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a4/ Az OMOnt Alt314nos mtvfiltn6c; kiazóloaités5nok litvot°1mbilyei 60 okodá1goz6 tényeati. A kulturális domagogie
memo 6a az iakolepolitike oortály-jellege. Az elemi s
kUz6ptak1 iakolai cllatotW , 6s a tau
er6k helyzeto.
b./ A lculturfölény diplomáciájs 6s a azezedi re4yotem moc
szervor6ae.

0./ Iskolán kivüli n6pmftvel6s, 0 kulturs támocatdse ás
helyzete Szeceden 1919-1924.
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0 0 / A kultuv4110 demokrtioia mIgteromt6a6nok Liebeslbergi
folfOgAss 6s a azocedi iskolepolitika.
b./ A do1gos6 nép gyermekeinek ttiljutdal lehettioége a közép.
6a fel36f0k4 ottatási intásményekbe.
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tényweemzeti neve1ésb3.
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a./ paltaka1t cooaa4a, kuittráliabs o;6eza67
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viszonyok O i eGe ~ i O ~ d ez eifi ~€iavde~~~ziof i
mikTan 0 1..
mndoldsok -inspirálták Á Hk#rtby fasizmust ö má3yságössu
Lbbe:« tannloAnYban azt kivánom meGmutatnt ,
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áe azogedl .gondolattal 4,th8tott ás a kul ~
í Irólie ge loMbrondils6m•
eet «lQkuaentálni óhajtó müvalődőai ős iakolap4li í~ kai tGrakvósf3valomint hoGy oily= szerepet játszott azokban vázor#a. !Upon nzvrepo volt tah;it :'zecgdnek, amelyzo g €arthy..fo.
bizte rendsz4r politikusai Gyakran htvotkoztak, samolyeit. kiss.
jótitottak politikájuk 6o oszatjük oftórekónt. l
utóbbi 6vskben t a riortio-korozak kulturpolitikájáról irt
monegrafikuo mlivsk ás ráoztanuklmányvk mortal rámutattak arro,
hagy a Berthr-Uorrányc ►k kultstzpolstikájukat és oaon
ia3s:a•l.opalitikájukeat ea rendszer uralkodó osztályai 8rdokoinok rendeltök alá. 2
Már Lenin is folhivta a fiGyelmat errs a táoyre, "hem aDo33.tifai apparátus mi..~.áeat burs®oá ,államban readkiviil szorosan
üBozefite a$ aktatósaol, btr npo lcAri tároada3om eat nyiltan
n;e31a iCiIIá1t be« Továbbá Lenin bozzatelzi, nhocy t1gy8naKia'flr ez a
tároadalan az ~
~ rbáz révón éa amk:ntuIojaan. int6zmőnyo ráván
is befa3yáscl.jo a tOncjkekot s"
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l..' As e1len.forrat3o1mi rendszer ozinLe trAnd0/1 vA ;Ze,t0 pc?lit3.kuDo
lltirtby mal:i.att Ozecedon
sett magának parlamenti asnaltuas-t
is szereznl f mint pl. Tole ; . 3'ól, Bethlen István, Kloboloborc Xuná
P. Abrabáni Tozsá, Giimb:ia Gyula é€3 sze,,edinek vallotta melt ior€hl
tábori pespaca r Zad%1vetz 1•otvá?x is.
Pi. Vé
at Qok kii$il,. aagemlitiQkt od#anulmány©k Q mnayar nave16s tart=netéb$1.1849-1944.$p.1957- ,,berzabolcs Ottót A Elobbeia.
be3►e-féle iskolapolitika ooztál,gja1.3ecinek kórd4o6hez. Pedac.,>$le f
1962.X. ozr -o.,/Soloch ' Aná®r-••znAolcs Ottós XodeOcuuok a kót vi
1á~bort~ k~ z€itt . .~ cl.« ~s~~► ter neve36s t ~irté.ne ~ a fQUdQliz~s éu
a .,~p~.taliza~ ko~rábon. ~11fik ~1a r ~i~m ~;,~10, :.~vauz ~r.~~ ,~z~r~
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tiagyal'tfi'ssagAflfl a bua.`Tavltlsi!! t a faldeBiu~i Osztály .• a
dszeA#trls kateuatiszt#. 6Q büvotslo.Qki, őxtelni4dgi órdekakut
kifejező iakolepolitika volt. In+eb a lab+arg Ktaü,8 kultw3zminiae- ►
tar ms3a hargaulyoatta, bogy " ezerAtAka belevinni a lcöztudat ..
bee, bogy a trianoni b$kekövotkeztdben lefegyverzett
amazon a kultuoztfcas %vádelai ttirta" *, 4
A Iiorbb,,y^atQrmányeak iale;ci3spol,ttik4b do alttalőna ►o kultuzd•
.
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politikklc is as u.n. sesordves tiegfararszete viaoaaállitek.
sanak terli?aetre,+vizids c.élok valbxevalitastinek,. a ozomszddQe
n6 k feletti uralkeadtta meGvalóoitdaemak palitlk4ja volt, no
gerleditoztink nag orxálf t ogy as i#kolaw
ha egy pillanatra

