40 uj tantereml  s kb. umsnaanyi tenitéi lakas 

téséről !tallow gondoskodni." A toVabidkbana 101/6/ 8an 
het;As63at onlit, ahol elhalaszthetntlemul sars3son fo/épiten-

(IA% tantermak." 916/  A,V10. 1927 szeptemborébon közli ap01.. 
4440#4.000esogsvoiloofo#0 

96/ 6Zoupd pol34rmostorl 	toc 1)2V, 657. 
switisovalisi• .wqovir 

gármesterrel., hoy Groged katordlati inkoIa6piténi programja 
szerint 43 6pitkezésnek'kell boiodulnio 1928-b3n, 1,428s000 
Iiengb baszeeoen. 3z' a Iavare a Polgdxmostor közli a VIM.. 

al, hogd a muakser0 elboosatds miott és a blanyzé kiodési té 

tel fe ttin amunAt nem képen. Najd 1928 

37/ u4, 0. 

januAr 210..án 3 pelg4rmestor értesiti miniszt riumots bogy e 
fo1y6 évben 11 tanyei iskole épitése kesdqdit magi, A szegedi 
teniloyi 62 oktet4st elldtottséG helyzetét j61 vileigitja meg 
ez Mik peremkerUleti /mat Béke-telopi/ lakosok 41tel e, kaz. 
igazget6si bizotts4ghoz irt lava, ame4Pek elairói r13306-11.*-- 
pitjék, 'logy mintegv 150 eokn&  i tenkötelaseknek szeme 
ez  ismétiő iskol4sokon kivül l  atik 4 km. tavolségre kénytele.. 
nek I/Areas jdrni olyan utskon, melyek t61.viz141, 6Wn és as 

esőzések ak1máve1 még e koostkre nézve is jObetetlanoko s 

it szegény  eselifuldk gyersekei a legszükségesobb ruhaderabakkel 
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siaosonek, e11Atva,98/ 

98/ SzeGed vAroe Wizi6azGatilot BizattsAGiti 1924, 42/928, 
onL, 

OzoGod Wawl iskolitnalt 1.14:-IL-1)ti 20-bas óvok vób6re kiavet1e.4 

zacalfpoa alazult, 1)26-bcs 08 ic2. volt 	mei 

f61  i;on6vre ez iolsz6za loo-ro cs ,)odott. 

100.,31.00 taavro 102-4o. A boierUleti iskolak szame 0-ról 

12-1700 .%4,,ivwx/dott, L tuner5k száca V)264..ban 256, 1M80.L!?-bon 

aw. af4 taa=őre 3ut6 tanulók sztana 1926.ban 56,7 Vol t  

5Ot ti* 31  

99/ ZZOGeeit Iskoleszék irataiw 1527/4  •la44, ilia 400/1931 
oz, i4z,t valamtat Ot3Lisztltat ax/L1.1$ 126 2,3G. ado esa 
oz .929 el/r61 32616 Statisztikai .'41atiaVV 226. old. 

QUctt mAr Oljon jelonv6cokke1 is találkozunk a 20 es .  

CAtc.'4 v6u, how az owes 14,%ola Tenatartó hatesetgvia 	az 

Azet0 polGiroh panaszkodtok az Upn maws iskolaoantartasi 
költs6Gok Atruiatt, :Dzok Volóben talAsosoa ancgok voltak, A val. ,- 

es kOzoktctásilai mtaisztor szer;ases kivánoso awriat 

alakultakkAdaas költsé k• Pis a szeupdi polGarmosi;Q1-40 ,4 aw, 

zott lovolaea a vallAs 4a k6zottot6,aiimi oisis441Wk 
arkalosi szempoadból nowtontoas*unale minasitobo t  4oji 
iskol4k c 	sze ap4o4k vezet6oére anassac t  valamla4 t  40t1U 
a 2 ea 4 tantorma 	.4kba oltórnilkét is ga1a1lit:saauk, 1"1  

loo/ SZiL„ Polf.O.reestort iratot 1927/0371 4084/19279 

A 370ato"lub wali.ctt adc.t .' to QutatzM o  tosa 	iskolik számanak 
ia4clve»oda:zdtt no ttoávto u3ouon a ilamerők lótaz&zinat coefe1018 

66VoktAZoo. ;:16=4,szt tot:ears:30.8i jelent6solantil &tam-Malt 

ax41:63., bec4 1.23- 1,X16..vo tan6vben a WI/ több 611amseclavos 
utt6t61 voutzi moG so36119 gAyó3it6oAt, 



A 20.e évek végére az iskolukk szAtivit, valamint a 

lótszAmAt te4,1atve rozegedmozdTőstttts AA:m(1'W 11015, 6t sz 

mfas vAxossi 

Az 1)29-30.a3 tonetVbon an elemi népiskolft adatai 

kezőkt 
VAros 	 iskole 	Tanuló 

Szeged 	 lol 	 150557 	290 
robrecen 	 60 

 

10414 	 182 
Pécs 	 la 	4489 	 10 

Miskolc 	 16 	 5*221 	112 

tanerak 
orszAg 

101/' 

Tonerő 

lol/ Otolaozikei ,:vicaajv 1930 4- • 1931* 2330 eld. 

A fentiekbez mocjegyeefa, how e tam.11416taztli.wn vonatkozó 

adatok katidbUző forrasokben elientmondelsoak* A Délma2;aaror- ,  

8Zá t 1930 november 14.1 ez4na szerint 12.736 44erwok ',Part a 

seed. °lea iskolakbe *  41 a Steiiiwtikal j.vkikkor z;dt)ta veto 

ten taarul. 

1930-ben 1 iskoldva1 szaporudott rJóg az altulaws népiap. 

L'Alc azacda, ebben az 0/ben adtak át 	11óciai 12 tonteiNeo 061).. 

iskolat, acolv az orazi:t6os névisico1ei pro63:oLfoon z.5000. 

wol; La146. A fanti 4detokbó1 az ta 	hoou 

az 0114 Uenita jutÓibuu144 uzi.14.4,;; ;;ekintV0 2;ze40. 

gedon ro5szabb volt az orortk ios uloil, A4 akLizázos 4tias 

1925-bem 40,4 tanuló„ 1327..28.00 onévben 41,5, o ozego4i 

ies az 192$ ‘vi 	iwutilóva 	19270.26.40 ton6vboa 

50,89; 1925'40-00 taawre  47,9* 	ez 1930-1.31-es t6u6vza 5341 

tizeihe Szeiprodott aZ 06,7 tuner6re jutó tcaulók sZ4me. 
gpmtes.4.4,1400.1..11.41*, AMY 0.4.P.k. 

102/ Magyar né oktetés co tanulmanyo Japo 19280 6.70 01d0 
Vt.:1=1ot 61,yororof. 	1930* novemtor 14. 

4"4"44.9".0401#0.10110141111000.r 

lieges vat az egy ta exőre juták same 3zego4 beltertilati is- 



koldtben iS. 1925-1)on 66, 193044/an 70* 'Gen cresea villkozott 

tanitók szAi:o a beltorGloti iskulatbon. 121. 134I-Wa lol Lonitó 

1923-bon 115, i5-bet 9,5 1  c 100*as tonóvbon 1e2q, Az 	O. 4511 

iskoloszAki tanAos%ozAs 60„ 102e1jebb 54 fOc 16tozail 

tott maG ata els6 tszttilyet: 16tsoAmAt. Ana* elionOre, begy ma,* 

sas volt oz esztAlvek 16tozame 1931-ben 30 szeijedi olemi isko* 

loi osrotAbt 613 17 ton61 alaavb czliatettek Meg Szegeden. 

ezok monott megAllopitható, hoGy tcor6bbi Os c Ir4s6bbi id5szak 
inttoloépitl4oz6seibez viczonyitvo naQv eredmény volt 4-5 Ov olatt 

tottprom ós30 tunita 1al;b3 i:olólAtóse ós eitadaso. A 00440 ,i-

taei h1Ót' fejlesst6c6yol nam jeloatfttelon 16é1 z;utott 
to% elera aöpiskolni tontelozottsóg reoliza&ca, a dolgozó 

1261) Tiermekeinek az uro1l4adó osztályek érdeket szerinti mint*: 

malic milmai;o6Gi szlavonal elővése ir6nyabau. Wilanösen olis-

uorendő ez az erediaGny, La fe.it ;;;ieterabo veeszttt ort is, bogy SO: 

belvUtt belVi Szewvek outattok legkoveoebb 6rdeklOdést iskola,* 

aalaviz t  vj -7 b5vit6s 4.1a046.boa. Ciz4mos esetben pedig okedt113ó*- 

Irc)6 asleltettak oz ea:QV) megVolósitását* rJade orTe e 

szegedi polg4mecter 60 e VitA kiiztitt 1927-29-es övekben amár 

fentebb omlitett levavdltdsok toy/to/an is, amolyelrb01 littitak„ 

lanc;),  a szegadi törvénybatós4g sem stetott v6gmehojtani o kU 

teraIeti iskele40601 ProGromot 

iroz Viszentso is, ho,34/ som orGV2jo3n, sea gkleGeden 

fOk6n1 Gnat* tonyo1Piló34bon, o me%44akidocAzi n6pe3s6G alelyPokti 

ismerstozarzboi problOetit nom oldett6% eot; a ezoc:rcn heret6 7  

bet w  Tulojdatképpen már 1926-bon 8.eoo-os ickolai-objcftturl 

eftg4itósOben latták e lemoradets rogantot6e 6nok claWat, 

ort ozeuban pénzUgyi nehbusOcokre, k5c6bb o anzdva ..10i valsag 

ra hlvotkozvo eiholoortottak. MAsrószr31 oz alapmilve1ta6Gi 

sziat. .itCwt oz is nehezitetto bogy oz iskeletk tanyom6 



«.63  

többaégőr nem szaktanitós* hanem osztatlan volt *  Ezen a  téren  

as  lak®1a8pitéa$ akció: QBe ,~i►̀ ály előrebeladást aredményéRaett•  

A  gazdaaági valedg alapján vágrebejtott létazámcaökkeatő$ an  

alaptaku müveltségi iamsretekab cask  aagativan befnkydánlbatte.  

Számos iskola állapota* faként e  tanyai iskolák egy része*  to  

vábbra is  azinte kétaágbeedta volt.  Ta4itdsre alig alkalmasak.  

J61 illusztralja lttt. Q helyzetet at egyébként haiadó ős  demok.  

rA.tikua gondolkodástól igen masses 4114 .a fasiszta fajvéda  

DC3hay Ovule  4 vdd beszámolója a szegedi Közigazgatási Bi ~tt40.  

sag 19300 marciusi üién@n# eb.oi eWebek kkielltt elmondta;, boW  

"egyess iskoldk0 pl* aBajárbelmi ős aKnenó István k ~.-~lteiki is.  

knldk aanyira rossz 41tapot;b ,an vannak*  bow életveszélyes  a 
bant#astbakod4W0 1g3Í Mindamellett a tancéitelezett keruak  

1031' ozALr.  usigaagatási Bizottság irataio 1930# 313/1331*  

folyamatosabb bmiakai .ázáaa exeaményeként csökkent az anaIta.  

b4ták száma* azonban 1930 -bast Szeged 6 éven , feliaii lakossága*  

b6l. /112.496/ lo iráatudetáin:n volt *  a ezzel a  stegatiiir *red-  

erónnyei, "mageiőzi" Moe, Debrecen és Miskolc  váronokatá. 144,  

loti1' .Magyar Statisztikai Közlemérvek 930. 29« old*  

b/ . ~ do  

ki5  WPI)5e14kb*  
rmekeinek t á  ág 

  

At  192)/500.ea tanévben Szegeden Osszesea  U.  kÖeégfeku  

oktatasi intézményben folyt képséa M A középiskolákba  való  be-

jutás amuni/6s és Szegényparaszt dolgozók gy+srmeISeinsrk váito*  

neh-laaui nabáz volt• Á.zoXi 	bogy gimnáziumokban a munkások  

és szegépns poresztok gyarmekei előtt tudatosan mesterséges  

korlatokat ái1itottak ami az uralkodó osztályok de aket  ~~ 
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szo2$42:6 hOstaltiola réta dived:0460(1ot mosop6illeavzoiAt btz 

tositoiktiet * suatisembor, kareaste l.a skadtayoz6 ,t6ossz6 
1,)27/28-as -:tan6vbes »1# ,a akauzia Gábor re4gitan4ziusfbati4p8 

6173. 6rtea1't6ja aorta/ a toOrroOtiat dij 8 pao436 + 8pane 

Vetoes 0,3 *  s ets 614 remits tandtj 40 pett$6, e giaviataatal66 
3?eas6 vet. Tovabi,,Witta6st 2,24 pea/36 tairalOaticaltrai 

st#s ebb ort 	azerevel az ie*ola* rube, tanszereir 14001tor,'  440! 
60 a60 kia4's0., 	341 ,keres6 azsmat ketitlergv6rt =0)464; 
41274.ben 4sti 2o*,0 pen* torsaatt, sti,(.5 az ett2efib6rak 4717 

ponső karta teezoistsic* B 6140$00art =Was: 4030 ifitleettoqösotte. 

24.2.-0 pease Aroats# 131° 1  .Z4eu sXtioaos, ouakebérek a 

Sto retaXiatt, A, 000041 isusit4006$ ize1 s he0061. 
40504.0 a  204•00 614100014 AOtte VatImettatmo Szaskadiessia 
sectio litgA0ricas 1)$7* 40. OVI* ,  

.00,010,11,•~Isopleim 

suoldsosatad atatatits létf anatertást teAtiveitt; is cask e),$, 

•.16ettatték 	Zzért tőkéot es*. 1400003244 361 iort,04 ,  slat,* 
kitsok werizokat 4utbattaic be s kbzépiskoOkba t  azolt ta k6at 
pole6ri tekolabe 44rtalt. Itosnakkor isistAziumok $00,oa tatie14 
tadvezméroi biztOettottak s köz606teealtoolit, taslyet az crow* 

gartnotossit tekintettekt a a Rortivpi# ,iasizetua titrastiallot itgiztaitt 

ickpoz.00`i, • Baroas Gábor r6rat1). ZakolAba az 192?*26. tiiben viSis* 

zott tonti26k kdoett atiatisztikat kitautataa azertat =Was 
azetrtasz4se seta azerepat.. Us$00abbea az 6vtörtrobert feltlista- ' 
tat* tizataVisttaa a 84; Osztgal tastaOtactit szociált0 Osszot6t016 ,  

kilvetkoz0 volts 
Xpartt icerealcadal4st és Ixtakt6k6s 40 % 
KatIonatiaztt osea46rtiszt 10 % 
Tiaztvlso100 értiamtetigi $1, % 
00024 
tiogdipto 
Beya eas6aszest614zet 	 0s9 
TONA iamoretlan 	 106/ 

rose 
 

Gé Pőtteitt sk4ví,. 3. 7,484; 1€4 otdi.; 



tesit6J0 1)20.0400 

se 

A D0800100 Anatós gimnázium 	tanévtőt 80016 btesit6. 

46nak adetat szerint az 517 tanuló kőzött munkás 60 nineste 
tea ssegée73.peranzt szármozasuak aránya 103) 34 107/ 
AiminowoogoaNftigiii!. 

109/ Dusoutos A. városiOimm. 192 ,404b trtesitője0 510  old.  
Sí17'.. 212* 

A szegedi Nat Felsőketeskedelmi Iskolábon /a 013110k 6140 
evéripetosokból s  nawikereakedőkből és blvatalnokokból 6116 
igazgatós4 alit/. ez 192)040, taamben a 06 tssul6b61 000 
birtokos 	!,,75, kőzép-paroszt 8 00; ktatulajdonost földdives 
e$ 0  tpsroi, kereskedelmi bank 6s kOzlekedés tőkés 31%0 Ortel 
miségi 14%, ketone 60 csendertiszt 1%, tisztviselő 1?%, mum.' 
kés 	alkamozott 02g0 m0S4Aző, 0/0041J004%* 004b 1,00exati. 
ten 4%, ./A Szegodi Felaftereakedilmi lakola 1.920.w30. évi Pate 

sitő4e* 

boa/ Smedi  ?e  kereke.  Zak*  b923O. évi 	i 041e0 
82ALi: 126* 

A azagedi Tanitóképző Intó 

tétele 192$-29-es teaévben 

muakAo 
Főlőbittokos 48 tőkés 	Oka 

eaked8 és kisipato$ 	1410, 

ti és koreak0 tisstv0 	150 

bttelmisógis pap*  tanát, 

14usdijao 60 altiszt 	16, 

Soft ismeretlen 

109/ Boeged$ Teeitőképző Intézet 
1.110 

tanulóinek szootólis aSIMPot 



A  kdsó;piskolai tsnul8k szAms 1~11-25 tenév utan évr6i,445v-0  . 
re omit* iiermászeteseu e kázépiskolAk közé sorplaak  -a  —p 

 

alcitrL  
tskolé,katr is ,  melyes nem #reljes6rtdkfi közópiekolai tipusu  

kal* Voltaic* A polgákri iekolákbsa teuulók swims Inf**29-es 
évek kt3zátt általában mintegy 1,9ooássl; tdbb volt wing a ,6imo.  
ntez:iumek 	reáliskQiét tauuldii 	a po1gákr1 tsko .likkban  

volt .osákkeséa. Igsy p1* a II* :kartiietil ~~>~ ~~~z iakols  I~t~• 

asad= lV5. 	
;

-b~~ ~0 0  1927..ban 248* ~ A U. Or* pag•  

kola 1925Rben 23~~. 
 1928-ben 193 tős létszámu volt *n°/  

llof ~~~. szegedi kbzépisko3.ék trt:esit84Q  i, 1420•1944 . 

° 1a3-4117* old.: 

turrisok _szerint 19304.an 4 ,s a di kdz8piskelátik enu1ó :i k ;~  

satt a rauakésszgrmazéauak szetzslékps ,  ardarya, .12 6.0 5'z; volt, s 
sZerzőt szerint  es,  a viszonylag mesas  arány 0b4 0400t, bow  

a. vttcoa 	keze06  toko'ssiSetaek 445 	amanitas tro7►t; ' 

111I esougrád Memel Ffisete3t lo. aztiat# Szeged  1953.  2. old * 
 

A középiakQl4k. t:anuldivatc létsaé.uosákkenése vélerrgorrvem  
szerint tcét té ből e!redt. B:iösztir IA  ,a természetes smigoru~ . 

let visssa.esésdraek, Utvetke .stayea, r>AsodeZex kbzrejátszett a n0m  

Zényergtalen tallemmrés is, s :trt:spolgári rdteg+ek részdrdl; bo ~~° 
a r6szükro kialekitotrt polgári istcola ,  a  Ovabei:1 karri0000. 

nytx3tr megtelei6 mtiveltségi. elspo A ttovibbdutis e .  false.. 