MI6 sat bavitbae, as eland oktatás kioz eleaitéoe a dalcczá
sséle#iebb kftőwe t a kspito-2~ista twe33,ődős küvetelai ye is
volt hiagyapaxozőgon.
Term€iazetes„ boa OzeOed• Oint as or•otrde akkor mésodik 106*now©bb varoaa 1aulturd'lia ős sok a do vonatkozósban szintőze aat t •
aottet,rő helyet foglalt el as QrAxsdg dlotbben. Ezen tillmeaőan
azonban eged jeleniau.4oit xe'dvvlta áa rangooaé tfettso os maw,
kodd ooztályok e:tOtt az a rémisztő
18, amelyet Budapest
vörlia prolertariatuae: 4olaz►tett azdaukra. 14:
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3b Danin beszdd a ~ it3kal. t?elv ~o~~ #td ~,zottu ~;ok kangaroo
oü~~~ ~.~. nov ,./.«~►, . 31. kütat ,► 3 ~3~ o~:del, ~.
4* glitbelebe K~o ~;rdf basz$dei rikkei a türOayjaveslato
19164926. Budapest.
~
1927. 91Gá oldal.
>+ RieebQlsbe 3~u~it? ~rőf beszédcei, ~kkel ős t"v"rv+biayje~►os ~t83*
Budapest. ~ 9~1 w$94 .a dsl. ~
4cgodravctz pdter icy 8rvelt t
vdraat6l t~~.~ k ~ala ~ kcliwtitt
oz le t hirdetjük azt kt.v6ll,juko ho ~r a ~~ a ttötlEln
r
!mature nd inlervivOj£:
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rtildbele rg aue al$t*t
kijelontetta etts ; ba mom
a
Budapoatra toltamal,
,
a=161. heM anadjasak vidéken is a
pontjai*
~` ~:.el8ad old ./
6 ;CramGia katanamig 06indulatit és témoestósát
1 4s a mogsséllt tortilotr41 5.daaerogld allantorm
k6
6 tokintattsl talélbák
dgot
1"• /' 1 .k6v•o3da
d~bbalabexg Rand, ~
' iíá a COula
~k. a
ugati kulturo véd
y jiikést ealaergettek Osage
azonban nom ~á~+r" ~~ al az
god os
,
kb~~k~k 1~ a, ma~~ ,adaa ~ 4s a ~b ` dpl
awrasiaok asaltabétija tal ent masdatt a sa me.
zemben
bOACOatOttlett magyar titlturfinény je1acavénak
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Alis la's.

k eredményeit
~ 1b vizagilva t loom hagybatdk t1gyoloss
0l4400 60 apsoialis zi4ménook,. amalyoknok
oak
k1aIekulAas óroafte
gozdaaka, k.ul~
ésdt a politikai
~
tar~ a és os ~.de~r~l~t,~,al. 1~~~et~ gort4` +ka
sdnak es0$04ria

val.s5 Fdko :44 tV simtékd támaszkodásának v3.ss~ ;á,la táná~., figyelembe
kell venni ez város földrajzi fekvését, : s főként azt, hogy aZ
kvv-etkeztében
imperialists teraletfeioaztk4_az intt

Szeged határvárossá vált, mellyel nagykiterjedésü mezőgazdasági
területeket ve+szitett e1 és feldolgozó ipara jelent ős nyersanyag.
..
lehetővé tette as ellenforra
tél esett el. A hetárSrisr+ossá
deel.esi er$itnek, hogy Szegedet válasszák a Tanácsköztársaság elleni támadás kiindu►ló pontjául és bázisáu ►1t7
A francia megszálló csapatok parancsnokságának a szegedi
rektoriu;aa n*8 tokozodó nyomása 1919 márc. t..~. ~..,*tél w a Taxidosköztáx*sseság Szegeden is hatalomrs juto! w ► RI! már~i.rtL6.—án Beatrix eiiFri
tel eljattatott ultimátum,: melynek elfogadása feltehetően l.ehete#olen volt, a preletárhatai4m számára irreális helyzetet teremtett.,
Márc.27.-én a Birektoriu►m átadta helyét a burzsoá közigazgatási
törvényhatóságnak. A treacle intervencids fegyvereS erők beavatkozása tette lehetővé, hogy az ellenforradalmár ergk telü3,keerekedj+.enek.: A város élére a trsene,i.a parancsnokság jóváhagyáse ► ável ,
aforradse:lom előtti vezetők kerülttok:e Bettre Minos koraánybisto6 :, .
és 8om.ogyi Szilveszter polgármester. /ú. 0.37. oid ./
Szeged lakosságának dolgozó tömegei do s as értelmiség jelentős
része a Tanácsköztársaság rendszere mellett foglalt állást. 8
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+64 Dó3.ma erorsz ~ 19~►1.áp.r,► 5 .~»i Wm, Ciao* A Aá.lmagyarörs z~
munkatárs •: * ak ~ ~. ~ tkozvtt Klebe3sberg , Kane',
7. Sz eged 1918 decemberében a belgrádi fegysBerszüneti szerződés
alapján karat Treacle megszállás a16. Bővebben: lásdt Caál End—
r9 s a szegedi munkásság forradalmi harcai 1918 -3919 -bea., 1959.14.01d,
8.; A po~~;; ár~, vezetés ás a ~ aool.a parancsnokság a szegedi f arra ~ .
dalim er ők megtévesztésére engedélyezték, hogySzeged lakossága
1919 ápr 4 1 4 . n szavozlapson a Tanácsköztársaság Munkás*-Paxaeatr ►
$setane küldöttjeinek megválasztásán, s a mintegy 9e ezer lakosbő1. 4o ezer adta le szavazatát a Prol+etárdiktetarára «
.
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A katpnalr Vile vo1 ozozben ozanbon pacbeitr41.6ora
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talc. A bola8 al3cn:orrsdalmi era:;, a r6611, ha6oeree kxztonatioztw
osztikly. as oGAUi kl.brus bs o tókóa
-$1.01 4)- -tavìabb4
alonek ozergqnkad6so talytiin a tiogyororozks Tartilat1 48606t
Vó46 ties tRav614. valamint GE;mbl3s ~alas Zodravetz lsta6n. ~
Icon B6la °óa 4:1,sok altal vezetette u.n. AXitibolaavatsta; ós Vend ~
fonntart6 Kamltó os+ecodi y6arcáajt6 Pizottak,o r az deruló azoaisCildctvokroto vozattQl aczEitt
k6oz4.i.2.űd.tak a batalcm tQle
Jos 6t-r6te36ro Os az elleac>rwadalni tebOra-terror c19.qditetstiva.
Umiak dole volt o komunistak 60 a pxolataxiftbatalon partdnk4.vali
t;umaD3tóinak tikaoLova ltstartbztotasar, v olamint a jun.20«411 r4f*~
~s .lokult sze ~ di olaot~`i~rrza ~alui l~ur~~,y ~~i ~ óval oz 6 ~:en . s .
1,-cltok n6st
ItttitlSu. Teleki Pél e Kelom!`Jn I1618 óe
mtlook• Szeeeda:n toluat lótroptt az e11loni>drradolts,,t ct:iOk kOzpont ;a.
A tőkósf ioldesiari kias6kodnynl6 rondozcr ellentorrsdala re s. ►
tauráci6j6saale erc46t nevelte se intorvon+ei60
ro ~
. s ős
teralotakröl Ozegoaóre monokcllrak
ozerb csapatok
ti3mp. Etzeknek a caoporto?+aeek ez alkaeexedósót ~o tiazt'dnas sascltc•
collate 6s aQvitaiszta órzolaeit baom:010k
arra„ bo gy a to
ettletigveostea6se-t !Assoc m6don a. Imanuni€atákre 6e a munktioaszttilr.
ra :haritvs. z6szió3,k o1ó tobozi 6kot. 9
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Mg 192c a:mral is tiimaccaexx árkeztok Ozcoúra monakilltek as
loz+ekitott ttira.letukr81. ' ,kraUaon wcor600418bt oz ci3,onf+orca.»
da:iml e0k t6kbors wooly a la kosoag b.ansulot6ra io nagymOr`tbkr
ban kibutott ~ aKolarzsvdrr6l1 elitswtt 6s ~.~ soc*Ian lotelopoCIO taw•
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9. Czeced c. il ~~ii rtes i lsp ~ 9 +~u.au~ .l . ~ i IRZi~. " °~.~`~, o+a ~~~t
van ~~~dc n~c~rcil~sa ~ irj© r
a ~irzn ycz6 , ~ o c ó3tt tariile
ttkrSl aa ~.~bet 128 vason ~m~~ 6r~r sat t , ~4 t~k1e; ko4a1
~
iw i.:notto 186
alkű1mCrotto 7~ loaves* lac Yo o Y d60 144
b3votásoe k ato~
na .
frlc~ birtokou ós 274 e~~ b tociolk4zdat von
kj«►tiik* n
►