~Oku. 1ntAsmén4e1Ebe a polgar1 iskoldkből AIM volt lehetséges*' 

0/  
ke~ 

A tenitők és tanárok köt eles 	de~k .talett e  

rkt314si tael ►e1ést3s:a, a  nacionalista és soviniszta t,idat kis . *  

ki,tásábao volt meg4e181we '« A VOI 1925* évi 146711325r° sz 'f, ran.  



deletével kia4ott uj tenterve idy határozita mega népiskola 

0613 4,t; A néPiskola oélja a hozának vall4sos, arkOlosOs, Ow.* 

telmas, öntudatossa hazafias polg4rokat nevelais aktk sz 411e. 

14nola miiveltség alaveleseit.birja 4 11  kéPaaak arra, h0Sy 100,  

0010400k# toeksw1etibletbewOrtékosits6X4' 
4,0""0,00-04.0,04,000.0.", 

ltarStas Altai» 144304*tatOsiimettoz. 

Az uj team 

oru 

b sélkitazésként jelöli- meg a tanit6- el8tt, bogy 

álland6an Vises mega elint muskéjs 0ó2$tt VaIl4aos (Oka 

osőS, hastiest . *max naoionalista . ember novo2ja4 

berg aZ uj naoionalitata emberképzés kielakitásét várte a padem 

SOSusoktóll A mo6Yer iskolAvol és az eg3bAzekkel 0 szootatir oo  

mussel szembee ftstalmas ideatizmust" is akart teromteni 

A népiakola, a levant", a vollási és unemzeti gondolattv  ter* 

jesztését és ápolását szolgáltag "A kor kulturpelitikUsai ab. 

b61 az algondo140b61 indultak ki t  boa. sa népaktotás mindenkor 

tilosvénye vilAgazetnek, Altal4no$ kulturdja a tor Politika* 

•40 gaZdas4gi áramlatainaV 113/ 
4.w: 

80mogvi j6zseft gaz4nkkÖzoktatástigye a  XX,  1boru 
Bp, 1$241, ,o4* 

Az iskolák 2.gazget61 jelentéseibea soisto rofrOmtént bangs. 
elk ao 5;0; uto34st awillésorktilost, O paotosalista sovalésti*.-  
A seilléri istola 19360,31-es tanéiti jelaatés6b0a elio8ekedve,400i 
lenti felettes bet6aAgéook s  bogy az iskola fal4t tObb irroésma 
to 4o14Iosdo1 diszitt, tObbok k4z00 a "nos - ti sobs!". A szegi,  
• tt ZZZ, ker,* 411. polgAri fiusiSkola 1, 20*,2)-4014  tanévl trtog 
sitöjében a tantostillot munkéjdr61 szÓl va kijelanti, hoM "a 
vell4eos Orzillat, a keresztéuy öntudet é$ Minden éldozotra káO 
hezeszeretat kifejlesztése musk6juk f8 4614a*" 



A  . t+uűDmátytaian és va%.lés1 dogmákban való maginga .~rhatatǹ~,ed  

bitoty, valamint a mds Opek iránti gyilldletre való nevelést  

hirdették e gi.Adziuniok 1e* A Alauzál Odbor Re41g4mta. .  1929.,3e.  
taavéral szőlőErteeit6 megei1lepitette* hocy cazo‘mrtlan  

megkavotoljak taa,itvá eiaktói meggyőződésen alapuló mély *  

Veilásea Wet*"  

Vasár- és nepno kon 	z tó és tandrek vezetésé- 

vel e taauléket isteetiazteletre Vezetrtat* Másróezt i ~►e~~stek . ,  
a pedegégaseket minden lehető nacionalista- irredenta ea faii.  

siesta thrasdalmi szervezetekbe betenni és aktiv munkére bioz** . 

ni* Ilyen ezervezetek mint a Umtata, a Szent Imre  

a Rattoliicue Legényegylet,, Poigdri 1avész EOlet, ez Ave Mext1a  

tongce156,0i6  60 még sok mis va.l2ásos, ős irredentiete szervezet  

volt pedsgóguaek 	munkitjának azinhe e, aho%  
ummeed haunt's tevókanységet kellett VtgezniW4 ' 

Xzekben ,a  szervezetekben való részvétel alöl 	agógu~ 

sok  aerti vonhattft ki, magukat* .mertt ellenkező esetben gyanuesd  
váltek, és repreeeio érte Oket, Mint ahogy ténylegesen 1.4en  
eorsre,,.  sőt 4114eVes Uwe 4utott 1924 októberében Gdepdr  

008 szegedi kőzaá 	mi iskolai teaité, skit aSzegedi  

Vdreai KOzigeZgatási izottség uteaitdeara Gomb ~'~3tő Antal  . 
tanfeitigy016 a  Szeged /skoieiezék Vegye.lmi Bizattságdnak -  

tdrpeetére felmentett Alides alól easel ez indak lős .aa.l,. bon  
_ eA nevezett aértó fiegmdvai előadott módon ahAberal alatt 	 .. 

fél tUdejéeek elvesztésére hivatkozva* tovdbnd tanitói Os ass*,  

Iddi elfogialtsdgdra hivatkozva kifogásolta* to  neki mig  

vea►tékkek is kell fogleikösaie*" A Eizottiedg megállepitotta  

tevabbd,, hem se tenité ezzel az eljdrdsévai :ez államérdekei  

04e4 aeeierkedettt *mint a 0002 ,3nevelée fontos muak44a alól  

kiVonte magdt*"  A rtevea.e t pedagógus eadmos alkalommal kérte  
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buotetés6001401(aviasgálAsAt t  meks ve011 1927 JuliusAban 0 
114/ 

tenti ladoklAsaal zArtAk le az Ow61, azzal, ho0 Dom tositboto 

4/ azacedi Ktzat4o. Bizottsks iratai. 22.1047/027, 
1o47/1927. sz. irat* 

A 20-as tvak v6e6a As a GazdasAci vá3aákozdetőval a p$.N 
daGAGusok karóbea 2s. eawre warapodott az 41140talanok szAmeo 

Uzt lahat a gazdasAgi iáá g r6vda4ra is tudni, de a valAsAs 

hoz kbzoltitt All se, hoW 20..os &flak Avisodik telóban 
os 192 Avi letszamosökkentés utAnt amikor new volt a tonarii 
biAav az isko14kban a ,01. tervei kazOtt aem szerePelt a pads-
(*.peak AlI6sta1an0ASAnok talszAmolltsa, •mai 1324.45.8s 6vekb4.n 
v6gretas3tott 03abb bélistAnits teen hiortiovosan hatott a tanerd 
szaksAglat kieléott600ra. A DélmawarorsZAsI25 azept. 17-i 

szAma e tonara44n, problOmAjaval foSlalkoZva rAmotatott errs, 
how es elboosht4sok keivetkortóben a tenitOk hitImAt e szeisedi 

*lea iskolAkban alaposan megerzik. Pedie Va40431C szest6mak 

linfistaisnai elesen* 115/ liwonennek a lapnak mastic szasatio 

11-5, Domamerpv$43 lip,* swot:amber 174.4 szttow* 
VadagOons biAn$ Szoge4ea* 

elisfmagolmaitis 

arreol Artastilitnk, bog7 a  pl  seiri isk0144041 is egvr• a 
gasztetbilvált a tanArbiAnv. "Az iskolak radn1441t öraszAmmal 

As Allowl6 halvettasiti5ssal dolgoznoU, legtObb iskolAban 2.0.3 

toneir hi44Yzilt*" 116/  

ne/mawarerszas i)25# olictöber 3,60' A. pol4Ari 10kolAkaAt 
ofOre  aZeaazt4Db e tandtbiday:* 

MostaraOsOsen As.tudatosan Ititbizon'tatansigpan tartott 
padagOgusOk negloArt4kban ki Voltaic azOlgAltatVa a bat4s4gok* 
oak. A pada$Aansok aw 

 

3e2ant80. részónOk aZ VOGV . 
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főiskolai diploma megszerzése utAn 4.5 vi Allás utian kellett 

kilineaelni. Németh Iotván főiskolai tartar visszaemlékezésében-
elmondje l  bogy egy szegedt pedacógus 116 kérvéayt nyujtott be 

kUlőnbliző belyekre AllAs miett; 9a még választ seta kapott. 
A szegedi pedagógusok anyogi helyzetére utal ez is how ez 
Allástalan padagógusok e Széchanyi-tér vaa korlátján altako 
mert nem Volt pénzak 4 ite 	eiy egváltásához* 117,  

117/ Turi Géza és.G8á1 Oése 01 eaVe609 :058-ban mavelődésw 
Politikai irányeivek szege aaVee oz. 

Itaarészt hatóságok new nyomást gyakoroltak e pedecógusokra 
how a fasiszta rersim politikai és szellemi szolgálatába 41 
litaAk őket. 

Az elemi o  polgári éo e gimnáziumi tanárok fizetése 
zött igen jelentős kalOnbség volt. Az utóbbiakat viszonylag 
magasan fizették a rendszerben* A pedagógusok fizetésrenftsé. 
sóve 19a7.28.b4n keralt soy* A kuzdő fizetésa toniték kinevo. 

6V/ 
zése esetén a ?.• osztályba soroltak 1.207.68 Peet kaptek. 
10 évi szolgálat után 1,.468,80V. 25 évi szolgálat után 

2 .0248, Pengaig emelkedett fizetésak. 118/ 

118/ A Mewing Opoktot48 tanulmánykőtet. SP. 1930. 7. old. 

   

Az Allandósitett pedegógusok mellett maw számban voltak havi 

dijasok 6o belyettesitő nevelők is. Ezek illetm6nyo lényegesen 

keve0Obb vat a véglemaitett Allásuakénál. A podagógusok eme 
csoportja kalönösen ki volt szolgáltatve am igazgatóknak és a 
holy/ hatóságoknek. 

Az értelmtség harmadik csoportjába serolva az All mi app. 
Mao tisztviselőit és a pedagógusokato az oktatásawi dalgoza. 

kat Balogh Sandor a Pedegógusok 	két vilas Aboru közatc, 



C. tenulmAnyában ramatot, boa o oletotaskjy dolcozói *  0 -,ede 
Ogusok 

 
anti halvzota t  RetkörtilmOnyei kedvozZiacoppbak vo1. 

tok az Al/cmi alkalmoziettak kOz4s0 rétegénél, de mag, .ndi5 
4etb, mint a muntások szinvonolo; Irivételt képortak a pedegó. 
caso 	e1s6sorban O tanitók, akiknek magi feltételei oam 
sokban killiinbOztek s muntások ssinvonslától• Kimutatja* bogIV 
et /927...ban 6letbel4ptetett 9odogógus tizet6sek 504°0%401 
mogosabba voltak a muntások fizetésénél, mégis esupán 0 peas. 

B6Sals =add sakes megabet6sét biztoettották• A kulturális 
szakséglatek kielégitésére már nem fUtotto," 9/ 

ioiii■TOMW*400010004$0., 

119/ Bel 	Sánde 	Szabo 	Ottót 	asok a két világh 

A konsZolidtleiés Oveket figyelembevéve 1)27—ben lizegeden 
00 jca kerese kowlepeoárli)6,04 munkás het .* keresete 20-30 

Pane közatt mozuott s  at átlegos munkáSbórek pedig 12-17 re, 

kOrfil mo3oGtak0 , 104haz vissenyitva Ofp kezdő Sizetés4 pedaegas 

Usti &nag Illetmaye lo elérte 0 23 PangiA* 12° 

Lao/ G* Ss Kataling A mu 4sá beta és aztrájkharoai 
Szugaden az i20-u3 étekben* Aota Univarsitotis .;zegedi 
sia• Seat() Histories I* 40* old* 

A V.Iallás és 40zoktatástigyi mintsztrium ép 0 bolt bat ságok 

saigoruan tiyelemmel kieérték a Adagésusok maW;tartását* 

At elésedatlenked6 pedagegusokat szigoruon figyelmeetették és 

eaboesátással tenyegetták. ItleboIsbers ftno ssemayesen is mog. 

fenyegette Eiket oz 1926* évi kUltségvotési orpozOjában *  amik0 

41ra ranitenaked8 pedasógusok felé fordulVa ki4elentette; "He 

eZek a hangok megismétlOdnek, akkor 110m044 jóotar6 minis*. 

tart, de a szigoru minisztert is moSutkal ozombenit064 6* 

cli# S he a taattóság stet mondani bogy a eaakély fizetés miatt 

bora Watt* 



nos  kftea a maga hivatását teljesiteul akkor azokat a tonitá.  

ket, akik e zt bird€ati.It, el i<oGom 4114sukból bcacsatani, msr't:  a 
mai kú~.°i,iim.cuek 	csak olyxano:r;4ol tudok ci.lgozni.,, akik  

100 :7,:.70an 4eljesiti,k a maguk  kdtele;mégét,'►
121/ Nobs a  asegs--  

123,/" Ilesbei.sberg ItUao Válo etttt beszé+ie ~:, a~i~el és törva~t~  
,~aveslal;ai~ a.« Bp. 1928. ~~ ,0563* o.ld.  

P  

pedagógusok ja!lientőe rims*  UMOit 111geibtO le 	edili$001  Q 

biaaaott i*alr,aai$tot, de mar  Szegeden is aakedtaak efaamisetar read.  

start  tWeégeee:n tisaolgái ►á pedegdgueok, mi nt pl. tia%ioakg Ede  

Davits  Sándor, Zed',k. +ádeemf,  s, Eperjesi gálmdn M , stb * 122/  

122/ Déi.mag~'yerorezág 1927 .0, december 240 Fasiszta elemek botra.**.  
aye a KOsa .Satl&é előtt, valemi.at T3é~,~zegya~rorsza~ 1939. 
október 28. Turul Szövetség ós  s Dugonice Andras  Bajtar~• 
ei Egyesület rendezvénye a  Hági gttaere ►abnan*  

A  pa .dsg4gueok egy része a meghunyászkodásra és alkalmeskdoert  

kényszerillt* A soviniszta- irvedente heagu3.etka:sltés a Trianon  
bamis magyaarázaate, a peaimgógusok 100141 is  félrevezetett egyeae0.  

ket.: Waréset grondolkodasukat és e S4rtky-kormányok politikája).  

ask he 1yes megértését megnt3h4zbtettea az R!r tir!!-$atpplitikiM6,  ~1'• 

~l~eat 
 

Szegeden fvlytetts3a` kulturális térea* Sokan hi.nni keodo-  

tak fte6e "d E'taiCtét'ielmi és nemzeti" szerepéről terjesztett ha*.  

Ads  demeg.dgi.ának. Voltak akik  eli'eledték,r  hogy  Szeged igazi  

rangjdt, bir©evét is  mragbe>asi{lését a t  ország előtt ezzel  

repitottae e kQrábbi, évtizedekben, bogy a 1101646 k4xtureaa é+e é  

demokratikus eaazetrék„ valamint  moagayalmi törekvések gazdag tá  . 

ravel járult haaas lt a  nemzmti és táraada1ai baudáeunk i ;gaa6  
itgy+bhezt$ A 20-4.es évek második telében egyre Ot b ptdagégua4.;  
tiaalál4 Turul Szövetségben a, e táei.ttyák Társaságában és egyéb  

fajvédő As  savi,nipzuaa szervezetekben*  



d/ A me ed tem fe "losztát 

  

A Svagedre telepitett egyetem szeropéral a Hortill,reaa-

sZeri volt vezeta politikusai nem tagadtAk t  bow annak ex lyre - 
dentists veviAtonizmust kell szolgálni* A szegedi egyetem sor-

es e 20gos ővekben kdlönösen amok kösepan, nem mendható sts 

bilnaki; Eel a megaziintetósének, hot a fejlesztésének gondola-

távol foglolkortok* Teleki Pal egykori mintszterelnök 1925-ben 

sZegodi latoget4sa 	 VOLalkalmá 	mondott boszódóbon a hallga.0 

tóságnak tudtul alto, bogy "A Bethlen...kormiany legszivesebben 

megszilate'vte vein° a szegedi eGyetemet* Riesz Vrigyos, az agyes 

tern. 1925-26 tanévanek rektora ozintan szkeptikus Wagon calzott 

az ogvetomi Oitkezasek alkozdaso 	buoavouáro* 4 ozogedi 

egyeten oktatási as tudomaoyos tevékenyoógo kedveza folt4telei 

nz 1925-26 óvoktőL keZdvo teremtadtak meg* 1925 juniusában 

bnzte me6 dant6sét Vdros keizgyillőse, hogy3O óven at 24 vegon 

bus 	 jemul hozza as egYotemi ópitkezasekbez0/231  
40.6111116,411400111011.400 

123/ Dőlmogyerorszag 1925* Junius 10* 

Ennek kopeean jegyzem meg, ho,y a fentiek alapján tővesnek ta-

nik Jar. Uortont  itánosnak e Szegodi .L-etem 0* ujság 1)67 41004 ,  

84 számaban; A 8zoat TudomdnYegyetam tatónote 00 cikksero-* 

zatábon az 8 megallapitása, io  ez emstemt 4pitkezőnek 1)a4.1. 

ben indultok meg* tzt a tővedast mag inkább bizonyitja e  

MoWysvország 1925* mdjus 26.4 szamabon megjelent közlemón8* 

me» szorint 	kövotkes5 hónopokbon ol 1=11 dOlnie  az emote. 

mi 6pitkoazok 	mort cook ezek akiiatvégrehtits* 

ut4n lebet igez44 01mnd-emi t  bo3y a ozamazött Kolozovetri Bevel* 

tem igazan °Mont tolált $8 4doniws XLv What 1924-ben ez 

ogyetem 	zóset net indulhattak Meg* 

Coakran nem Oppen rosszul órtesalt poli 	sok emote 
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vezetők ayilotkortek a 	 kben erről *  how a 
szegedi egyetem megsztintet6e6nek e gondolata vettidőtt fel* 
A nagyarányu szegedi hozzajárulás 	nab. labors Ritne-i -itzemélyes 
támosetése *Alga as egjetein megmoradásitt 	ez ápitkezési ter* 
vek elkészitését biztositottáké A vitro* által áflet őriAsi 
tehertételről mega s kultuszminiezter t elismerte az 3.926 ̀iv.  
költségvetési valtában* how az a vároa erejét megbeletiő 

Váltelkozáz volt, A város adófizető polgárei azonban 
detlenivadtek mist% how az Ulm aránytalanul kovesobb Ouzo ,  
szeggpl járult hozzá ez owetemi Apitkezés tehervállelásAbos*  
mint eat korábban örte éaamellyel watts egyetemek feat:attic.- 
alihez bozzajárulti;*  

A város a Népezövets6 kaleethl meUett 72,50000 Dollár 
köloaant vett fel egyetetai beruházfisi 06/okra a Speyer O. 
elev.:aria 44104 tovább4 es Angol won Boaktól 3ooik000 DolUoi 
roe Vise kalostint o  a Newer Nemzeti Beak utjAn a 416,00da 770 
ezer dolláros kölostint ugyenosek a Spalet Comp. a* oat bank- 

yrt
M1;0%4.124/ 

vs. 	Szairiváros Bázipénztárának tn7 évrő azőlő 
zározAmadásai 1920.- SzeSed. 8144"°86,  o. 