►
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&rok magatartásával. Areakr.iőac rosin kormány 1918.dec.24•444én
K,r,i.ossvár magatillása után csak roarvlin nyelven engedélyezte as o~
tatas ramginditésit emelyra 1920. febr.l.-pén
sor bii.vatsloaan.
az ollenforradelmi erők álta1 uas,
7,13ren ktiriilmányok
tott advsni+aeta hangulatkeltás okai áa cólja ► valamint ajogos
Ial+bnbaóg felism8s:6sQ a
nsliKmis YNf. !IV VrV Mm!✓k kOoti i/riwize ~. r~~-*+~ g,
kulcJnbasx6 nWptiiwiVgVi: azámára igen üeMins volt! ley a SuKtiY lama
ságtinsk kalLabUző QaztályoaoporG jaiban a monekilltek aorta egyiiitt
6rxérat v6litatt ki.
e38bbiloicen tulmonően Szeged tóryl©cesan is számottevő adasie• .
ni asrtrativ, kuiturália ., geássdae,ágí ós politikai Islet egyik contra-~

»

ma volt as országnak. A vdroa 616 ksuivi kiterjedésaü volt 1915‘4
bens,, ill. 3.91944,ben óa 141.5oo kat.hai.d volt hat6rte " ete„ 11
A váx o$ lok.aasíaga a néhávky megozállt tolepilléa zL611013. i9l84-,
i3.1

~►

1919-4ban 112.14 fd volt, 6*2QOoall koveaebb ; mint 1q3.fp-bon. 22

A magyaatwrazági városok nnwailgát /tertiilot 6s lokosoág/ ;figyolambs 'Ova Sasged Budapest után az orazág ssdaoc3i.lc legnagyobb vdro-.
as volt. Igaz, bow a vároA gasdasági nzertcoswetbben a mezőgazdaaágnak volt a legnagyobb a~r>llya. A város horthysta türtáAaYemirői.
azorint " a kiegyezés utáni aradao politika veaörrslvs volt, how
as Ai.föláruskr igy Gze@ednek ie, 1hivatása az how já ~ atoxtéts,: 3 6
,,

:

lovat 6a so* gsboait teremjen".
A mezagazdaaági teschtsikei, ezinvQ>Qai, alacsony fokon alt. Az al
cgó munkaerdre
óis sots a belterjes gazdálkodási m6ő, ean: a
korsa+ard. kapitalista gópi technika nem kapott "z ad utat" . A város
.

avezögazdaar3g5b+an a tulsjdon•viQzor.yotc nagyon egyexrl6tlsook voltak..,
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10. A magyar tuőománvAitika alapnretáse. 1r4-17? old. ~ ed a a
It d om6syas. ~~ óze ~ek ős ~áraulutok ~rszR ~ r ~ Yságe. 14".i►92;.j -=
ll. Gs1OCed.' MO er városok asanogra.fiája. 1bkarayv.l27 * ás 147,old..
r3sserkeaztetto a Ferenc. To>nol1i. Utndor ás uzigethy Vi.lcaas.CZA1. t
246.
12. Uwsnott. 227. old. .~
13. Ugyanott. 154.01d. »

faldbi'oo.
A .V31dteraletOk tat* ant 50%-itt a z 5o holdon
%week uralt6k;: A vdroa hatősage ~ megfelelt egy nagyhata2ma
destirnek.. zrtintbogy 6%873 ket•bold are v0114 144'
A jelent8s Old nagyrdazét a v°dros bárbe adta ~; anti
~. ~~de~l:

b~te~+i tett
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~3z~4~.; ~9~.~~ 4

ut~ te te ~
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no j;

folyt be ehhól e Arát0e 032Zt ~106244 ids l9algoben

Az basses bérhirtokok aaftla 15. 23,0 volt:*, a mastintalt4don
birtokok sauna 14~,4 *.
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.nagyazdat kisbirbelt egyxa aprózódottt p6nahltel lehetastek ,

gel Meal ssendelkozett s az intenalvebb gazdAlkodasi saódsxerek maw.
bonositasikhoz ,s gezdeshe gépes3t626hetz sódje nos vat•:
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A reasósaadaaft elsoulc3attahegthaa Ivazdjaralt még az ist how
.
°
Szeged ts!s ~►áL~~t~ a~ volt tit3a .; aomas 6vok bósop6n kezdos
.