A azegedi polgarsits azt s felrőtte a kortetnynak *  how a 
tiépszövetségi knosenböl az egyetemekre forditott tisozegeket 
arányte/eaul osztotta el.* Az egyes egyetemek a következő (loose. 
gekben részesedttekt 

Best i PAomány ?Ater Eweteta 750505516000  gory",  
Poet Egyettim 	 26,926.8o4000 " 
Szegodi Negates 	 220,7,900.0oo u 

VégUl a ezegedi polgárnak tudomásul kellett fermi azt mg, 
bow 5o 'von At fogje adőterbekkel szolgálni az egyetemi (Tito. 
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keZ6Gt ; 123,/r  

otvoompp.www  

125/ Délma~s grc►rszág ~.926* ~ans~ar ~30~, Az  ~.92á* évi  ~~mi  be.  
s:~}.~~z~Ésa~lt~.~ CJ.'.i,..  von  sro• v6vo m ,;3 rowedi oG .4o ;oI:srC3?  

nerricYk 	méruak towel exapjan gyors tátembom kiban.  

toküző étli .tkezést ems» la objektumot vett tiWelembe 1926 ,..ben  
kozdődqtt, az 01010 latétel H4rt~ Miklős jelenlétében t ~`rtónte  

z objektamok épitetme zÖmében i930.»ro befejezödött o  i .11etVe s: .  

gazda ~~el valsee kOvstksztaea leál&t# 19a €t4wlabe,L" ,49.f50 04.  

ták at a Fizikai és s kémlml Intézetet* 1930..baa oktfter 23-44  

iinaeptllyes atadassm e Raga4almi tomplom, Nem 	gel  

a rektori-  adml ,nieztraeldo 44104 0  a Jogtudomaoyl gor e az  

14eg, elme klinika épülete# 126/  

126/ .Beazamel6 a Szesedi _~~cicsm&t~e~obera 1a~~«~~~ 192.29  
c~va ~.wől. e~aet~t  19~9, 121 0l4,  

A2 1926Ia9-ee tQa ►évet lezetrő ri3kt<3ri beszaaol4 40x jelezte t 
 

hogy az olölriuwzet közel ll milllő peng$ eközbejött aragaw,  , 

sag miott mar nem leez el4ge:odv oz Oitkezas befejezésóbez,.'  
AZ  aMatella ifjuscg anyag3, köx°alm‘iVet iS oar* ma1400-  

bedtek* Az egyetemre történő felvótelek feltételei ezt bi,zto.  

:eá,tattdk tovrabbre is;, bogy a ballgawósft 0$,ozetótelébeo k1dom ,0  

borodgk a középrétegek és ez urelkv(10 oaztaU ok kiváltsagos  

4817zotG . Nom v6lotleaal bong{JzEiattm Klebelmberg t  hew az ö  

tudp ~~pfllit1kajaaak alopjo 40naolat t  how a kultarat 3.4  
ezer attar képvieelja * fiber o:ezté4 -Volitiklivel valoSatták ki  
azaket# akik a nemzet vezetői laeznek* Naha  e  liorthv-wkarezek~ 

bell mzaoialis összetetelröl kéezitett etatlsztikak félrl4ve .~ 

zetőek t  kaladbc3zö tareeaelmi rótegeket soroltak  eg; esopart~ 

ba . amint ezt pQldae Fame 1941-ben megjelent tentamtInVáben  

A au17kaomag és e pexemztsaa kulturalie bolvzeto Megyorarszagqa . 

~~ tsöulmáoyaboa rámatatott eagyjibő1 megközelitő pantos.  
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sággel utalunka zegedi egyetem hallgatówiglina* az00141/S 

összetételét*: /1926/27-es tenévben/ 
A hallgetóság összlétszáMa: 1190. 

Negybirtokos, kulák 
KÖzépparaszt 26 

14 fő,  
2,3 

Kibirtokos 167 14, 
Tisztviselő, pap, tonát 682 570 
Ipari, kereskedelmi, bank 
tökés 232 144 
esendőt, readőt, katonat. 17 1,4 
Meg nem nevezett 20 1,6 
Mezőgazdasági col'd és 
egyéb munkés 30 2,5 227/ 

227/ Beszámoló a szegedi 73. udományegyotem 1)27/28, vela - 
mint az 1928/29-es tanévekről. Szeged 1329. 121. 01d. 
TovábbA sz 193o/31.es tenévről. 6). ow. 

A bellgotóság létszáma 1930/31. ,40 tanévben 2041 /tendes hall-
gatókat tigyelembevéve/. A foglelkozas szerinti ösezetétele 

%-oe arányban lényegesen nem változott, Nis források rámutat-

nak errs, bogy az egyetemi felvételei stetisztikájában a bell.. 

gatóság között legnagyobb bányed aköztisztviselök, ketone

ttsztek, továbbá nyugdijos tiortviselők gyermeketra es. Nag4 

samba° szerepelnek még 6414116 iparosok, papok, tanárok$ tea 

tók, tiivábbá a kereskedelem, a bank, pénztarak, közlekedés 

kötéte tartozó tisztviselők és kisbirtokosok gyermekei. /28/  

120/ Délmagyarorsztág 1329..május 22-i. szám. Az egyetemi 
vételeic ststisztikája. 

A hivatalnoki ker, a köztisztviaelők, pepok, pedsgógusok 
tonatiaZtak Ós tuft középrétegek képviselöinek 04yetemi te-
nulását Degy mértékben elösegitette a teadijkedvezmány, ame/Y 

tésedkre 3046 Amdvezm‘nyt nu3tott 5, heligatórAg tftb mint 
felére terjedt 	AZ egyotem osztalyjellegét mutatja továbbá 
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az is, hom a florthv titlós nevót viselő koll6aum 541 taauló. 
Jo kftőtt emet1c:2 =skew *  vo(.7 szecOny pz-,Itesnt mArmazasu 
tawlót sem =tat ki ez emotemi statisztitm. 129/  

229/ Zazzamoló a glzeggdi 14. -,,udomelajezjatem 1951. ,52. t5v2. 
miikU4se5rel$ 

A obalk jellemzője o szesedi aoetotane $  how kereszOn, 

vall4au jellosét 

 

tovább  tclokoztokbVni,2nnak cogelolaen 

0  outilevuo clousuo törv 61:010 erOteIjeaebben betortottak. trről 

tanuakedik az alabbi tablazat is /a:3ot a a01213 oGyhdzetcat emo 

lem ki./: 

A zxoi oet 	töshe4aok vc1ii SzctÓt3.O 

1920/29.bant 

2Nek 	r.kat. 01/0c Ur.* 27 term unit. 0 	 0 

2325,,,a4. 	55, 	11$2 	'se 
1905-26 	55,  
19260•27 	5),4- 	00 	4,2 

1927-28 	56$ 	1,1 	5 11 
1928.4r, 	5), 	1. 444 	V$6 
"MIMMOSI'..10001.90  

130/ keozanoló va. Tudo weayotem 1927-28 Oil milliOd6sózal 
221. old. 

Itt megjeczezZük$ hoo Debremai swot= tni160 .044a ttriz4 

sósÓben tovetbve ie reformat:2a, a az izraelitak szea ott is 
cakkon $ 	uajasakkor alladt a remittal katolikus hallgatók azama 

is* A plea eGyeteman szaGodiilaz vi.TaorwitVe OW a zaidó 
vallásu Lallcotó. A 20,..as ve4 vózóa 16tasőxibon ilómilorks advo 
kedett zoidó hallQatók szama is,  P-.00 ardaYuk 0zonbou oz 
6aszhallG*tócAcohoz viszomitVa korAIA4 avokhez k4po51 oma 

WAltozott. 

28 22, 	2 ,2 
14 $ 	22, 	1 , 4  

11 0 
 

100 1N 	11G 
12 $ 	18$ 	l la 



A. szee dt •metes talzott ketolicizálása Olen 1929 ápri. 
lisában tiltakomott e református konvent busti közgyalése 
St mi tUbb o  a szegedi egvetemen 01Yea xeedeXkezhet ie hortsk 
132P.ben, emelynek értelmében. oz OrVO4i koron tenuló Zs5,dó 

ballgetók, akik e numerus clausus alepján felvételt. nyertek 
e bonctoni gyakorletokon nam vehettek részt, a 0 t4rwból nem 
•zigorlatozbettek, s diplomát sem szerezhettek. 131/  

131/ EizeGod o, napilap 1925 &Ober 21, Ujebb vallási korlá. 
tozások O  sZegOdi eDetemerif 

A tenti dOntéshaz állitóla6 ez szolollott alot, hoGz; az 
izraelita egyházközség ellonszegdlt annek az nrvoL,kort tbvets 
lásnek, mely szerint ez eihunyt zsid4 vallásu 08,y6nek tetemét 
ki kola szolgáltatni az orVosi kernak, kiak5xlati cankxn. 132/ 

152/ Uo. 

Az antismmita jeiong6ek,  a faji incidensek szinte min. 

dennapoos joloneégek voltak a szegedi egyetemon6, Bzeket a baj. 

'Arai sz6vetséGek irányitottAk és szervezték, de hozzájáruit 

ezekhez az edVeteMon fely6 eatidemokratikus nevelés is+ 1927 
ottóboróben am "egyetemi bajtársi szövetnégeetagjai megazál 

tAk sz egyetemet és braget allitve kizavarték a =106 tall 

astókat. Vovemberbon a raj/. szenve441,1ek tettlegességgé tajul 

ttAit a zoid4 bellotókkal szembon, Az Alma  Mater elOg eM-Elz41- • 

zed rent1C1r26eat vezyeltek ki, A f&jvódők szegodi képVioelft 

Budapestr51 hozTiA% mazulfm bodplxv.mcwot; "Sznooden ki kell' 

verni a zsidókat az egjetwa .CalA kOzia." 133/ 

133/ Délmogyarerszág 1927 ,  november 27. 

Az eGyetemi teatrok bosziAotb01, melyet tan.5vnyW Un. 

nopeégot és t-- b art lmoTtor mandtak el l  nem hiányzott s fel. 
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'Amu  ez  emetemi ifjuafighoz, smoly e.Í'e3 i felsőbbreadasft 
Na  fajtiszteste megOrzésére szélitottsk Cal aa tin s  bavbár Imo* 

leti népekkel *  e zsidókkel és as internaoionslizmussal szems. -  

ben* A teljes ataldmositAs nélkill) de azt gondolom, e tanule. 
mAnyozott tudoemayelpetemi 6Vk5alvek és beszámolók . slapj4n 

a szegedi egyetem tan4ri kars a rendszer ideolézioi 60 poli-
tikai "avetelménveinek 6 kazoktetA0 és nevelés torén mamma*. 
xon6on iGyekezett elegot teuni *  Téth Károly professzor s  akdit 
a szegedi emotem tantiri kerWeól felsőhetzi taggA vAlasztotteks 
az esem6ny alkalm4ból politikai beszédet tartott• Ebbe4-611Ast 
foslalt " 	 .dÓU szomszédok ellenu $  s ayusati ori- 
en,aeié mollett elvetette ugyan Ogemanizale politik4t s  do 

kivánstosnak tartotta "erősiAleni a nemzet kiabizolQat s os a gu 

vizié 3zakségesség6nek gondolat4Ito volamint magver Zaj bels 
tiazta6Agának meg6rzését*"134/  a professzor e belsO 

1.■.0.04,1■01.1.4100p4WORIMC 

134/ ButAtimoló s szegedi F3. Tudományedystem 1)27-2) ttdnévei 
r51 113* old. 

naji ttsztasdg" alatt a AUsidétalsnit40 folytet686t s  s ki 

felé a szoszédosraépelelleni soviniszta és irredenta ide-
016gia és politika alkelmsztlaelt értettei A Sermonialoió ye-
az6lyét Inespenditva ugyanakkor nom vonja le a re4Iis és szük-,  

néges kUvetkeztetóst a kormlny bel- és kiilloolitlkái4r01 4 Lévw 

nyegAben oz urelkodó osztalyek politikAjAnsk keretében eared/ 

Ugyanosok O s  a szogedi esyetem 6$ Szeged szerep6r51 szólva 

jelentette! "A bole nem nyugvéz várAvi kell °mini°, "A fel 
tamadést s  a revons gondolata fékuselvá kell tonal*" 135/ 
AiromoOlgioowloweervelisin 

135/ u.o. 

Veross aemér 1932 mAjus 24-én sz egyetem Aulajaan 

glebelaberg tiszteletére mvadott beszédében szintón err° hiv 

fol, beg4 munkalkodjon 80 egyetem aeon "bow elórjak majd a 



rfti sent host, mindencl (Mears is", e how nbarst'n/an 
ViLsznncozzék Uénkt nem, nom oast" 136/ D'imatebben a beard. 

.modiarereimpoirobr 

136/ Lesaaolé az 130 Ti„-aloyct.,6;QiI4 	C;14. m0délAről 
-3506. old. 

moléb4u oIvashatjuk crektor bouzódaon,vrra inti a diaksaget. 
főképp "z144 fiatallg4t", begv il a ko=unis4o !osaut 
vőrös W:dögöktől tortézkodjék, ez nemzeti ,4.6teleéL;: Ezek a 
notoyilfitkozasok karos politikat és ideoléGiei bataooul vol-
taic sz eaetemi ifjcwacroo- 

Az emyotemen és annak*Zaloin kivül rendezett to t zataro,  
casok mmosak oz isv3el4tto vallaShoz tal , i;cz&k-  ° lien treauvultak 
Ionem t6Atoads Cite mindazoket, aktk olleno voltok az antidemok.0 
rotikus roadszerwk, ukik nom 6rtettok eGyot az teradoiatizmus.. 
sal, 8ovinizmusual, s az um. '1141vé8ő 1.tLive1. I kp karat es 
17,n. "tljCzrzi azavetzósek aldUzötteinek köróbe Jbzsef Attila te4 

•ao141-mta nőzote mellott aztal is folbOsziUotte a fsj. 
1.1daket, bon nem volt bajlond6 tarul sopkdt a fején 

cV6doltAk, bow kommunisto, s how hozoftatlen és ezért os 
064ete2ről valé ktsérását kavetelték. A költő batran vaaazolt 
fild8z6inak vádjoire, s ekkor irja ales a Tiszta szivvel, e. 'var. 
set, amel3 1925 mAroius 25.6n jalwat meg a Szeged 0. napil4ben. 
Vajd a Neu én kláltok e. versére a fasiszta és Eajvcia di... 
se2?ee4 valamint s szeGedt szClsOjobboldultesoport6'4 lupja a ' 
*zeged*4 Ujnemsedék 44vatelte a tölt0 btréals el é 411'áb. 
Elm* 	tőrtct 	az az onct, 74o2ly flOrger Antal Profes,szor 
mho s hivatto a kö1t6t (43 közölte vele:'Oz kőzépiskolai te.m,  

neir il4on falgolAssal am lehat, itt t4enre nem lebet ektotgo 
ni a mower irjusaget*" ezzol kőzölte Józset 

how nem kap tart oklevolet. Jézse. Attila a i'astosto szer. 
Vezetekkel ssemben a asegedi munkilsoki_el ker•sett keposolate 
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zi6adzisokat tartott •a munkásoknek kalönböző témákr61# /37/  

137/ Lima bővebbent 0ná1 megyei Ptizetek 11, s'4441# 
József Attila es Csongrád moo, Szeged, 1955# 460 old, 

MNIsaililoywoomiorp.O.onvolw 

Hasonlö példéja volt a demokratikus ballentók üldÖzésének az 
egyetemen C$01a10 István 22 eves orvostenhallcato törtónate IS# 

Akinet az itgyet a Szegedi Törvényszék 1931 44keedher 31-6n 
térgyelta# A vild ellerte ez volt, bow a szegedi.egyetomen a 
tiszti orvostanhallgatók jelenIótében annak a WalemenJégek 
edett kik:ejszest, bogy a Horthy hadsereg, a a Icaton ak impro. 
daktiv moakát végeznek, a katonesig improduktiv testillet# 
A pénzt baszuonabb aélekra kellene forditani new i)edig feW-

verekre, Az agA,k tiszt 	 tt , ho gy ez kommunista 
egitátor, mire a vád slA halyezett kijelentette, hog2 48 ez 
szocializmus, akkor ssocialleta# 138/ 

138/ Délmagyerorazig 1932. januAr 1. 

Annak megallepitáss mellett, bogy a szegadi egyetem okft, 

tatói és nevelői tevekanységét, ea ifjaség aaamet, polittkei 
gondolkaddamódjet a hiveteloS polite, s az ontidemokratik0e, 
ideolósia döntően bafolyásolte, voltak 3zegeden„ kiilőnősen 
a 20.0s évek végén ése 30.as ók elején demokratikusan son-
dolkodó tomárok es diákok is# A haladó azi1n .0 diákok cso-
portját képazte a Szegadi fiatalok MOvészeti KolleginmS, emel, 
mast Győrg professzor elnöklete alatt tevókenykadett 1930. 
 jai voltak: Rednóti 1116s, Erdoi Iterenc„ Ortutay Orl* 

la, gont Parana es maw** 139/  

139/ Dr,. Martonyi János n Szegedi e stem tört6nete# 
Szegedi Lgyetem c• ajság 196?, decembei 8. 