.

tek ér3,ton.5. egy keakenyvágiaol
vasutvonalat 6a a a ci: `' v U 6pitetw
,
tek egymilio
egy földittst.,
~

Az . .Somas bedv6órt megjegyezhe

hoc/ ez a helyzet mosteUlt

as a►rezés ekkori allapottnek *i
.
Sze~ d gazdasigi. 6s földrajzi. jolont826g6t az tollil6sb6bera bo:.
.

fejez6saig negrehrt614/en mashat6roztu az a tásy, b ow/ a SalicAn_ te_«";

IA, a Folildkaalm ►tengers„ ea Adtrial-tenger; Slane 62 Romania Iran:4~
be bel~idő

~s~:t~•

az

dé~ ben ~~s~ dett

~~a~t~ .

ds

~u~~d6u1 ~lak ~m~z~
.
Q~,~~ ~~s~et~as~t~.~ a Dav~.d6k elvesztése utitia

ez a helyzet ssegvéltozett‘. de a város Solent826ge
a tokintetbenf',- bogy a Balkan fel6 trAnyuld
<
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~ F7..I.~VitL'+YCFa/ ~fYi~ Vf~~✓áb'~1Yj t~~IF;w: ~ +G~►
tY
QMh }ígi' 10 ü

r► M

400.'

Mb

~

w 44.- W► Mi► 31)

~

r

114 Szeged*, oar vfirozok h ssssonogrAtl
g~~z tett+s: ~s~ a ~ssae ~: ~1~~ 8
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Szeged gazdosságának még !at fontQS ágárál érdemes amlibásb
tenni:., Az * 3t,parara„ amelyben e 1.cialpar és könnyiliper df9minált;
~indenekel.titt a kernyéks Skala. tehat , a Igolvidlok m~megazdeaági-,

torelloksit feldolgoző ipar fejlődött lege►rebeljesebben. : ~
de= nagylormak sZepa nem ren&akezett sem koribban. isea a Horthy
.
korszekban., Az l. VillighábQra betejezésbig a keneierasolen- ., barte r"
~pari

,

:

°Welts ' szareasozarha . . sertlos— és egyéb Inisfeldolgozás . a paprika
őrlés kirpeZte az ipari #ormelés zealot:,
A Délvidék és Erdély elvesztése aillyaaan érintette a szegedi
feldrrlg%Ző ipart . 6s a kereskedelmet $8 . liVre jellenze pads. bogy
még 1918494en is 4 .szaldmitizem termeit Szegeden. 1926 telén atom
egy sem termelt
A 2oftas évok els e felében 4.. 336 önállő i~~st ter4a ~tak
'

,

.

,

226 asz#ala~s ,~ ~9 nő i eZa i~c~ és vr~
Szegeden* ~ab61 355 ~ci
. ~~ ~
~ő. 14* aslz~d~ ., s#b;.; '~1.~;: .A legjelentesebh tama 1e tizemek
száma 60r; a ~~~ ~~. több munkást ~ ~e~,a~~#~~a~~ai~ .. Kb~,~)t* a
~
lluni ~
a
Pick
~
~
és
Lenszövő.
gender~
t
Alföldi
bbQk
~
Zgna
~
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~r~
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' $ Haz el Tozti%iparl Itt. . $t2'i El sd Saegedi. Szabdipari Szö ~~~
war
zet a Szikra Gyujbágyár*: az 04:+ft Bőrgyar.% a Zesm.461e partisabe;lepi
dtb+ ;, Bzek loo-441 tbbb munkást fogla3.koatabő lizemek Voltakr . 1~
AZzsl. ho Szeged kereskedelmi iitek kiitzpontjában belyszkedett
e 1„ hozzájárult egy jelentes ldtazámoi bareadalmi réteg., kereskedal ~
mi burzaofizia ki.alakulaaahoa., A szegedi kereskedők as zjatigháboo ►
~ elett is : navy forgalmat banyolitobtak le and a Balkan. mind a
o

y

"

,

nyagat :Ce16 ilAckyuits kareskedelemben*. Legnagyobb mennyiségben
rti f_ vyrtSed s .Pft} + virvunu wrnw
147 Veynnptt:ti 266'209.
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_., caiit,,. sc~ ldob0ft~ l6t, bAr~s~it r ~pa~k6t d8 cy4~~ .6
tácibs a s ar+epe majdo.
n,yoktitt arolllitotttakr Qraeco0d 1.3.yen #rtókü
non t43.joaen. aecoatint A ► '`'~anomi :~zerstad4aael.
Noha $ várás jbVedolmbaek tnswtsbb havadtit az *Usk malYott
maxacatdaatlei berae3ko azolcUtatta, a s 046 VilégbAború ol et,
6vokben aa4r avetroa ewe*. veeotSiaok 6ca gazdag polcarainak
II~t,

.