1930-ban a zsidóellenes zavargások flfl(fl korábbit elfls 
multak##Az uu, fejvédők tUntetései kiterjedtek a város utaita 



140/ 
és megootromaták a DélmeM0r0rsz4g 0, Oeptlep szerkeszgotős6gét* 

140/ D51maGyarorszA3 1)30. november 12, 
"loss!*11.."00*.a.mte 

Az 00.40tem 	 iTortudoftlAiTdi Ur(al 50 * Lölec6ez Pta:$:(14' 

t;Ybb izroellto balleatót onlyo::an bantannztak. nkk;or XszOliutZ 

B6lo 6o ,:zentgyősrGvi. Albext profw3oz':)ro% 0 faji wvaro5soket 
141/ elitnt6k. 	Az egyetemen az tn. nemzeti ker=4t6nv ovule 

141/1).o. 
m40,0006040411ftwoom*ies.,  

amellepadnak 6a az antiozemitizmusnak a .ZokelAsat lehot6v6 tot. 

te glebasborG is i  aki kijelentette. haG4 sze6edi ematemOn 

k6oz azok mellett t tanszúkok nellett, owlyeket win kotellIzus 

f rfiak töltenek be parallel tonszókoket 16tesiteal, a eAeltro 
katolikas tonarokat kinavezni. DamaGyarorozAG 1)2) apr. 104 

azZioa 146zve Klobe1oller4, a reati Nc;1- 4Xiban mckijolcat olit;z5b01 
mely szowint "A debreoeul ezvu'i1ou jelleGrotes rofort4Atus mi. 

voltAna fogvo ellenszelsAltatodeul o t3-ey masitt eGyetoonek kato. 

likas urtoctiv6 kell vAltoznia." A lop cesjemzi, ho crd ez 

• 0Geai eayetem lesz.142/  
•4614.0gogilitioalsmids.r.• 

142/ Damomererszeig 1)2). apr. lo. A v67,6n kidortil, boo a 
meat= emetenek felekevati niskolak leasneko 

Klebelsberg ozeriat ezek a katoMas in4vzotek keznék ' 

e ezerzeteerendok 41tol fenntortott valcAvi iskolAk tena. 

A boIlGat6o4a ki*szet>őtele 1322 6o 1)31 k6zUtt követ-

kező !dwell alakult: 

1)22.23 
1920.0.25 
1)25.26 
1926-27 
1)27-28 
1929-30 
1)30.31 

Halls. 
8ssz. 
11a*, 
100 
1081 
1190 
1373 
1546 
a041 

Jog 

502 
504 
502 
991 
676 
778 
1083 

Balos 

40 
50 
97 
90 

107 
106 
404 

Orvos 

509 
3)6 
376 
348 
383 
310 
400 

rgEt 

92 
50 
68 
68 
)7 

160 
117 

Győgyez. 

43 
90 
70 
78 
108 
isw 
48 143/ 

143/ BeszAmoló aW.Tudor,  
vagirmaiiii.11.1*****.woier4,41100b ,  

400-310 óvral. 68014 
9* 6v01* 1930. 261, old. filagy08tat. L'vk. az I 



Ezekből:,e statisztikatél két dologra lehet utalnis egyrészt at 

lathatJuk* 1100 a ballEatéság asármazás.szerinti összatótelég ,  

viiltozat1ena4sa mellett korlátlanul szabad az 4t az 06.Y04,* 

tom tell) se urakodd osst4414 ás a kőséprétegek jeVára, filásod.0 

sow feltiisöenemetkedik e aostudományi kar hallgatéinak swims 41 
ass• . élVen ellentőtben osakkena tendenoiát mutt as orvosten 
Os mi-i-vszorées hallgeték same* CSetély a természettudoMánA 
key hallgetéinak saima 13..tz as eltolódás es egyetemi saekok 

kazettt eigáltalán nem Volt összWengben a társadalmi haladás 

érdekeivel u viasont anal inkább a közéorétegek érdekeivel* 
Noha es *rest* egészsésUgyi visson/ai rendkival elmaraduttak 

voltak* 1932-..ben minden loo élveszlittettermek kötal 16w4 
csecsembkorban hat meg* a tertőző betessésekaellott a 0136.0 

eseuöhsleadóság országos viazonylatban mesas Volt Szeseden*  

annek,  el/0ml** az orVostenballsatók Wise a aseSedi aWatemen 
ewe csökkent; 244/ 
etilpl0111010.00 10.. •  
144/ $O5 	ilőseeto Hazánk közoktatetatigye a II* villigbaborm* 

is* V42* lit* oldi 
4111011114.111111.00"1141*. 

A 'seadesági Vélság (Wei alatt .0jAeg041L, egyetem Way ze*t. 
te egyre Sulyosellb4 Vált*  NA* ;an.40,1, astiss ok,tsvést 61tt vitoo. 

g011 0000grOtt: 141000400010)44 Ouly00 :41Xepot :rajzolOdik ki* 
AO t930*...31.-00 tenéV beSzámo1634ban a rektor ea egyetam 

bezárásának sondolota és terM ellen tiltakozott* Steil as lo-
eágkonZilla szegány dtákjaira* 0 a403.1.00 Oltlizet4 bollgatOkral  

az intézetek látozáriának csökkentésérőt• Az 101.42..tas tanévg.. 
ben végzett sakedásről Dr* Varese Stemér rekz' a 041400 gong* 
4Okat ealesetve "tenyegető tethők tprnyosulnek tAnden 
r61" mondja besztooleijában• tresikusnak laws() helyzetet 



szinte kU'tú8t azaek tekinti•0145/  

145/ JUTE Onyvtárs Reszám016  i  ?even° aózsef Tu ományegletem 
%93202mes tanóvi mükődé éről# $zeged, 1932. 67,  0.  

ors 

A gozdaségi 	 kftetkezményével indokaVe 

13,24-ben 11 tanszékat saintetett meg a rai 0 szagedi t;w0t0 4 

Sok tendril  oktatói fláat szintetek,meg o  kőztak  9  egyetem 

tea:I:Lek kellett távozmie. 

A szagedi amatem, as iskol ká, Wtemplom, a klinikék met 

left a tanárképa Miskolt 'll 1326 6széta't8rtén megajitása az eredÉ. 

ménye szegodi kulturpolitikei Prgremeek• /A Stet, tvicOurr00. 

litóet tea errök, bow es :027-be seegedon raemilt 0 Tear-,  

képző röiskola. 146/ 

' 8tat.szttce1 Avkőnyv, 	266 old* 

1300413 s texvozett 12 egyetemi kliniksi objektuOból 

1 Ka Arkádos és patheonnst 

zetileg patinas foci t6t 44 

késziat el, s Természettud 

diszitett épülettömtlévelit t 

10ttőObje az MVOS kart klimikákkal a aza di ewetemot 10506p 

Burópa ik legiapozánsebb, e viszonvokhoz képest modern ku1.0 

objelatumma emelteo. Szeged kulturais fejlődésének 

fontos eleme volt 0 folópalt 14 1*(44004 tonter=.]' 60 ,0 

timit6.10késes14 

A mes nem vz sult itkezések ós as U3ociiiefl letke 

$111$943 nehims6gek mellett sem tegaddek, ho  W 0 Witco kulturális 

Pedagodásáhoa (Oak az objektumok hoszájárultak, a*4&k 

ban meek 0.44,  későbbi demokratikus korbea válbsttok 140040 0 

dolgozó mé özkin0Sévó. 

d 



iakoláokivüli oApmilvelaair iamagetterSeestaa.a.tatv‘eae-
te 	trodslom, oz °pore kultura, a tlessaikus zonal allot, 0 

1 b4 108zt60 60 a .aavot váltocetlanul el•anyagolt 
területet Yeltak 4  Vittoa mave100 	Opiitik ánek* Az 190* 

44 000411,000. tervb00,magjeltilt -.Aa#W koronaből 04040,  

1500ze 27.463 k00000 volt; terVbe VAve 0 feoti Wok VojiesztA-
dare 40 fennt‚.t&$01, x9a74#4 o 10041velaare 00444$000 4500• 
Pellet fogadott el a toggico Wiagyülasa 	aZ tisSzes: ,  
népmüvelAsi •eatOlOa  9.3o,PeOgit fogadott el a 
1001004s:it „9: 	dig mindassze l0000 Peog8t0 	A munkásm. 

1R24, okto 3, 	41,1 Wazoiüvelődési 0610kra 
lma.-AerorszAs 	jail*  4. A NriOxosi TenaOS 

élzgYulése s  36v. avt koltsibev 	ria tár  a. 

sag bs Sze 4 dolgoae perasztságstioak, L taw világ napamek 
milvelődés• i  kulturalis felemelkedesébez ez a "támogaWie" 

t .  .a sem jelentett4 
A namavelas elbecoesel L t 	ea a kbrülmany 

is, ho.  pewben a kir, tonfelumelő felterj atásában kart(' 
a kultusaminisztert, ho 'sk( leiratot iatézni a 

város  vezetőihez amok Ardekahee, boo a lop ezer kot# holden 

elterü/8 vares lekossagánst megtorteodő olt. ram:leave» 

Methe a negYobb bozaajá•olast btatosittassak," '" 
azgatAzi Bizottság trot t* 020/ 	Ira 

A Ur, toolfeltigztelő feitehettion teve 	volt tAjékoz64ve 
a kultuezmioteZter z: 8J6 8  Xultura 	00  ttgazatotaCk 
fejlesztAse tárgyAbeu. Alert bibazen Klebelsbergtől leselább 

147/ seed c e  30 koroati , 



e:1404 mes008 411 a  dolgozó nép ktaitiurailia saálavonalénak 0100 . 

gaaabb szintre eaaelésa, és tejlesztóse, mint  mondjuk szege-  

d1 Vezetők41. Jellemző bizonyitóka *nook  az. a tén$ 0, begy mega  
Rlebelsterg Mane,  s- kultútre minisztere,, 1926.m.baa a mavészQtské-  

re  Gs ez tradalamra 122oae, ills :276000o  PeaLlOt angedólyazett  

a költségvetéséből, mig ugyanekkor va11441 eéletra  

,~fö~ ~sgkit: jst~tc~tb, l~~/  

149/ Balogh  24nde~ t ~eb91sber Ura 6  a  me a 	000010 l3 z » 
~~ Vo1~  ~959,3 .az »  28, 

 
old,'  

tic*Oe Szeged  kxlbttralls, pctivol,ésl. 4gai ,a belaI min, . 

áetatt faltanő volt  e Ogres  kulturélis fejlődésének egyaldala w 

odgeo A  :»saabaz 470ma.sztó argiaGl Zaaiitlal eem =Usk  el# .A  Bél  

toogyerax4zde 1925 1114128 24«4 .szametbae "a szisészek bihetetlea  

Ovamerboa vergődnek°  olvashatjuk, mart nem tudel,t a azidhaz  

illetményt fizetni a aziaéazekaeko As  igazgató a szegedi szia~ 

11.6z szaaalómitt kérte* A  szinCuazeir, tulip részének  errs  gelmaad~» . 

talc. A szerződés nélkal maradt sziamavéazek, 'Mrs ftrenohez  

és Juh4sZ Gynlóhoz fanrdult:ak, hq= vezetósak és lraay ttasuk  

mellett a  két smes szegedi lr6 mavelbő.l 57** ,   : masort « A  sap.  

haz operettek és zenés vigjFi,taak dŐmplegjóvel sem tudta `'téxe~  

kópesse taunt  anmag4t. Az  elOad4sek szlate °Ores nézőtér ew  
lőtt jatszódtak", 	tamegatast p szi>nah4z nem kapett ,  

A  v4rea tamegatósa padig abban  Te-jQz§dőtt ki, hazy lamAndott  

a ezibb4z &Nara a "Vigalmi adóról,0*. lae, 	. 

150 Dé3magyararsz4g 192, . Julius  1.04; ,  

De  ae , ers aa gagdoc001-1Aazrá:t;zl szan4l ,01s 'titan  sem  

4s2.4  
Vttlt a ,sz1nhiaz belyzete. A DálaaagyeaorszégTjasu4r 1064 széma  
beas4mal exról bogy "aziataraexlst 3~.̀-4t "Sr*  llstézték, a  



ok  

~'. Ste„  

vtomoo,E  

attak  

' n o: s kamely too*  I.  

jet auái.ekS # növe:ke  

asa eattdeM01070  

1:104 	A gazdasági vasikt  ~. 

beszünto' G 	6414. S#.  

n "e~ 

0V02!  3431 dkt4  ~►. 

A»uzetim és k~ kiemo lked  

értókot jelentett uawriosak 0360d04t  

vidéki museum s 1i ts Monoi 

1927 kW:tt e'Unto/  Xti 	óvi 	vtv eraa 

tebruárjábo~ 

tss;e l ujabb 25 . 

tanács  esvegiláag Ov ; 

at  1331.4g~► 
stfise . 