.

.

.

aloe kind az iparc►sodila fe3,di ~o~al~ . Lrleladatt as a fol.
,
"b.
ia~ r6a,; ~ vd~r.a ~~vade~ gro~api.ttkubnak
oaaaltyilja a
közhaszn4 latdzalémek . Asaparltáao r war* , ipari 43 tole
poknok létQá3.tba4,w araolvek noncaak a Woos* meámát ntivoaik 60
auunirAt adnikinemcsak a vAVOeEét6cat oa161i 1r . de :ot 6110446 bale.
(Mat Joliik a as adáaiap n6via6ae O a er6aitilfae által a kiitdjaVQ«•
(bloat ifi1,,,őZ!*É3vre
~
iakolaolk. " 18
Ea a toli,amerőo azonban cock awon 3,aaaaa ' hezdtstt yo3.áakE
$rni a váras Gazdaada életóben.

.

.

A il4rtby-Saaisnza azocedi t;artdaetired auindenképpon 6sa cum.
3'an, a déli bat4rtortiletek olvos:otbsévol iwa&oztok coma crts»
ni a casdoadal ho:ay$tldo okdt, orvoly tokozatocan 6a Qwraa i4.oare•
t ati m6rotokboa bontakozott ki. A rógi korainynitat drintEi a who
birsa3.+atokhan caupún as u.n.. ezinnowar tca r. tilotek gazdaotti 60
kultor4lioF fajlC43é:.ének vioazpa ~lot~ a o33a ~golto~i toa~ k .
~itmatt irről nova 0e63nolt, how a r6ci ko ~ok politik4ja
azono8vvtrit as a13.e..ntorrarJala t e rror atil6n hntalá=a jutott .
' ~rm~,~ydk °se oa3tellyok őrdekel.ve3.. Azt oon vetették a korabbi to
au5re, ho w amet,~bortt no n t'elolt az 0ratei0 lakoaako tf~a
nyOra6 többabaa drdQkoinek. As 1. i1up©rialiata Vi,lözbaha►ra 001700
01010046i karokat okiaaotrt a s or'~zecnak. izonban a Gaedaoit3. bag,
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SOMI *oak ágy, ' mint Trianonért a forradalmskdtaF a a"sttinkas34-*
.
got , n pasasata4got 60 a kommunistákat tették, feleYősné.
Te46b a reaka#ás "osztályok által, kóviael.t báziaer, valamint a
gazdaodgi . áu faldrajai adottség olkolmaosa tette Caegedet a lazsák040$01$ ős elnyom6 osttálsok számári, ;b ogy itt kibflntQkiCfzt##sm
sák as elleníerrade1mi rendszer sasalaját•
As *404 elmfx1 dOttlJkon ttiles0$!?n Saegcld Amit6sba Obttett a
Oldelsári, Was, katonatiszti ás hivatalnoki ellenforradalmi esők 01k6g0+előadben e ;'kuil.turü3sw +edottuágai,: intóemá nyei; e ' ku1ture
0 zatek: kiasagárssó szellemi eredmé ős értékei által is.
48
A , eer~ a~zdu'lő előtt *Arr arsuágoaeA ia kitant osesed rendktval
caadas kanyvtári, museum/ ős népisil:vdaseti . anyaggal rendelkező
ku3.turpalvtájával, amelynek olyan mutt/ . kivélóstigvk voltak ve«.
aestői,: mint, teetiirkény István óa Ora 'smut. A as±ollemi,, !cultar*»
iis tevék►es ► ógn ►k rangas fóruma volt a Dummies Társaság ős tőbb
szegedi uijság, mint gl .: aDóimogyarorsság, a Oaeged3 Napló„ a;zem
geQi Krőni.kai Szege d áa Vida., Oaegedi Miradó ős meta ndeágok
jeltik as irodalmi ős publ.ie3.sscti.3rai muuaks oaóles akálájába 9
Itt talál d uk ,ltikssdth Kálmáni, iluháse Gyulát, dArdonyi Gilaátir
Caerzy Mih+4:lvt, akik ahalod4 demokratikus kuitu.rát terjesztették
a, aZelOte oseslle.mát árauatobták irisaikön keresztül
Oktatási iatázmé:>uyelvol is viszonylag kiemelkedett as ©rszekg
más. városai WW1 .. Az iskol.ák' kUabtt emlitőst árdemel a tagnitb—
kkgai iatáset, a felerőipart iskola, a városi kereskedelmi iskola,
9 ela nd nőp3akal.ája volt Zzegednek ás esaenklvill e taztiy+srrl.áigbatI
46 texyai iesktsle miijcZdőtt *2°
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19. Ozeged M. Magy a r vtrecok aeoauotarefiájao, ► 1rköt.31G.
2o* Ugyanott. 237 : oid .
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Szege d . evades volt szobrokbaz ►, sekvek asiman a irultiurd s s
műYássati artákekben fejlődő Yirost illu88triltáC•
1géxYzaásüg.yi 6s +usooláüis . intéssényerk tekinteet6bm .0 0$00000.
magondQZ6 ets siketnéalik ás yak* intézetét $rdeemes Mg sego*.
,