Az  asSZeS  1~~y 

!*exalt Ora*  

~~~ 

4.~ 

 stilcOi  
t01.* ),527  

11.; 	Ve4.0. $tOdja 	't414Ktr4Ei4 	~14ttigai  

is  vasaetcoztisbat 	Oete m6lté még  

	

Itt zenélét 	estQ`esan  

ve 	a  10  

Za  

voit,  1925ben a  kanvirtAx  

volt  és 33 ■040 kbozi M14)1002(44; #.Ortént o  

ák ozima ae..eoo ttitött  
52/  



no vArosok közdl*E év at 
Paosott*  ebol 5 moat volt 
Debrecenben 7 
Miekolcon 

mekosic*IW  
155/ Statisztikai 	6 

:T44' 

lAtegatotts 
	tee 1328/29 években Sze ,,,,  den 4 mozi vetitett 

filmeket* Budapest után Szegeden néztok legtöbbeo Moat e 
összeseo 8224.00o-en* 

97,000  
6670000 	* 34000 oésője Volt efil.* 

* 276* old* 
400111.1.1NOMNA~0000 

Az Irodalmi életbon móra p 	jubliaz 	J6zsof 

Attila. »30461 Bada6ti, és mósok képViselték abaladó iro 

dame;  és  401tak ennek bagyemaoyeit* :  Oro Pereno 6a Juháez 

Gyuls részvételével reodezett irodalmi estek a Tisza &TAW. 

ban mindig 016ak Ordeklődés mellett gi•jtottak le, ekik 
mint a Délme exorez4g »26 I*SiTt sz 	up) ‚lit 

bale ez elfésult, eltorzult szegedi irodalat életbe*" 
DAnnyée Perom auvoib81 1327 évben ren sett Oast 

nyitéee elkelméval mutatott rá es iró* bogy s milvészeksek 
"Szézszorozott energiével kell kazdeoidk *  bog/ ovomasztó go 

jej  k mellett meg8rizsék lelki fUggetlenzégdketn* A korabeli 
sajtó killönöseo a baledó Elmogyerorszii gbbesör szét smolt 
• asegedi feetőmilvéezek mellett, akik se 	magi, do még 

erkölosi tdmogatést sezikaptek 0 vároaté 

A tuls4  sea 004401da1u 6$ antidemokratikus kulturpo 
ke e azegedi értelmiség Wade) részéből %tow ellentglitst 
véltott ki* As sotifasiszta* demokrttikua4s komMuoista érzel*,  
• értelmiség kapoeo/otban éllt a muoki—szervezetekkel és részt 
Vett a ounkAaok kulturólia nevelésében 60 a mdvelteég fejleesft,  
tésében* Usti,* leggyskrabbon Jubiaz Gyula* Józaef Attilz, 

* 
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A 20.0e óvek II. telében és e 30.ns évek kemetén tevékenyke. 

debt Szemden Ortelmiségiekb61 6116 illegális csoport, maiynek 

vezetője Szepesi IMre volt, pedigRam . istván, StrauSe 

Sander, Oladioa JÓzset s  Mastinszk; (Maser, Szamek Gvargy, SZO" 

mek Szemek Odra ás mások voltak*:"4/ 

15.41 Idotomöcsin *that/ óo tiesAturniczt 44aset elvtársak vi sa
eééaeből feljegyeztaiu  e  randörapicliknek SUoralt 
késöbb 'beéptilni a csoportba 6o a  rendőrsé ezt ,ez Ue  

lis kommanista értaiMiségi OsoPortot relozámolte 
gAket  s  szegedi btróság  102-ben tárgyalta 

E esoport elsősorben s szegedi mUnkás kulturemesUletek 
kbrOben tavékenykadett s a jobboldsli: szociáldemokrata kuItur 
polkával szemben osztályhercos ezeile;lben nevelte e munia. 

seket# $aját képzésükkel is toglalkozve a Marxista.leniaista 

ismereteiket és tudásukat ifOokortok hafnium/tool a dolgozók 

kőrében#RésztVettek a munkás kulturesoportok progromjának ki. 
clakitásUban és többszdr 6nmaguk is szerepeltek milsoraikb3440 

111* JUDO Attila, A4 Eadre és mások 	Szepesi lmra, 
ski a Munkásotthonlifizt tjság"át te szerkesztette, gazdag 
lusztrációkat iostat a Hortiv -remain munkésellenes politik4- 
járól, valamint tudósitleokats hireket WEI:lilt e Szovjetuntó 

ban 104 6  szocialiste ‚Pit munkáról 
A munkásság kulturdlis mozgalmát egyáltalán nem tekintet. 

tók 6noélu mozgalotnek, mint chow s jobboldell szooiáldenokte. 

táko E asoport kapcsolatot tartott twin m4a baloldeli értelmi. 

ségi egyénekkel is, lasősorban Oze,wsi Imre neje t  D. Seam* 
Sára kőzremakődésével, ski Qom volt'tegja e pártaak s  de a 
szegedi munkások beválasztották a tarvényhatósági test:illetba 
Ilzen ez áttételen keresztO1 álltak kapcsoletban Dr. Berea 141 
orvossal is eki szintén s munkások bizalmébét kezelt be 



szegedi tiörvé€yhatéstig testtiletbe*  

  

5/ MaaanaaIo 34zsef. Bt .  vit3szaeal6  
S•r1 ~ 

. , 
A helyi ~► ~ó~$g~ ~~~~~ ~;énaa~~~o~.za 	nőre 	e  

bővült b SHISkie ku.lturszer 	 nisége 	nött szereptik . 

6k stvelődéséaek fe 	n. Ulm  :s;49=4 Velt:. e. 

zaval6k6rus acal4aek tevé 	a4g6bea 	aizerepo  
Volt 	t Pare,acne 	tanitatte be  e sz#:aderaboi±et és a  

Versa Ovapmet.  
A .Szeged1. Áltelttnos  

tőségeihez v.iamany4►tva madam  
o Otte kul:turiilban a forradalski hawe 	o z hivea  

kLiz5as 	A muskiAstaüvelődISsnek eZt a ozolid szerVeze*  
ée~ . bath 	lUlaőrzélti aakiet#a+ A SZA, d köz,e + 	a~ 

ék 1926 febrair a4.4 	az eltsZ5k felalvasts a  

e16e4g étiratát 	arra szálitaGta rot  sZ laka  

let 

az. .Aitotúnoe 	tts D41 let  612e4r6b t "alkalma  
156/  titódes ellenőrizze  

lakolwazékl  ~e 	Ny 2  /227«  

ve  
agedi sinktiaaits .  

szabald  kórus  ~~ e 

~l 	 ot 	musk  

ay 04 es~é~~ ~r~» 

dit A SzQg$di  Sticks~e~ 

~veléaét foxltatve too*  

t e 	emi. 	 "v6aza3cet  t  irékat h9~ 

	

abözd tar 	al( 	artasfira  ~ . 
A 	z 006 Boeattlet# , 	$ 	z 4s 1202iga ban a  

VII -es  az4ao 	selts*157/ 	 : 

us7J ser~~~ zS ~~a~ e A 	tevék 	a k~~4~ 
vacates. 	54945. Bp. Aka 	Kiadé 1 ' 



4.. 91,  w. 

1)27.ben Eezperenttli 10.41104$ ndez8¢e cra7. tt Gyermek Wile*  

tet6at 60 muekk4q kIrA3dt3Zás4kat sz:3rvazcrtt:, abet e  mu4kitia. ~~ . 

kaZt?s 6r4okei.rtil gpelkran esett 1=64 19244,ban m9gaelOk406 üuasp. . 

eéget rcndeMett Umatilla  Lo4es 65. szillet64noWa a1lrs1m3bb1.  

A  OizeGe4$. Z3hIc.rAal46 LGyesiiiat boldid03 	volt  Bz maiw  

g4ro vent('  obki1y1 bat6aAGsk. a randörs6G flgyaloOt., amel y WA)  

alt~elQa~~a~l rajtsüt®sszeril razzi at rendezett allátvezőr utemi  

Munt4satthoabeu.: 102 szeptemberóben aHf'Ot3p14 .oZi.eoxuan  b3.~ 

zalmas 4tM.xja`t+aaon sz6Z i.tatim fal 0pek,(000etert  i  beGV trWe~» 

U406gazara magi.e; 	i.0s641o.tot ga..tesaen a: raaaOrs4 bevcar-  
s, ~~~ -  

uasavol ~ ~~taal~4s4t~thaaba:n« 	193444n elm  ilyan xa;lteüt4e  

15e/ 	Pelg4.rmastert bizalmast 102 24 1004m,  

szerU. arizsgdlat alkalmAval, az Dazporonta tmostilet ta *alt  

zetbe vett614 $ doszes folszereldsiiket a rendőrabg elkobost~ 

1.45V 	Palcariaeateri bizalass* 100 .. 2263.  

#~ eztagedi munktwatlis EAsik jeleatao k31lturJzerve a  szeGedt Wu-  
k~ Teintedz4 Bsyesdlet voi:t ,¢ smelytál ahoUii b.r;at6atkgak santét"  

megvQntak az aayagi: támegattimt,, azz:al, az i.ndokkai, 41e4 szerint  

Nia.zagios 4,s szempontból az egyesiilet tec4a/ aagbizg.  

botot1atek.16°  

160 OVAL.  Misplinl l 
	

19334 99 oz trot.  

zeL a taunkóts hulturszervok .a murxlaiss%G müveladósát . s  

kultur6lia roj1044$6t s•alg4lt4k 0  a  aunLr'sok iinfQiáldaz8 smo~  

l48arit4sab8l rnaritettek er8t . teramOttdk el0 az 	azükös  

enyegi. ,hu1yz•attikben i s  e szervek 041046aókssz szüksdgros moos/  

fedezetat.  

Az  salt,  szegoai 	vazete Za4ar Daza0 titk4rTvezo 'tta  

46bbaldal,i► beiUl .itettsagu vozet6e03+10 eiPre Ougtelem .bbul  ~l*. 



Malta  a kulturális tevékenység osztályharcos 	feji.d.  

désót, ,14 .z is megtörtént, bogy  a párttitkár kikergette a munkás-  

QEthorxból sszavalókórust amikor are@;áa13Qtta, hogy forradalmi  

verseket  tanultak.: /gnsáta,ssky 3. $t. Visszeeml.ékezése;i ./ A . 

áaloldali szociáldemokraták és a kommunisták tekintélyének és  

bafoIyásáRak ál.landé qOvekeáése a  ku3.tar-áli.s egyestil,etelk'beq  

oyugtaleanitapi kezdte a POidl és s Kéthly.féle szont.r• demo  ve.  

zetőke.t is. Elhatározták, , hogy  útját áll.Ját a forrad.a3.mi exrje.  

d.éscaek. A munkáshultuxs .zervek és egyesületek agliger tm ►rabél.yane+~ 

dő tevékenysége Onsagáben véve is , errs késztette a párt vine,- 

tőségét, hogy 9,ntet3zivQbben foglalkozzék a kuZturmuaka kérdi.  

sd .iV!3 l *  

Ugyanakkor a KommuQisteAk Pértja 192$.ben megt artott pl.é.  

uuma is  ráiráryitQtta a párt figyelmét s kulturegyeetilotekre, . 

mint  e harer egyik igen fontos legális eszközére 8.a célul tiizte  

ki  azok meghbditiásának szdk.ségaaségét .  aKommuniete Art dZtal.,  

A  szegedi munkás ka3 ►twrmozgal.bm ,tapasztalatai a3.át4maaztották  

TamáS Aladár a 100 % c:.. folyóiratban l61/ 1929-bon kifejtett  

163/ 100g. Akadémiei Ki,adb, 297. old '.  1964. ~► A 43 ilieg4lis  
folyóirata. 1927-1930. Szerzd: Tamás Aladár. ; 

1 	~ rwr..+.r►~rr.. 

nézetét, hogy  ti.; a  kérdés  az:  hogy Vajon 1ebat-0, embed-e l.  
h~ aöncél:r legyen a munkás kulturmota;gai,Qm, •• messzemenően  

ti;sztázádatt ebben az  irányban,  by a  kulturmazgal:Qm nem is  

cél, heRlem eszköze kall, hogy legyen az osztál:yharpnalc. A mua~
. 

kAes kultu.rmcaagelomnak, .mint proletár o:; ztál,y ascazgel.Qmnek tudatosu.-  

láse semmi  egvebet nem j4lentett, mint e muraká$osztdly egy bi:»  

zQnyss rEtegénak sajátos ezervezüdézét ez  alien  az ideológia  

ás kulturpviiti.ka ellen, amely  mimdink4bb nacionalista és im.  

pbriali.sts uszi,tás szalga ,letában álli*' ,162/  

'ti7.277T8MMUnista Art *folyóiratit Szegeden 	olvas ék Egyik  



terjaezta n001 P41 irta o szartapzt604.6-q1011t 2Z-11 oz 0034 . 
loplett $ztVeSen olVoSom, mival#*', randkiviil &k0í3. 

Airle*Iiiro4robia*co 

A Zzapeai Tore 000oort 60 o4a bololdali toara4sak l  akik 0 - 

Otalk40 kultuveaa0410takbeo tovOkezakaatak t  0 900 7vobao. WO* 

tatt osat41;01ar0o6 szallatboa: VOgazték ouakasseig kultapalta 

aaValOoéte 

StWo mesa 00. 6r61 td 	QC  14004 hojOzaraaabb 

011- 1116.rzta 014 vozja  a kultur4110 0.0fmtilatek tovtketk9000V* 

AZ Oppovtuaista Vozztat azt gando2t4k0 boo Opesek /esztak 

460siazi1?itaai MOzg61,04V0 04301101V4 06zeteiket# 1z7 sznoter0. 
m6 1927400a az a bot4vozat t  000lv kiooadtali, ticw lOte  kell 

hoznt  o'Irrau040 kolturozervak, owilttos bizott044t A 
toanvi'katuroport vazot6s6Go100k4  04 teXhiv406bon o  art va- 

Zataafte 19271 am, 0106 app5o1140 2401 D0o06 tittam,  014ivetz&i. 
ina o ' munkA00000410tak tevtke10060130 400rdlua1a30 éat1100. 
31,z400 0613e1b61 4a, 11.4a 44,1x.. ,  4 6án Ortakozlatre blvta 
hulturotftWiat6kato163/ 

10/ SAL* A PAO$041. OZOVV0ZOtt M44440 k .kulturazarvoirlak 
eatittaa tItzotto44a Loot. 15277* 34.. ,00-0 60 go-et; 

. tvotok4 

A partszarveze 441 0 azakaztavezetl blzottc604 41ta 

dolgaZott tuab4142;at um readaltasett o  baCy a kulturozarvek 

03,1-062 Gagbiza0joi 1b2 3I3 elaaka toadeakozást 306501 yam 

0azt, viazont a kultusblzotts4g iamal7o Zakammazet oallott 

mul4lud4tt/ LaTviselteti m*G4t a kaltvrrszarvek alésoin* VaI6ezigis 

b,0' azt az iatózkod6ot öV.did6abeW avotte e pArt-

szervazet vozet004amek 68 0•0zokazervezetl VB.nek oz as albs. 

tArozetsa 10 1  bop 16trehort4k 0 "kulturazervek intéz6 bizott 

adgeitn4 ama24 kidolsoZta szabalyziltoto Az id4z3tt 0.113tamOnv 
3441 0s4 trot). 



-94 ,  

A szab!alyzat az alábbiakat tartalmaztas 

1. A VéGrehajtó és Szakszervezeti Bizottaás #  a munkásság 

SzoCialista szelIemben Való nevelését ós e sze1lemt01 Athatott 

mavaldidését elOmozditva messwrvezi a ulturszervek ntz5bizobt.  

ságót. 

2; Az ink4z8 bizottság 0 következőképpen alakul megt 

3 tagot kiild abba a Vésrehajtó Bizotts4s #  3-at a Szakszervezeti 

Botts, és ezen fella minden kulturális és m4velődési elekus; 

let, esoPort vezetősége 1,4 togot választ e bizottságba. Hivatal 

1)61 teSja més s Munkáskönyvtár 10aYvtár0064 - 

?).* miuden későbbi kulturális elakulat, amel,/ a VB és ez zB, 

óvAhaGyás6val és elismerésével létesal. • bizottságban Való lap* 

viselet jotit usyanCoak elnyeri. 

4. Uinden alakulcit vao csoport az évi 	tilések sestet- 

tAss után ujba Vest kUldöttet a bottsá&a. Az intOző bi. 

zottstis a maga kebeléből elnököt és titkárt választ... 

6* Az intéző bizotteág nden alá t50 tartoző csoportot vow 

elakulct önkormányzatitt tlszteletben tartja. ano szem előtt 

tartásával hatásköre s kövatkezö; 

a/ A munkásszinpadon előadandó darabok# Masorok megválasztása. 

va64 8 munkásszinpad vezetőségs á1ta előterjesztett darabok és 

masorok elUdasainak javáhataása #  zelőadások itizjének időponti 

meghat4rozása. 

b/ A tőbbi szervek 41tal rendezendő előadások# hangVersenyek 

programjdnak jóVállagyé tudomásulvétele #  vae0, *amok ellenkezője 

amennyiben nunkásotthenban tertirtnánek# ez időpont mesh*. 

távozása; 

0/ Madan kulturális suery müködésének ellenőrzése# amok elle ss 

őrzó 'ete #  how az elaje tertozó egyeallietek# csoportok tes3ei0.0 
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egYuttel e Pártcek* ye valamektk szakszorvezetnek* 
4/ A Munkisotthonban rendezett előadásoki hangversenyek )  miisoros 
előadások Ovedelmének hoveforditásaról sa614 rendeikezés 
/ javasiattétel e munkáskönyVtár gyarepttására* 

Azon cooportoki  alekuletok, amelyek oz iutéző bizottság 
rendelkezéseint* mesukst iiá nem yeti)* *  a Munkásotthonban arm 

mukadbetoek, elveeztik a munkássás torumainek erkOlcsi és swig/ 
titimosatását* 

8* Az intéző bizottság müködését és intózkedését a végre- 
• 111306 és szakszervezeti bizotteág egyattesen h ot*  feltilvizsgál 

at. 
A Szebályzat utolsó pontje rendelkezett e6 1, hosy s koo, 

rábban a munkés kulturmunkát tr4nyit6 Kulturbizottság mükődését 
'164/ beszünteti* 

z 4zett 	3teinómy 73* sz* levél* 

A pártvezetőség és a szekszervezeti b ottság igyekozett 
szigoraan ellenőrzése 014 Vonni mindenféle kulturális teVékeny-
tőset kifejté csoportot* A p: bye 	azonban igy sem érts 
01 néljat* A kommunista érzelmd és baloldalt Szociáldemokraták 
maShiusitották s pártvezetőségliek set s szándékát, bogy• nép 
0inyomoinek igényelhez igazitee e kulturmunka politikei Os 
ológist tartalmát* Sőt e kultumunkásot rendszeres találkozásn, 
velaMint a munketerVek feletti vita módot odtek a esatályharcos 

talajon 4116 munkiksoknok ehhoz, bogy a munkásosztály és et egésZ 
proletáriátus órdekei szempontailból világitsák meg a kulturmoss* 
galom szerepét ős jelentőségét a kizsdam4n$0440: ollani haroban* 
A gyakori Von ines Ösii,zeosapasok moomutattake vitatkozők  kis  

z tti alapáltda 4166bitistisOgét,  ami,  uwenakkor azt is 3010ste, 
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haw 0 kulturmunka koraatoem strut 6o ceendes területe a munkás.0 

ode toOketuad flak, banem e 	jen  Cantos frontja 'az oamtáliv. 

harenekt 

 

he 40111 IA a le ontozabbo Huai kóraelskéot vatőttot 

01 e mozgalomban# bow a munkásadg kultureMesületei 0 *0010ne-

lizmus, a $ovinizmus 60 a faoizmuo eoéb szellemi term61Oit beg. 

fogad6 tegi terjesztőpotsári szerveze1ekk4 desrad4lődnak ,40 vow A 

Preletázérdekeket tektotik Ines előtt 60 a demokratikas, vales. 