dzad Wolin,
Saod elején .a Város ve ll:4W
Mr a
td
szoxsolcpnsták :egyetem elepit6ecát
segedato• törekvirs azonbon
nos toldlt támQgstás3,`a !3z aiCkori. koriginyok részéről • Itt mind
Stirt azt is tog kell jegyesmilsk, . bogy emyrészk siii►eltségu+ak e s
alopelemei la
jutottak el a 8olgoző n6pbez# másrészt a hive-.
talon kulturpálitik,e as ux•elkedá assaztáliok ezámáre monopolizálta
s kulturtit• :Bsb •jbl mutotte as iskolak, igen kevés száma 3s. .
As ellenforradalmi re:Weser osál astoaind16ie, valamint a tőktó.•
netirői és politikusai osáma2tak tehát 8zeged kolttririlia áe excl.
lesi negysdgéve1 is, mög ha as igazi 6rtbkek a azok képviselői
dolgosb nipbgts mint as elmomőkbos. a re4i4s
közelebb
erőkbős•
óe, s olely Sze d válseaztáaábos ea á'~~►~
A le,galaptnrbább
i \,
ro06 0112.401 WI; a terrorisztikus uvula reodarer batalasze ju t~
sáboa as , boa Szeged ál volt sérve e%!enáeskciztáreeságtSá, as a
aiség testát61 ám ,a treacle srgssáll6k. oltalma aloft szerveskedheift
tek#►
elms szegedi töxténetiré.j$
Mint a s ellonto
irts,, e
t
katonaság megvédte a várost a proletar diktaturas barzels•
mettől bb 6rtbet6. to
és kasz une 1
dta a czecodi
polgézeig franoiák ittlAttsti•sa .
,:. , .
nw
.., •
• ■•■q►
or városok mtlnogrefittja•8,00•44 Prano ~.~ -1r~ta~• .
210 Use ead•
G3~1r ~ 1r M
3s49 ~ ~ ~ ~.,~~~~6 ~ ~`tiair►~r
~ ~a4
die r,••~~:=~
íu n kezdték Nag ® Y~á~'~1 ~ ~Qei~i ~ ~l~i •
~
.
~r
~~;
.
A
~
#'$+
a
~
e~ k okkupálták jt#zegedet"•Oadil Endres
~~
1.9 8«no
szegedi Munkás.etig bor eal ., 1917 3919..berz«lt6old.it95 6/:.
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As is tfty, hove tremolo secztállás tote 100014 as ellenforwo
adaiesimegsserves6s6t, a bogy a ramie katonal . parasounakság tad.
0444
tával 6a hossájáru4sával határorta el . as *wadi tormány, ho
16.1$.e ter6t esseedre helYesi *to- 22
I A* al*forradalomfelii1kerakedásébemOsagelsannsa . szarepavolt,