mint szocialiste kulturának 6s oszméknek a beret formumaivá 

válnak. 

A_ kommunist4k4 akik 0 20..es Ovok 0140 fe16ben m6s nom tudw 

ták 014rnis ho ra 4 tudatos osztályharcos irányba fejlődjön e 

kulturmozgalom, eztd6szek VéGéta eePro 000wobb Sikereket 6rtek 

el ezen a tOren U. A munkás kultureoeSületek cóltudatos 6saw. 

fogásAra tarekeatek. to a jobboldali ozociáldemokratU vezetősése 

akkor ezt azilatoleroll ekadáborte• Most, amikor moat* ltajer 

pozsőék határorták•01 a kultur4lis egveailletek eoséges 

tásának mesvaléoltdsát, kommunistak oz  t Tom el1eneZt6k, do 

tudatában voltek antak, boo nebbz here vár rájuk ebben s te*ia. 

tetbent 1100 0 kulturális 0Westilatek ne 0 P0104 kulturi040 

nyeknek:beh64016 jobboldali szociáldemokratak proaramját valOg. 

sitsák mes, banem 0 prolet4r osztálykulturs birdetői leweneks 

A kommunisták résztvettek San,  Os Szakszervezeti Sizotts 

41401 16trehozott vezető szerVben 60 munkájukat a RP protra in. 

jdok megfelelően v6sesnék• 

.9.a.44,2=1,44124  
•
A Dabble° ormay 1931.baa 60 Alebelsbers &me 19320.ben 

bekövetkezett halálával Szeged elveszitette azt az ereto táma", 



4.0  

azát,: emelyre thassz1c©datt a ,sze:gedi kultuxpolitik$ kialakitá .sá.  

ben . De nagy tévedés letup  atat gondola,  bogy Szeged oeupán aján.  

dékképpep kapta az egyetemi intézményeket, az nxvoe3, klinikdkat s 
 

az iskolai  tamermeket  e  a taudrkdpaő főiskolát és természetesen .  

e fogadalmi templomot. Egyébként itt JegyezzaC. :areg.e hcgy .ez  

lots miniszter t;jévoltábói is" a kc;lrméicly 2; ►5 milli()  Peagő épitt-  

3ezéssel maradt adása Szegednek. A Város U.  kifizette a mega  

részét  ez agyetemi épitke .zéseklez., de ez 4311314 nem v;}lósitotta  . 

meg, nem ruházta be  last  ópitke zések.be. l65/  

165/ 1:16110g4avor+azág 1933.. Julius 24. .Iét ée. .félmi d nej  
6pitke9zésael tartozik még az állam St✓egednak,M  

YálfY Zézset polgármester minden bioonsayal jéi érteaiiltesa  

jelentette  ki Rleáélsberg halále utén$ hogy t:$aszor heugoztst . 

tam  és hengoz:tetni fogom a  jciVőben is, bogy  Kl+abealsberg bar..  

milyen jéakoréje Volt  Szegodnek, tőle ingyen semmit nem kap.  
tunk*" 166/  

166/ SZAIF* 	4ázsef és P l 	yar .. i~eta~.~ ~►93~w~. ét 
k~;~cgy~lés junlua 27.ijkv. 11:~ o~* . 

A  zdasági net  fe11egdité re  kevés  volt a kezdeményezés  

és még keue .aebb .a szándék e kormány vezetői részéről.. 2oo ezer  

lakosti Szegedről t'xlmtodcaztak gazdeseágt alapok, vagyis terméaze.i  

tee feltétel 	lgy Szeged  ma.sedt anrtek amtuek prmdeaztiuél.  

tákt a aortby-rezsim vezetőit kulturálie kirekatnek Nyuget felé  

fats a szomszédos aépdkkel szembeni terjeszkedés lgaPogaradiszti ~» 

kua e,azkazónek.  

Az  1930.32w a évekbmn, uj Jelezsóggel. találkozunk 8zegadea -.'  

and gyakoribb e tiltakozás, a  pertain, a sérelem Szeged  u  

mond  tessveee►,r;i esisurvaaztása ellen. ; A  gazdasági b tr.jokhoz As it  



kalturális Opit Q :ések vieozaeoáoébsz term4oze3tesoe kOze volt  

e gozdoadei v lodes* ie« Osokhoay it ,majd látni fee3uk ezek  

esoirdmok telytotódook e képObbi ideszekboe t$, AliG zojlett le  

~ rendkivül new Unnepélyeoo60 6m 410dolittoe hata ►c;ulotbon e to.*  

eadolmt temzaes dfao4400 *  felozontolóse;  l  tolomint 0 :Z eeyetemtitá.*  

nikák 60 intézetek fo1avotáso * :sárto riatizt.~ bo seaka .~t tarJe sz~: 

tettek Szased korábbon eliomort "o~,*ozdement6 szoropéne .k" .le6**,*  
4.Ltelés6141 .4# toéxot va11olt at Soosod .oz: allamt61 le millt6 pea.  

66 távbet* a  bo felépitertték az iekciláket* miért kell máris  
f19311 30 osztályt soeswastotni áe 12 tonitét elboosájtaei s: 01-  

ért kellett felépiteni e klinikákat* be most bezárják 0 klint ++ 

kák beteGnzpbáit * nem atto rtPoldkA ►0 a klitikák* hoes eséeyitse~  

flak?! Oindezt jow l kérték számon Klebelsbere utédjátél Hémen  

%lint ks.ltuazz%isztert614 /67/  

Résopeakon át állond6 témája volt a szeo$t kOzvrrle :méns nek  

és 	ujndeeknok e#S e ez or ezeOedt intézmény be3zátása . *  

fittelsez6o0 más vár000kbo * Pl. . ez ipori tonoeaettb0a éa fter ~ 

mekvédé Lies bezárása: 1930. dpriliaboes Továbbá ez Alá;o ;mt 	tó~ 

ezoti Hivatal áe ez It 16 %bit, alvitele * az ujszeeedi Arpád..  

ottb,on ffi4esziuntetése*  e camel éo ozecvdl, teefelúmelOség a~»  

belyezése Szenteer00 
 

1681 
 

103/ 1Xamomarerszőe 1932 . ' To 16*  

A város vez@tdi k6zvctlee: érietkezéobe é tek sérelmek  
orvool4s4ro a karmánszéedl és ez uj miniszterelaiknél *  Ráte:IY$  

Gyulánál+ A kormAny állaaPaatjat a Dama‘4erorimac 1932 #  06tre lt  ,  

3104 száma ismertette *  mels szerint a  kormány k6z6kte* hoes  

atm '"Oat:,  tiVelemte ezokot az interveeefákat *  eomolVakot  e 
messzüetatett, vow áthelyezett bivatr1lat; érdekében további  



tek mAs  

etők, m  

attmeradasakkel 	ltitban történtek."  
1amlteltea as be karat as e etem 0rvost fokultAsaQak mag*  

00Unttitóse &a a varasi veseták nem tzul$srateattAk el o hivatko;  

res pvozag ennek v4re0ne14 066 mindig adésa hli  

rI$szetsaa4.k tekinthatii61  ~aeqod hexyzet6aek eeexe  

mOeitlés6bon berkftetkezett ,vdatozaot 	zen e ku/turtilio. le~ 

épltts oroz4g00 méreta  volt4 Sza0b0100 Qtté munkan61kUli dip• . 

lamasak aItOrtby.raad:szerbett »194944 s* muzk&jdboa kimu-tetijef 
 

41114etoloQ cit:ploiiaeloOk t3zámo 1)344)en 4044 volte a as  
~ an 441°0400k ~ezá ns blzotta110k asszeir4Se az.eitiat  

. 
00 évben 1a~15 .emer diplc~~ volt ~tyér mb 	169/  

east,
. 
 how  

Al  

lesauth 1964 l ~ 

Inb6Zit6ny a 	e 	etéselo- Mint pl : 

orvosi key t4aaz6kel.aek csekkeutéiee, 	a Rdaketeilev  
p.itvda$ ataddse  .e flebreaeat. 	temnek i ooatlea valt ,,r. Vble  
m6ayem a.xaerluzi Szeged seer. pének ost;nkitAoa kapcsolatban volt  
Bethlen mintoztexel4ak k4rad4yAnok buk404vol, /1951 eu$4190/  

me 	As  rer.a 4 	rvot3,v erék kermanyzati roadozerOnak  

ep, karmany karmawzatl rendszerének  

ben 	urelkadé osztaA on 1e1t1l e10térba keritl * 
bbe .n vi,eszraez,orltott jabbet.del :lab reoket.bo otlot34  

# ez AgrAt.iusok csoportja, val®miat e  eséia6e6ses  
jabboldoli er4k tejvédők aaaportjvi, volamint a sze  l kfilbnirt  
m6nyeenk k6pvt:sel610 Ezek s belpplitikAbon e tatolis tost,ezto $1k+1  
boturara rekedtek 6a tá`eb hetolmet kbveteltek as Alldmvesetés.  
ben, A vilAmozdasAgl vdlsAs madyorarszasi hivotésoi,, s basa  

detiemség en6p f'Qrroáelmi monal0mt8l való  télelem to*.  
vdbbá 0 atmeetkaoi .  helyzetben kibontakozott uj tbrekvéaek, .  010.  



den. 	b«itleri 	mna bs 	utése Német. 	ben,  

0:64 be Olte a f.ajvé 	seólaősóge# jabbrrldaIi  

aratt* Swim* ez erőknek politikat vezóge (Iambas COO, 	t ;~ .  

skit as uvelka(16 .qHztli'lvok me,gbisbató .t 
	po2ittkusnak  

30stexrtek hetslmuk megstiltiFaf.td:sibQe s 	Mae. ektdber 4#40  

nprthy mintsstereltOkk$ nevezett kt.  

A vi 	ds, 	valst* éve bss 	4136 tat«dlis fs m~ 

táyrekvd erft oéS mb erekkel és s.atkcitzdkkel töreke4tAk s W,  

és k littkal eél k elérésére* A &Abbett kar 	Oats  

areviziós po 	éjóaak fa estköse  

vvlt,: amok eltsmartetóse az Antaa 	i a V  

	

talmat.usk kdtremakadéséve , 	ebajt:ieut se  

	

tot  viesznazerz6s0 Szt 	elkitstzelóst volt b~ 

	

z 0X010xe ter 	eformé3.ése::  

As btsen7os möstéka, 	Ieszts 	0 tatétetek alap  ~ 

a kUltaldi Huaga 	:k a 	*tee  s mindezek mel»  
e 	 ^4.pr 	. Am ez e Igultur~ 

s domgá% voltét et usalkodeS  
ve1dd 	- etóaek ms erüsadése jel:Ometetst  

ktviint 0 	óv sem 	sem  

A 	tokosok 60,0 	tss.tek mér kaaeébben Sea  
±e 	klebalabergX kEi ►ltue"politikéval, 	e1e81egesuek . 

tekt°. t 	1ulturélie berubétésgket,, .sdt e 	a 	vilagtg  

usége 	 tulzott 
	

élis a~ 
	ós 	 dmt*ák * 

A szélső jobbe~ 1i fastest(' 
 

6k betel- 	zi 	ul e . 
po ikat életben: egyutta 	kuXturél  

eétt 	alentette és bqlyette e fewer's m.egoldds tkatét  
170 	Ol#térte. Ezért ; a kulture fejlesztését felvél teat a  

tQtt elamotdtteat  



0 bgs 0yu1e: 19  

beszódében a es  

eWlk legfont  

elbsde 
i 

hetbatós lntázio  osabb leeledatanak  

10« 

fegyVe z sq e=may s 	fiaaruazirazáse-,► A  gazdaságl 
váleig  n~ek t ik eta cat Sz ged kagturális f `ejle®ztéa6bein be  

kctvetkeze~~ ~ seaee6nnetto de; .nem edbntő eke, A fő eke em tr,.. . 

redeintie.mus gegYvvreso bAberus eiőkelszit6ae vol  

A 0080d.t Ganaolat *levelemet nem vdltnet  
lpol►itlicábQn de a Sej#ádelem sz6140 jobs 

tt6k bizanyitenddnak metWer fej 
 

#`eleőbbretedusogOto  

kedAeetat javeselt a gai46414gal ezambe ►ee o  

170/ Maxlens László A thlen kermá: ~ ° zat~. 

Századok  1~~ 1~:~ ae~~ /42.414, 8•61, •  

A gazdasági 	 ~ vá~ Sgeden rendkival  
ha esdt e gazdasági 	baa megb6nity~ a 
delmet 60 az 6pitkerzdseteti► Xisiparosok  

as 6 zte 

fgazdák egy ik nege61 a másikra a
: loatettek be Size sképtolen. 

 

ságst  o,  T 
	

yel V+caatette3k 01 vam4auk to  

etdóterhdk 
	

onlabb növekedett a eaad  
A gazdasógl 

	

vet eltt :killönösen aehee  

g munkáaoke 	dmunkásnk, szeg6Aypar s  
mAs; a b62b8i 4e fi .zetáebői Atők is 0 :1viselhe  

ltek. 2.932 első napjaitaan átlagban 	z  

do. 6 18k same* 104« jenua:  

nrtdt tek nyilván eapont . l7l1  

es oversaw* 1932 danuár .20# 	z  

rer adkiqül 	o  

i labilitá  

zetbe bard ' 

üwanakkar  

n helyzetbe  

növekedett . ez  

6.253 ins6 b d  

obAdwi;  



tu~ 

debt  

So;kersshlon-k~°~:~ ~a~~i~lit 4 At, olták eapm  

m+e►a6 ~a~~~t~ De samba() dulásük a  ftuiturföiéne• ezego4i  

etdvsi ne a  reáits és 36zsn .politikai telismerésbez  

1144,44m e11e4kez61s8t. e 04068680s tejvtG?ők .prope  
i .34ba és szervez 	earaltek:;  

A  resdkiviili gszdas 	sztr6te a may  löüés  

ánlösen hatott De  uwe kkor biáaioop , mórtOkig  

tettja is negfigyelhet60 . A  korábbi hibéa kuitnrj 

vdc+os-To 	ébesl köVetkezör+n a  .  kulturAiiA pitkaz ,  
teV6s',>t,envs6g, cea 'leedüiésánek is eiTtelt$U4e VoltF s. 

~ ,szerkszete .0 Se -ed0064 vasike  sem  

émegeseni e 	iperrot nem rendelkezett s  
u°wa  

It e kisiper. W4 36-as években e tcövetkezOrUzs  

szegeddne  . ~ . 104 GOO-  

44P (I 
 

dexgvár.' 1r30  sedi Kender 40  

A  buszadi több munkást taclslkoztetd ipe.rtblepek s®éme 1935-tea  

00azehesonlitvs rebreeeta 40  Minkolc vérösok sdetsivsl e kbvet:. , 

kezöks  

SZO  

832  

ár,  

Pict  S1✓  

4n  

i itere de i 6 T  rka . 
',.ezdoséai vis ety okx6i ;. Sze  

e0t4se es.  
_9374 174  

zonban e mxntssdók .004ms orszásosan 894-401  .~ 

és 6 ktizC3tt• ze, teedoe1 CASIIAdös ázl3 ' 2%-koi 173/  

8 eid0   

A  jeie. atbsböl ki 	batr$ 
	eieság3 vélsek :Igen  

:1)0 hQlvzetb. soekorte e kisipers. sat  éo kiakereskedAk  



l.smint s 	* le több kisiperonaok 43a re-  
l.  

Ds még 1954»3 	évek 	te " is:iparoaségamk ?.egnap 	beja  

a tőkeszegem  
nvegkészlato n  

174/ zd# je  

Az 190 ,  évi  

vol  

 

i`.000 pie~ 

meiéai  szagedi Oyu; e 

do  

a joie 	e  
1935-től kezdve rezbetőV+á  

be 	 volt e e; eZ 	te  

z id re is jeilvmegő* 	v  
ttek meg minden lehető 	gez eségi  

ez időre vanatkoeéen úrjs a Délimaaalow  

bap / ) ind .iteváto 	"a köziges-  

pzeléaek, sok hasznos telads megannyi  

iF)36-beo ez ipe!rosokhos 4 s lisreskadőc~ 

axt a ►tt kérdésekre a vdiassokbdl követkee.  

*a ipo,r WOOS égazetelbee Os a s  

koztek 	ndaiés jele 	t 	aS is,  

sda :s+~ba~ 

1 Oftekeaett  

g ma 1~ 

ind+3odze  

be~ glolkaztato ok same 1 év  

0 ssztáo 14%.401, a vomit O$  

De up nekkor ka9:tke: Zdisi tevékenység  

zre szoritkozott 176j  

Az  

s  

d.ess4 atom és aggasztb  
} 

cprilisében még 4408. mecaanblkalitr  
3).ben is 1oo.a Matt volt e muc,  

n 

Ré7.k4 



+e► 104 (0.  

e~C smtme l  ezeu belal az épitólpqrrbae 520:77/ 	 . 

117/ Délmegyaroxszág 1939w 4 1143419 	Több mint  azer. munt00.   
van  a vár®sban01  

. A 'gezdes4g, ~i élet javulását kedvez8ed belolyásolta ax:. 1336  
vi bő te.tmés.. Bs telélénkitette- akereskedelmet s e egedi  

mpoatbÓl jelentős paprika  feldolgozóipar számára vu1tsk  ~ 

termelési kilétásek ós ez e xport lehetőségek* 	 . 
A teaiszte Ometqarszág és &3laseország héboxure való kAszt6  

ló 63e :megnövalte e s  exportot ie és (men  'be141 a gebone kivitelt)  
ami szegedi szempontból szintén jelen ►tOS. 19374-38.se évek nem~ 

zetkftizi borucx‘uvii o, e bAborura való  további  kószaledésr bel4  
Pelitikaileg .  alsid.óság elleni intézkedések, as a.utiszemitivi ►  

mus beleA tokozódóset belső Osei,l.tseégeket szültek, amiből  e 
edesági éS kereskedelmi élet teraletée értókesitAai 0040s4 

ge k támadtak, amelyek  a termelés  ~Ök~nó~t is mega uti ~ Irou
~

7i/ 
 

,_. 
178/ A Szege di Kereskedelmi és lpe.rksmare 1)30* éVi jeTeet0e+e4  

Szeged közgazdasági viszdnya•iról. Szeged,  1936. 6: 014  

A  N$aretprszággsl návek40 mezőgazdasági kereske8elegt umea*  

ekkor 0sÖkkent8 batassal volt az értókesltdei nehézségekre 00  

ennek következtében emelkedett s bu.ee 	Országosan 13321-ban  

ic~saxkéet 2$ ~~öre*~ g~~gede~► 20 peagö~ : 193/  
.. 	~ 

l7)/ U*439 48., eld0'  

Eseged e 30.es években is co kiterjedésit aezőgaedeségi  
terd2ettel rendel:kezett0 Az összes töldbittek t+erale:ta 1410388  

ket. bald  volt*  A mesőga .zdaaégben a tu/ajdonv:lszsnvok változat- 

lanul mélyreható szaoiálie 6a társadalmi ellentétekre uteltek*  

Am beasts  fdldbirtokok száma 
.
160032 Volt*  Ebből 1 kb ,94.4e1 reu.»:  

delkezett 4262. tulajdonos, 1 5 Wu  földbirtokkal 96 :660 kisb1rgo  



v.,  345 

tokoS és tililak 234210 kb* töldteribilettel Virtak4 ugjletaor 
28 asfabirtokos Ilitootk izoldnzi4 	 reraelkezett. • 
yawls az kb* Ic000 holddal nagvobtal mint * 4.262  i hol 

4,. leot des ezegépv poems 4 

18o/ Weyer Statisztikai Vials t ‚a met. Mozg földbirtok 
bzoya, 106. 12-13.0 old* 

taldtulajdon birtoklás text u a két pélus ktizOtt a kiss*. 
ttalajdonosok renclkival elmeadott gazdas'ági 11013)zetben taa4et,0 
sea alárendelt szerepet játszotta agazdasigi életben, 
kőralmémeik rendkivtil szegénales*k volt,* 6s szdatelentil érez. 
ték anagybirtokosok szo3itását 4  

Szeged elmaradott gazdaségio siactotOlso egőszséga 	és 
kulturiklis állapota aeignaértékbea lassitotts a lakossig nőve. 
kedésétit A munksalkalmek ht4ja a mankanélkaliség és az elmai 
ratiott egészsögliezil viszomok esztittiesoo Igépezték a t 8 akadilvét 

viirosi Iskosság természetes szeporulatámak*  4 korabeli statioZ- -  
ti,kák szarint 154,3o és 1)38 kőzött a váxos lakossiga igen os* 
VA/ taértékben szaporodott, 193o.ban Szeged virose 13$4071 law 

kost számlált /* kinteraleti lakosség ia beleszámitva/ »37 
ben 14o4o2l volta lekosok Száma4 181/ 

1.04/ al or  SLat ztikaL gezlemémek 	4v ő2 164, *Mt' 
19324, SZL. és tiawar Statisztikai 	thkyv 19394 
olti* 

00044■•■•■■filisr 

Orvosi tultermelésről beszéltek Szegeden és oikloszett a 
ne3t6332/  a zt; a velétleaságot élritotték. boa °Ilan iciválő 

820$ Délmacterország 1934# 4antdir t94;-.  orvosi tulternetds van. 

Oz orvosi 

 

•llátást  bogy be 13 éven keresztta egyetlen orVosi 
diplomat sem edninWs ki, a meglövö orvost,ker még mindig tölös 
mOdon tudad elldtal az orvosi szolgalatot# Két évvel k6s6bb 



uOyOnez 	u3ság  megdöbbentő adatokat közöl a 'tube,rkulóziQ és  
egyéb b®tecségek pueztiteloairól SsegadenM Kimutivtja,. boW %  

4v .010tt 1410 Qermak tebtit faladttek nólkal hat uies  

t,iberkt.előztGabaa a v4rcsbaa0 183/  

. 	 : 

IOW  Délmagyerc~szág 1936. maJus 23. 	0 adetak a  
túbcrkulézio pms3ztitdasirbl'.  

1937~ben. Ozegedeet tifuszbqh .398, vérhasban 445, diftérlb..  
bon lll 'N vöxhera4ben 456 *  kawaréb®ct 4ca, bdr4taybitnlabaa 103  

megbetegedés történt 184/  

•i~•r•......w 
184/ D61eaMiarorazt* 1937. dee.ember 19;► ó 	giigyi statist— 

tikes  

~r. 
 

Berkes ?Al  8SzW kópviselő,je a vérasi közGyalésbea  e 
raga;1of3 és auly4n népbete c " gok ellent hare  0lhat'lgacQlasetre  

fA.utat4tt 	áe kiou ¢tte, hew  ezeket .  elsíis4rbsrt a  néprétegek  
roses  UpialkQzdsl viszonyaiban kell keresnt*185/  

105/ D6lna ax€trez~ ~.93~.~ október  2~ Az  1938 évre szóló  
költségvetés taadest ter,te 4 . 

/; 	'' ~ nn 
	1~. 	+~ 	,p,g  

A  vrot p~iQz4i'gi. költségvetés tr~,te~u~~.a:aul de~1Cits   

Ae 1938.ae év gazdalkoddst végaanaoge a  70 ',i0.400 p000) ,kluot6eör  
mellett ts 15oiooci Pen  defieittel 	. 86  

180 Péloamorarozite 1930.. november 2o. Oktőberi 	tltlás.  

A  v~on~~sdaked~ti. vó3:tQza~b1€~t~tutl az tuprudukt~~ ra ~~  
~ 	 , t  

tdsok jellemezték* ilemezték.' A  BOP  szegedi tSltkare A1aj gyik Jézsef/  

ez ,XM. övi vdroagazdakadeisrél almoneta-t; tow  a v°,ár00 kat••  
t;aágttt:tésOtaek mind6esze 	*.be Jut  vdrQsépliéete;. ewgéaznégagyre,  

r  , 	• 	. ~~/  kbzt3i¢tat~re~ és s~zac~.~i1~.s aélo~ e~~ ~ittv~ ..  

      

1,8V DélmaMorove  
MtYa,dly terl.akt  

1935o VobruAr i3.   Ssan» Szegedo S t o  
tagdiléséa beszélt Ole3jnvik Jéanet.  



Ugoasakkar 4eleatös összegeket forditottak Vall40i fete. 
kezetek és szervezetek témazataséro, különbözö fajvédő szerva-
zetek finenszirozóséra és szerepel a kaltségvetösbes a honvédelmi 
tellesztésre /légvédelemre" zóló rot 1. 

A 3o0es évek II* Atóben sem törti5nt jelouttls gazdas6Gi0 

egéezeédu i4 ve0V ssoadlte te3l04és a Wiros•terUletén és 
vérOsgaZdélkoddst reakciós szemlélet hototto ótö SZeged gazda 
$J: varosgamddlkodási balyzetén érzOdÖtt O h4boras késtii644- 
46 0 

I 	é 	ola 	 o]a  

gtaak 0 veriódusnak 0 közcktatési belyzedke Szegeden 0$ 
jellemzé* bogy Covrészt szUneteit ez 6pitkez4s 6$ Altalóban ertis 
staan416$ volt taposztalható0 gépiskolat bAlózet cgl fejlödött• 

/tern tanuskodnak az al4bbi adotek ist 
Biwa talk. 	Tanulók 	Ton tók 

19324, 	Ina 	1404do 	290 
193748 	 3.201€12 	308 

A tonti 04atok a Nagy eed teraletóre vons koznek4 188/  

Statisztikai tivkönyv »37. évral 2860 old. és Sawa 
gözségi iskolsszék Ira ai 1933041534 193*.37 évek iratai 
255 os* 33*308. 

Az éltal6nos tankötelezettség tutu aZ alig észlelhatö 
tozas ez volt, hot:SYa 8Z0044106voi népiskolónat maködött 

4,6, 74 és e4 oszoly to kisérletképv04. 189/  

IOW Sze .d Wales. községi Iskolaszék trots*, 0,7:0 454 sz. irati 
44144,000,044,010010,1001,  

Az elemi és atalónoe n6piskol4kban folyó ismeretalapoz6S 
és  asvslés  to ntté Ztsfasizmus baildaira 
. weft ftlbetö *  how 0$ értelmi neVelés helyett elötérbe 006 



ralt es un* keree$t.óny nemzeti "hazefiaes" oetelérs, va3.amfat  
fokaz4dott as egyházi pepi befolyás s ezzel egyUtt a. vallás*  

. 	
. 

erkölcsi beavelée .. A vallásos me660sődésre való neveiéenek  

e korábbinál is szélesebb to .xet engedett ez 1934± évi XIX* to*  
met/ voltaképpen megosüntetto ez állami felügyeletet az egy.  

házi iaekalákraa3.* azonban ennek e tört ►éeAlcil¢keek volt egy misik  
(161Jae iz ., törEókeCmsea as, hog., eg$ mood «» so évszázados ms. . 

gyaer fejlődésnek megfe3 ►előea biataasitss, ez egyház ez iskol$i  
sobederkgét ez iskolai oevel€iart,:ake fe3.ett. 194{  Az ema3.itett  

2.9o/ Rer~>~®tz~ve~.á~c ~ót~yv~ba~r~ ►  ~r 2.. ~~e~mzdtsaa~álet, közokte~t~+•  
iés laekölefealUgyelet oraa• közokt* taatoaiosk k3,adit .w 
raa 19424 $51 old* Szeged: JOE  Onyvtár*  

szerzői aeae .rint as  .á3.lemi. felügyelet ® aéges  tenter!. . 

is  retb,;- megszaratetését *z évszázados magyrea~ történelem  ,  
haegya~t~qairae hivatkozva ~;r~drakolták..; A pedagógusok száméra *4 

 

ue4 meWarast+e 	egys68ee nemzetue,Velés fontosságát, bogy  eee. ,  
rialto r► "világsemetelfk harcéban döntő fvatosságuQ4 em4lkede}tt  

a eemti*t+i világabeet°  ktel ►ekitásánek OlCtietási, nevelési, elvi  

~ azamgeatdelael~ egYezt e~tése• 191/ Es e  törvény még inkább reek..  

la/  tl.o* 10* old*  

Sit4ss&, autidemokaraetiktassá kiv&4ta váltoataaetni népiskolai kép ~  
zéS tartalmát* A  fie:ai$ata eaellemU ke ,resstány nemzeti nevelést  

a  kereaz Imo  e MS  Vezet6ee 	lrá itása alatt vélts* Ugh*~ 

tékeoverbbar 'n biatritQttoak. : 

- 
AZ  193.~+~~ évi ~1~ tc. rra nevelőmunka és >a tanitáa diffrerteqcl,ált°  

mélyrQhatiá r .nódszereiniek keresésére és ±elrkelmesasá3rae hivtaa-fel  
e 

 

pedagógusok fi elraéU A nevelőmunka lányege, mondta ki  * 
törvény, 	ermelt fejlbdésbbe való intiat8lea beavastYoatia *  4s  
érzékeny gyermeki lélkok .megmunkálása." 192/  

~:~~~{'

. 	80«. old:  



4z6gioke3  
ok  
»4)e  

6vektoe OS'  
eZe  

9.3,1 	es  éve  
00 	A seep  
re  

6 	lint féle térvéay 4ikk ki  

zgetderdl ezélb rendelkezés  e 
Ordés* Lénvese klienevelde  

vald rekvé 	93/Vega Mks ével  
F 	k 

sl  0:. old. . 

Ebbe $ mate wals plyaa  pedas6gas4t  

akik  tol4es mértékben béh6dcaltek a to  

giájéaak, 
 

~4~~a~ 	eeégtek 

flak*  se
,   
 eet4ezeml =soak 	lk . 

kixlösbaző elierterradalml  ~ 

nkti j.ába. A  ,304,as években,  

to. a  bató ekok ,, sy, 	 6~ 

édelmi 8ieottedgok tevb  

A 	épiskalAS tesulök salsas  

dag6gasek idee%  

wyelOot tordibet : 

zottak el.Dcelareeeek# 
 

és reális  

,ade b damokr ikus pods-04a,; 

teol:tdk ráezárdl.:, .  

A  másik 14ny 	 04  

ertitalje  

at,éieek ewéoseerv?1 mlekuldae 937: 4* i937/36 0-0e tea-  
. 	 r 

~erzatt mindésaze 394 tds vekeddet matat :. 1931-ben  3i236  

e kZzépiskalások seams,  . 
	- 0.441a 

 

 tanévbe ~~~  



53475* W. 55•18%-kal, a kizsékmányolék, takOaak 22 29 %.4ceit-
1.11+? 19+70 ',I-401 részOsodtek* 195/  

195/  U. füzetek 2* old 

A 30.as években a 20.0as évekbez viszonyitve a, munkás és 
dolgoz6 paraszt szármezágra mermokek era a k6zépiskolakban 

rogoilAge "olkedetto °mimic az a moGyarázota e1s6sorban *  how e  
1102460114Suak révéséra *  azok fokozatos asdkkentésével némilo$ 
tdbb engedménstt tettek emus* mower gajhoz tartozó munkésoknek 
60 paraeztoknak* Minsk ellenére *  hema U4rtb3-rendszerben 
szérmesés szeriuti statisztikákot erases, torzitva készitették *  
a dolgozé nép gyermekoinek a kOzópiskolékba val6 bejutéso toviift 
ro tO izen nehéz volt* Az ura1kod6 osztálvek u oats továbbge is 
fonstartetták azt; e nézetükat* me147 szerint #munkásossztéllit gem. 
zettetlea és a bazsszeretet biényzi bo161.* Es volt as *wit 
oke a bejutés akadályanak* A másik e szoolális belyzetbél taiga. 
d6 okadáty* Fesnmeradt,e k6zéprétegok és ez uralkod6 osztélaok 

m00061  baUzeit4 A 0unkAsek:haVi 4040 pengds bére /a szegedi 
vesmunkésok beti béro a lo peng6t nom érte el/$196/  nom Vitt, 

198/ D6los6Vororsz 	1935* okt* 25* .  A munkások a legkisebb 
:uir 	 utlttétk* Amnkások heti béregtlr otalg e   

leht6V411 'hogv llo peng6t fizessenek to Le 80 pencidt tau. 
azerakza, 21-3oo pengét k6zépiskolai ruha beszerzésére *  :rw az 
iskolepolitika reakeiés jellegében váitozés sem ttIrtént *  Az 

iskolehélésato az oktatástio doLgoi feltöteleinek uj elemo 
volt Sze&den az 1937* méjus 3*-as ra).avatott seamdi tenité-
internatuo, eme17 olyan falusi taniték wormekei részére léte. 
sülb, akik a várost61 tévoles6 településeken létestild iskolákm 
ben fO•Oak taaitaat."7/  

rezég 1937•u120*-  Tonit6i internétust avat ak 



6 eseged Tudománya 	em tavék000414- ről 
kbzdtt* knVek  9. old.,  Valamtat 00 1936i'  
v. 17.  o 

b/ 	I-d 

  

ir 	An- 

   

'A geSdasági válságot ktivető években to mógmnatg top 
hilts volt 0 eiseoat egyetem helyzete, as állami dotAoiő oak.. 

nt Se, 0 tanszókek megazUntetóse kavetkest6ben, amelyek 

bzinvoualát is terontották* AZ etsystom voodoo heat 

lc 40404, 1533434-es éVekben  2083, 1936-37-ea Avekhen 179g, 

As an/ gi 60 gazdasági nehé Oégek, tandt6 60 etyéb tanulmá 

dijek terhe mellett 0 létsz avadásben közrejátszott má8 0 

zoidvalláen hallgatók felvételonek tovabbt osökkenése, velamint 

00 oktatéi létszám 60 a tanszékek negyszámn megsztintetése; A ten-

szákek száM*$ 

42-es tan6vben 
	

62 

	

32-3, 
	

56 
47 

	

19,4-40 
	

39. 
	493/ 

199/ Ressam01011 aze€eU. udoiyegy 
1931-1900# kösiftt* Evkösirm 

81 az 

Az egvetemnek 19300 tanévben s 194 tudom4400 otegéd,- 

szem64zetából 117 414t01.04 volt, tftbságben takArse t:tek, de 
vat dtJtelan adjunktu 	'akoroOk 

200/Bessamot6 e Bzedt Tudományegyetem 1936*- 
közgyUlásén, 

 
151. old* Rektor Dttrói Gabor* 

et61' tétszAm 'pease legnsigábbaárvti as 0 
*On volt. 

At 193443012 Imyart diplomák 0040 • köve 



~00i ~i ~.  bales6st 27  a~ ills be  

tudomá 50  

4t  'ha ' 

19 0  

6 r sz  

ész 5o, ms .  
93540044n oais?.  diploma 100  

0 , 

aca  

dottez ea  

k e 

Q 

tat ;Solos sv~*~► 

t viselő  ~► ~ ete#~ ~ 

raic14a nevét vette  

saint  Szegeden ekkor  

Q* oev;i  
domé  

város ve.zetőségs e k ; 

kirogásdlt0 ez amatesi éplt~sz~ 

t4nát w AzQsbse 068 1933'  

ep18 kOzpontl emetemi 6  
pitése- és a  jogtudamáta•y ~  

ovnáulY aak e hoGV ag s verse 10  f 

WteZe:zettséganek, a. k  

várost,  s debreeeni és a  véeei eayste 	sembem~; 

nzeg4dt s~ ~2 qO~ ~~  r  e  	 t~ r£3 	
. 

és mtivéaze!tti,  

	

0 00 eiivo2ési bámqgs 'tási hiflayáve 	kiterjedtek, xsoz , . 

e,s:tled 	1 számos 	ksie  

'Ostyak  me gve:#; 	4040ok he.  
Osok 1eéree 

	

te 

6s ez Ids  

Azt is  sze 
	

ék  

e  



sz %teams volt masalopozotts m rt s város 	kaltaiwe,  
vet4sal ices kie Os$zegeket howtsk,osekraa oalokro. 1)36i.bsa 
IA, a klizmilvelődéailmi 00asitiotak és intézmémek *m0140006*. 
re 70,00 Peneit tervastak amiba a balitasiaiszter 2.483 pelmet 
kihusott.2°21  

2e2/ Dé1a 	1 3 
rat 6zezett a város 

'085!aasoak a feat tt5tra 19364a6 447oo penső altstr4ovsat* 
bi  a be14 miaisatar 2477 040460t tbrOlt 

Ugyassit4or  a  város szibto mtodon loatus4lis #eats otési 
Osszosőt a Szabodtéri Ocitékok asassotrosásárs forditotta 
/Sweat Szaboatéri_Játékok 0144 01#00á8át 193Z4 jultusbas 
readsztO a DOomtéran4 omikor VOjsoltits  Géza  nIAOSVat 0181444dt" 

adtft 4404Xmogyarovsság M1.4 	4 Nola tagatiVO s SZa- 
baatéri Játéksk otivésatoti 4e100tda6St* valamint  tni *Oak 0  
leti szevepOm,  a  fasiszta londszor uralkod4 karot tudatosall 
kulturfOlém 40moaatral4s4va basznatu a  000z006400 orkkel 

Age004 
loWiwbea a POasztboo$41et el0a44s4aak aostokiathse után 

040tbs# h1301ontetta *  bow 0 800s-4064 44t4UoXot _uomosek 4011$ 
XdOkb4,14asom ogsaftos osampottolc miatt tO 41,1004601vpo1 

ko 1 20/ 
AirS400.0640101140ASt 

240/ Elms  
Szabo  6zt edások. 

Pal* aallseg P0164rmestag •3j-bes o $sobad.éri Atat k 
oilljaix61 kijolontotto, hogyt4 'OZ .mor samzati kultora 
kardvillaskiat  amellyel a  moi kOadoimasket vivjak a sépak Usti. 
baleil,..baraboa".28A/  

Xiles0 bbnap utás Szosedo... 
mlolosteri jóvábog44004,' 

204/ maw arország 19374 $Uus 27. 
000611001. 6114010.0100110.0. 



:.► 114  :r 

TehAt a Szabadtéri Jabékokatr io elarendelték az 	al ow.  

to 	knek oat nengoztmtvo* hogy  ezzel is nmngmutot4uk oraz  

oek, ViltIgnak ~ how ~ magasabb ~~.tur~s jobb oiméu bean:nUt~et~ 
  

tllst moG aselsőbbség s  Duns 
	
bban   0  2aW4st a    4o6eimet ~  

gn5/ Délms arorszég 1090.,. augusztus 23.* A latras beg4.  UnatoDro  
kész" 

 .... 

illmOr little''': faals ~~ .....aal szőuetk 	tdrekedtek srZezakkeot  

megsser@zni 0  

A Szsbadtéri J6békok 	ons tr ~~aln igyekeztek*    de  uea  a~  

ekkor s mavéssetek támogatttsét valtosatlanel mellőzték. 196—  

ban aDdamagerorszag tg,,~ ár a mavéssetok h:olyzebérőlt "'anon  

minden milvéas 	igyekszikg Sze don nines elég be!otdlete  

a ké,páőmavésretnek.. Bs a tanet . saints megmngyarashatetlnn ebben . 

vérosban" 02°6/  

2o6/ Délnmeroraseig 1956. 3ultus 5' Miből élnek o tntiwészek?  

1936.;ban Dinnyés Verona tsatődiuész szaVei szerint: Sines  

asmmide . ti  "kétoégteejtő potom &roa" kell Qladnis képait o"Fiem  

cé ablékab test  0. mendta és én is segitak Oki" 2ö7f  

~~ 
~~°~lewororszdte 108 demem+ber 25« Miből élnak s szege 

 

testőla  

Tapai Anba szobramomavtSsz e e~~véss.ebek alnan,yegolasérdl  

mondbo t *Lehet-e milvéssi kulturéja szegednek. ba e képzőmilvész040  

tek tran# semmi érzéke, sword aldozetkészsége cinema?  A  magss«  
allasu Os gazdag egyénlak szé :pmilvéasott targvakrs- naM kőltenek*  

Elsaskoilt& iloesedtől t  qegy megazakndni Szogeden az  

low:ben" 0208/  

208/ Dé2ma~orar~~ 193~~*  Julius  ~~ ~ps.~ An a  . s ~e~ ~ ~ 
ssati Aoto0 	. 



2. 9  

Ardtaes tudni hew 1935-ben Szegeden a r4did tulajdono.. 

Sok swims 6.7oo volt, °11y cads nneN v6rwakhoz viszonvitva keg. 

vdS 4Zdmul. A radiótulajdonook toGlalkezds szerinti meGoszlása, 

kereskedő 1.153. ivares 1.318. közalkalmazett 68 szebodfaglal4r ,  

kozelsa 178. 1110 1.144, vendéelös 720, emesületi 11, isko146 

nopoz4mos 221. k6th4z6 4. oeYéb 10o, 2°91  

209/ DdlaaWarowszág 1935# tobru4r 7, 6.7040 eta ótulajdo os 
• 	 von Szeged. 

IfteGod endealei 68 kulturAlis fojlOd6sének hidnyat 1934m. 

19,9 között természetesen abaci lama csok e vdrosi vezetők 

nemtörődöms6G6ve1 maGyarázni. Ezt 	izmus leberus készillőddee 

vatotto ki. Ieaz az is, hoay a vs vezetői mindenkar ne0 

foutossexsot tulajdonitottek annak, btu, kdpviselői okormany 

tnejni 	kerüljenek ki. Est Szeged nagyabbmkrvii temegatdsa 

remény6ben tették., 

A negy eezdaskli valsdeot követően különösen new rem6ve. 

ket fliztek a vArosi vezetők Wads Gyula 193$• 6v4 kftwisel8v6 

jelöléséhez, aki azt In is fogadto, oOt 	is vdloortotta sze 

sod pole4rnds0# Azon000 aVálasztasok ut4n közvetlenill nyilt la. 

v6lbon lemondott e szogedt mandatumr61,8 ballette ez alaidaZes. 

léki mandAtumot tartotto 0006..2145/  

410 D61magvarorsz66 193541 Aprilis lo. A miniszterelnök 68 Sze. 
god. Valamint: DÓ 135. mdaus 12. Gődbös Gyu.. 
la niniszterelnök nyilt levole. 

Gömbösnek oz a szakkhuz4sa sok tal4tgatásva adott °tot.' 

Ezzel kapcsolatosan majdnam inkorrekts6e jelzőjdvel illett6k 0 

miniszterelnök elrtisekt. nesjewezta eat is, bogy Umbria Gyu-

la a szeGedi jelalás elfoesdAstkval e 	sik esayes vezetö po. 

litikust ttaki t el a szegodi mandAtum meGszeradadt84 



T.Onv* bow 0 	1IWÓkörök (moat.V E6oara 

jelölték0Ömbast Szsgedon. *. how koIlökdoon .M61t4nlolja "vdro$ 

414ozatait";4 Gömbds otivosen emlökozett Vissta afro, bogy ő iS 

ott volt as ollenforradolem 1)0/Q040601 Azogoden 4  o am 10 bUtte, 

bow-  nem maradt *Mien aZ ollentorradalom.aZogedi zondOlatahOt4 
$ Sz áltole Alált realitok hat:Iran Ostia i1 igt 040/totta a 
ozogodt, ig6nvek td010.7t404t4Aiui ozotet at igOn4eket Watt" 
00401tet a vdreS V0014440 vezet0i# uralko36 Wrot fbaz4rö1 - 
4,14.aztattak4 mOs4450bös Glut* Otött:is tut Utött 	'ti k 

tUntek4 zee virOs Vozotöi sOk tekintetbon. a Woos TeJl5d6O0 

szompontJáb01 sommitmood0 tOnvoket40100tottek bel mlat tObtok 

U6zOtt tot'  hogY Sz$8841-gulturfOlOoSoél fOgVa Iowan kie 

szit8 testvtf nvárosa Dodepastneki 

ors 	1935, április e.:4- "A vdros 	tikai 
blvatdoe4" 	Józsof Poledrtestor köszönt 	Gömbös 
Gvule Szoge 	zpolgarfaarstd6 0 

- A szogedi ig6mok között szerepelt továbbei ez 4  bogy a 

#8rvészihozás JöJJön Sze dro 6sO tÖolóto adOmAaVozzo Steep 

nok * "nemzeti teltdma440 Oros*" elnevezést. 212,  
. 0111.011.01.10100,000.111.4■ 

212/ Délmagyerország 1933. Julius 24 A politikai óto 
a szogodi kurzus az urolk4adó iriatozat. 

gort4014 am ellantaxfadalom ao (IWO évfordul4Ja 
• ol to ;Ott:* SzeGodr04 0 a város szinházdbau tortattft mos 
44ört4ugaila getalékezéalliket"•213/  
Iiiim00.400404r44006e. 

20/ D614000vorsaie* 193.5* au6. 	TOloki:VOI 06: 
totelnölk stays/ a szeGO4i ipu4olatr614 

. 
elei , •Mint. 

 

válaszkant arra $ ozegedi y a  ;mkt 

 

Vdres un, törtegielmi szerepót tkestalkic törvénybe azok foló, 

• Szedet  tokintattók °a szedi gondolat" •gyedill ás Igloo 
zdrólagos hordoz6Janak, oat bizonnatta s  bogy "omit itt data. 



16.noss4gban szegedi pnaolatnak nevennok*  oz nem szegedi goo-

dolat 6s nem Szegeden született mess"' 44/  

•14/ TI•o• 

Bzzel igyekezett letaWeni a tulZott iffinyeket tawaszt6 fel. 

beviiltOget, mintew visczeutasitva azokat# De ugyanatkor Te. 

leki az •ellenforredalmi e4 ondolatot ezeresztendös on 

doIate;nt tUntette fe1s  mint omolyet mint mondta Arpad Vs 

n6pe hozott maeAvel.215,  

a15/ u4 0 9  
'010.4001040irowoosliiopio 

Lianolt o bosuu muat616gmok semwi 17.0ze au volt a tUrU:noloi 

val6sitgboz e ,4*leki igazat mondott amikor az ell.enfOrrodalmi 

rondszer ideol6Giajút 60 	nem nszeGodin forrasUnak 

tekintstte* A dsmokraela ell=ess6g4 forradelomellentKis6g, 

vinizmus, Tojelmaet oz egOsz mower reokOi6s uri oszt4lyok 

14.03.6GIA3a vat. 1103. Arp44vez6r afte hosts voIna mag4val e 

tioxialv 2opizmus ideolOgiWt 6s p -Aitikai 4rzalet6t nem ma* 

uZ bizonyitdsra l. hoo',7 ez o tUrt6ne3,em meghamisitdo0* 

Az ollenforradalom szeGodi GOAdoletanot lebb elvI., polt. 

elomei 2cöz4 tortozott41 a dolgoz6 n6p feletti ura2kod4s 60 

minden euzizzol v'14 er6sWos elnyomAse, aforradalom tarté.." 

nelmi 3elerat66g4nek to gad4sa t6.rnadalmi halad4sban,  i tammu 

nista. Os azovjetellenets6g, o koreszt6ny nemzeti eszme, Omety 
•OGgó4 110], kotolikuo ocyhaz monopOlisztikns jogat ismerte el 

namzotnove160,114 turtaImazta uoactakkor sz antiszemitizmust 6 

4s al* tuallod6 esZt6lyok 110M4014 iUrtaW1Pt VoZeta 3zerspéu074 
hamia t6tel6t, NsOzOtietlennek minősitetto O $roletariatust. 
soe6041 gondolatnak emyik fi; °lame vo0, a MagYar namzet knl 
turalis falsObbronelüség6r01 sz616 hoots felfogas, azonban még 



e =lay serr nemzeten bola  is  fe 	endU lóqyk n 	k AkmanyoXé  

Qaz táiv Qket, sz Moat kiszolgáló hivetelnoki .  ég értelmiségi e00-4  

pertnkct tekintette* A szegedi gnndnletnak egyik el eme voit,i . 

Tines  Q 34--es 0e001 kezdve s: szélső jQbbvldelá: fasiszta eaopo ; 

toknak az e felfogása 	 zeriste wooer  nemzet fajbiológia : 

a1atlán emelkedik szta 	népek tau.  Bnaek as  ±*ar vgné..  

magyar fajel etnek a le 	rtebb mngyarorrzági vezető  

gyénieGge,;  temetikuaa Méhely Lajos volt, a pázs;ánv Péter  

Tudom€tm+e tem  pr4fcesszr,ra-. _A bielbgisi fa .jolméiet bivei az  

2bredb Magyarok 8 esu.lete, 	egyar Országos Véder5 B ~~`esi~letz+ 
Fosok 

	 e  Bevesi;&lete; *  s ligákben ba  
csoportokban te 	dteok :. . 	jbiológiónek szerepe volt a  

zsi;dátörvb ny ek és  a 
 Coro  e 	itéQébten* : 

Továbbá sze 	 gond4lo tnak elettee az is., be  

nevelést és öktet 
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wok kesetébeq ved gy 
 

~etet szitottsck a Duneo.medbbae>4 a ~ 

X szemben* Az ország 
 

Snot minder' 1)030 z e].maredottséo-  

got 	etlan érvve1# 	nsncekltással 	xáztik.  

~ ezageai g;v.ndolstnak 	z is hew a 	6s po11tik*  

t4zések eléré &Leez 	iósabb ;~le~s ar~k~ a. ~1,~leri  

és musselini tasia:z 01e0Serszágának szövets get  
keresték.  
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.fasizmus sse di  kultur  
i tikájstara .  vonatkozóan levonhatjuk  

azt e következtet , 	mindenek előtt a régi a , 	C4 324..  

ország határainak 
	

zaMáliitfesat tartotta szem s 	ms  

ar .kulturfölény bsngmztatáaa b s ennek me e1010  

rendelkezései formálisan eau  ,a  célt szolgálták* Tovább  
turfölénv politikájának demonatrétAsá►ra földrajzi, pollt9.:kei  

Honszaretet . mew 



és kulturilis vonstkozAdball szegad látsmovt e lesalkalmaosub 

kiindulási puntnak és b6zisnak 6s egyben az irredentizmus tior 

maszának4 A szegedi kulturális épitkozóst objektiv értékei mel 
lett s kulturfbléay imperia/ista tőrekvésének rendelték a/á. 

mrogállapitbatjuk, htw anmagában véve mlivelődési 
tézmények növelése, uj objektumek 6pitése aem jelentett demok. 
ratikus elarehaladást se m országos vimanYlatben. earn Szegeden 
90614 6s akkor, amikor a kultora teraletén is fennmaradt a ki 
z014kmAlvoló osztályok monopól holyzete, Iz a kalturpolittket 
amely E dolgozó aépnek s szekismoreteket nyujtó közélAskolék. 
ból 68 felsőbb foku intézmónyekba V1Ó kirekes tését erodmégpmz. 
te-i' a Wrathy —korszak minden kormAnyának tudatos áG tervszarti 
csztálypolitikája volt. 

Me g tea_ állapiteni, hogY SzegOd viszoivlas naMazda* ma* 
vel6dési ós kulturális obJektumai ellenére a vároe lakosságáti 
kUrnyékétek tanyavilágét, azok ogésZségUgyi és kulturális ellam 
tottságát tekintve nem emelkedett ki sz Orezagos átlegból, lan. 
fluor tby,  how Seed gazdasági állspotáhoa viszonyitVa, e 
dalgozé nép, so any a1. 0r6ket massze megba/800 kyaette tel 

kulturálls intézményeit s * kormAny:ok anyagi tehervállalása 
osekély volt, az anyagi terbet extlaritották varos dolgozó 
n6p6re rs' 

A 2o.as évek kulturdiplovaciája e bal. 6e kUlpolitikáben 
egYaránt sikertelenal végz6datt. Az uralkodó osztályak elkép» 
zeléseit nem váltotta be. A kniturálisreformok áG  ez  tskols-
pZ?rem 03M valósalt meg teljoasógében. 

A goadasáai vAleets kirobbandeától kozdve számottevő 68 

jelenteis kultara.fejlesZtés már nembottakozott ki. A kultura. 
lis demagógia a eovinizmus ós a nacionalizmus azonban még 



le nssie.  ~la~~ozó tQzeset k 
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A 30.0 ve.kben pedtG elatérbe keralt oz ella rredelem  

cél tazésetnek exeszakös fe vexes titqtl 	6 .maGvs3éettámat . 

AZ iskolai tanitAsban és nevelésben, uwanekker keresztáa;  

nemztiAt Padolat4 "az 000táll'ok feletti" admzett ezelleol teko-  

zattebb ktbvntekazására törskedtek, .amelyben mindeu korábbln41 . 

togaabb aeere. .z utott a i.~ps4g,  e eVelláni ideelégia• : 

A 30.e0 években a terillaCr$vizi4 iegyveren aerdiv41 vald  

mo 	altasáQa el kéazitésáVel Szeged kulterm eazt4s szerap.  

	

szaralt, 	az uealko46 ezegpal kdvOkben is xtet.  

váltott kt o.  

	

ellaafexr 
	 rendszer  

Tat UeOtt e0e24 e110 
	

be ál1, nemesok a szomszédos  

0 a map r, aáp órdék. Ve1 in. A. mrtzlontzmua sti irrerc9eatit-  

=O ,, 0 damvkrácia- és oznvjetellenens4g 	bbá ez eat4ezemi~  

politikája s s mi.11tortz .mue s zaWsr 	ragádtáját  

eidést ; 

e~daL~iu~ 

*18,; 25 &vea  4t akadáll' ozve a 
	

do  

bábevnbe soéorta 	a er n#pot e &zo  

siezts népek ellen 	tFleri fasiszta  
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V.: A issteeedi Közsée. Zskaleszé trot 	19194939* 
a. 	és Csongrád mewei főispint iratek 1319.4 
3. Szeged polgármesteri bizalmes tratot /.91164.93N 
4 4  Szeged Varna Közigazgatisi 131.29ttsiág iratai* 19]8i.13. 

Mswer StAtiSztikal AVkökyvek* 13144409* 
6'4 Masser •  Ststisztikei KÖzleahroek* 192604939 
7 Magyar Staitisztikai ZsetikörvV $  1937. 
44 Orszégos Levéltárs idiaiszterelnöltségi losv 1 	270 

34 4  asom6* 
9. Soainkoi itézsefit ilszánk közektatisti-va a X14 világbéb 

Budepest$ 1942*: 
144 lasfo liv 	okt 	Budapest* 1928* 
XL, A magyar . 4,1.1014 történ* 	eaU2nu a s kapt 

korában4 Vanktinvvkied6 ,* 19614 
12• tájékoztst4 elemi 	f 	té. 061 1925.10e# 

Budapast 4  1930i 

s 

134 ZAL. se 14.- d Szstad 	á»t Vcs naztPénztéritt k 1927 évi 
zárszttmad: ,ta* Szeged, 1928* 

14* annex 36zseft Nemzetnevelés* Nemzeti Sajtá v'u' 
13. nebeIsberg !tuna beszéden +Aiwa 60 tarakaljevoaet 

19164926* Budapest, »27* 
16* Szegedi tt)olgtiri iskolák értesittin 1919.194o* 

314 A aseledi elinatriumek és realiskolák értesitői* 1920494o* 
184 A s gedi Parana Ousel! Tudeatinveastem vkötovei és bessitá. 

MOLA :02444 93 )4.8S 

19* Szegpd 6s körzete ipart 6s kerepleedelmi kamarájának 3elea-tlioe4  19344939 4  swaged* 
2e4 Pöldes Forst)** A munkAssig és parasztság kulturálts helzize 

gstaarorsz on* Budapest* 19414 



21* Szegod matoar vtrosok mono&ráfiája* 10 Sz,,-gsta, 1927. 
22* RazmUvolédée. 1924* I. salts* Országépit6a vi nézet.„ 

tudománli Smuts* Budapest* 
pazafos Adaltbkok mamierországi kulturális Viszo-

°Vs ujabbkori fe416dés6bez. A ma or tudománY alaYveitése. 
Budapest* 1527* 

24* Toads,  AXadárs 100%0 A MAP illogálls folvóireta. 1927-193o 
Akedémiai Kiadó 1964* 

25* Balogh Sándor Ssabolos Ottét ftdagégusok a két 
born kftdtt* Budapest. X963# 

26 	abolds Ottét A Klebalsberg-féla isknleP011tike osztál, 
401100nek kérdéséboz. Padagógisi Szemle. 1962. 1. szám. 

27* Szabolcs Ottés MUnkanélküli diplomások a Htmtiv -random... 
ben* 1919-1944. Budapest* Kosauth gladó 19640 

280 Markus Liszlés A BathIen-i kormánzizati rendozer bukAso. 
Századok 19640 102. swim. 

29, gAmal, GI; 	# Gondolatok ea axienforrodolmi **Wooer tárg- 
aadaletbáz adnak kérdésébes az 192o-as  évek  elején* 
Tarbituelmi Szemle 1962. 3,04* saw* 

30/ Serffizé Zajos A IMP tevókamségs a munkás kulturmozgalomm 
bon 192504945. Akedémiai Xiadó* Budapest* 1965* 
Kornias Gyula* Hazánk Idzokto14sUgye a v2.1 hábou óta* 
Budapest 1927. 

•  32* Laki Dezsét A Verona JóZset Tudomán$agotem igazgetását éI.  

xisita tOrvétook gAjtameme. Szegad* 1926* 
3 G egós Katalin: A  szedi  munkásság belyzate és herald sm.. 

004on as 192oass években. Acta Universitatis Szegediensis 
Sectio Sistorica. 1957. 

34. Seta Lad:eel Adalékok klerikális reakciö nétlellenas haw.. 
caws* 192,4492o* Szeged. 1956. 

3$'. 0.61 Braves A szegedi munkásség torrodelmi hornet 19164919o ,  
ben* $zeged. 1959• 

56. U. tomócsia Mih6,14 szőbeli visszaemlékez6a6ask leaegyzése. 
/A szeradV/ 
Masán8zkv . 46zsef szóbell visszetemlékszésénak lejegyzése* 
/A eizerztio/ 	. 

3. szAz*  A azegeai szervezett munkások kalturszerveinek irate*.. 
1927.1957* 34.4es és 514.0s Sz. iratOk. 



39. CsQngrad .megyei tasetmk* Zoo: stain* 1954' ► Sztgat  

4o. it Munk. C. ojsig inovel* 
: 	 .. 

41* Szegedi IOW 1,3,204p220  

42*  Szeged o, napileps. 19204924* 

43 0  Mmagyarorszki )423»109• . 

414 saogedi iitra#6 190:4ff 's W07460* 
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Ve 	4444.444..0404.44. 	440-‘444.• 	0 

Gezdasági s  kulturális és egészségügyi viszonyok 
Szegeden as elleaorredalom előtt.444.4.44444404404440 5 

2. Az ellenfOrredelmi erők szegedi batalomrajutasának 
köralsásVai044.4444444444.04444.0.0,#1440.**0.4, 40.44, 0, 44.**41 

velődési 	kulturális viszonyok 1919 sngusztuti - 
)23/24 éVekben044044444444444444.04444.4.0444.44.4444.14 

A szegedi egyetem létrehozáSa.44440.04444046.4.+ ,4406 

/skolinkiviiWnépmüvelés. Valamint reakciós 
kulturalis törekVések Ssegeden 19194923.0as 
években4044444444444044444.4.4440 ,04444444444444 

' 18dtbsi viszonyok Szegedea 1924.,28$ iUetv 
3, köttobtte*•,46.44.4f.,0*f.404,#4 ,6••••#44k.......0-.0.40 

■•■ 

/ ,A tulturális demokricia Klebelsbergi koncep. 
ciója ése szeL-di iskOlapo2it1Jka44444.444440454 

b/ A dolgozé nép gyermekeinek továbbjutási lobe 
tősége középiskolékbe.44444*•440044444,40444443 

0/ A PodsSégusok helyzete és ez ellenforradelsi 
readszer keresztény-nemzet nevelési törek. 
vése.4*.••••••••.4.0.4,01.4.#4.•••••••4,-044, •«.***066 

4/ A szegedi egyetem fe31eeztése4,40444444444444.73 

e/ A kulturális belyzet és amunkásmüvelödés 
1924-1929- 1932 időszetában#444444444444400 

HUvelődéei 4143 kalturális e32őd$e totélie tastazta 
diktaturáre valé törekvés és s báboras készülődés 
évelben 1933-019394 444444444.4440444*.4•444444,440. 496 

a/ Az elemi népiskolai és középiskolai helyzet 
mialtulc ,.241*****.4041"4,4444444,444444444441,444107 

b/ A nsesedi egvetem s gazdasági válság,után4044.113. 

01 Kulturális viszonyok s báborura v1ó tel. 
készülés éveiben.4.00.444444444.4444.44444444112 

IrOdOISM# 400, 4.* 40 	*fi e. 411. 4' 4 4,4 o0400.. 00P osb o m4,0414141+121 