a katolikaS klórusoak is, oiaa3 igemer6s,polit1ke1 tev6keVa6S0
feltett It4,11**.feje Zedrevets IstYán teresoasoopendi hAstanök,
akimak vazat6s6ve1 tol$t as agiticiós 6* szeives0 aunka a reakoi6s
er6k k66ban. 19170mban a 1.4000en is masolzkult tersztévr4sooielistn,
P6rt1 ZadrevetstAsremaki46a6ve1 igyakesett kiss6lasitemi.htását 6o
befo1yását a osecodi mgatisság k6r6bas is. 1911010061 kez4ve 2464.
=vets pátar aktividismailköd6s6val bantekosott Id s:Magyorország
erUett tps60t11666 Li8a,,TEVIA4 23
Ibbas a polttikat ataosstarábasa manhkázság 60 mides hladást
k6 isa26 saber *Ilea bevasetett 6* toessatositott terrirmialom
i2e446m togant mesa 1WrtharaMlpolitikusokban as a condollit bogy
Czeoeftek vales* eoészenkUlbnleges szerepet *011 vállalnis,e revim
Ws Umiak csaVal6sitás4ban as szellami el6k6ssit6s6bas•
Se* ads, midst Teleki P41 get akkori siziosteralak astlejtagetis bogs "a samerországot mináaa egy6b ado mellettank os616 karat*
186Azem 441 6s asoknál sokka1 batékozyabbas as a kulturt016A7 toe
tolpreállitanik smelly.% a kultarink say4b államak kalturáját Waft
málja. s24
Ast maegarássatjai boa kaltarádk emelése a kultart016nyunk kig*
6pit6se a legtelesibb Sow a boa acy-sond sannek a kulturrWrom
oak os el61t'6szitésőbem lass amine= taladata Ozacednek.s2
4.1

411. AM,

04,

40. Nib

001 141

eFt rat-

-

-

22. Cs. ea.liarvrosok mono 114314111.°M. -4,
23. Geá1Raft's ozogepi adal6kok a klerikálio reekoi6 abpalglones
harahoso 19194920. zegad 1956.2142140. ,
24. Teleki Nis A táklyatart6 Zsege4544 Zeged oaloptisp•192*•d0044.
25.,-41 as•
Veyanott

A régi Mgyasrarsssság viaMsaeseeál 3.itiss$itól dilmodaezva as tatjtasgeti. .
bogy to s$4e8441 loss is kelle b ogy 104gyon. s. *nay a balkáni hasályba
bersrilégitaaon`*. Vi3emAxaye astseerint e bb* s taldrojsi taskv6se6ss61 feria
Ax asssesgyataságáfi tekintve alkaloses* találja S saegaedet. & sLs►eskk as ACY
mond bivatássok e, " amok s neasetaanta taaladatuak taeljeeasitáxére _ir ,.
jasse -b3.ssatn. vállalkozni tog Saeger"` ~,; 26
A terjesdesRlaeaie vdssssAxcikTasssn warastonall4nt házódik vógig ssst a moo
dolat As tdrekvésa hogy a "kultrosartélAne **ski* a :asimesicksa zsépasek
,
Matti iassyes~ssiiNStaa ass;t►ssyomás As ss:ralasa eelirAsA ,eas* tseleki PA1 ass
*antt a koraaány smeas3.esald iac ►tAsstkodbasiweel fogja bistositani asaegedyak es ilyezai kis>sgáraa szerapit aus majd azt szaelgálja s as+argedi egyem
ten létrlehosssAsalss, a tauirkipua fdiskola;a a sépfaiakela is egyéb s>és
int6sasainyek Ssasswdre való taelaaspt4tésssse *
n,ebalebtrg X0110 valise. A s kalt+assaaai►s>eter ar " u . taraa doasant.0
re3►isációjabnait€" gondQlatAva2 és tom-Oval egAssifiaetta ki Szeged stew
r1r,pAra vonatkozó aslképz+erliaasaeleet *:, Do amint már ...emlitett em, " aa. á
kbnerepeióiibulAWIla nsgyntrtAkbe►r► a.asbatársaeb aua ►tivuaaksísnt Olen*,
kesss'ett ase fAváros varas pra3,ata!•áriátasitól való Melon's annak hatáarsától való sasselriiléi,s•,. A ludapast S6pjál.óti kbspsntjas kipsOvel+áasti
OasesustA.t.yának alakuló
ndte t" á taxer* tásadáasaaa, sat sutras
as assggedass3,€sa; is .#: aalyat ilyan aosg+rlmak I e b a t s3 s i g a kelA's
b+ete sz Allan lcbsponti, sssarV+eire. arg,ynlseld asyesssist gyakorolhat af
es Al:1;aaot alyaa irányta arodoachatje, sel,y a a'sApesség tttbbaágétt ki
tevő viddki 3.arkossaág akaratának nes Mal mee. 27
Ezért is aassaka+idesak tehát as 0 kulturilsss góQpontagtC. A silvan.
diase is'ttésssts+inyainaek ~ i s "estnb#ltil es oktatási intsfssaae ►xx,yesr lsáióstatáseusk.
aa3,aaeitxt a tap,an,yag aAltros:srtltsAt As k4resaeerUsitisr#t általában a se asdasaság,,. s torasalAs tee;tihn,t,kai, assssiasrronassr3,.a„ a gesdastsalgi :CO lbdis kave...

.
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26.. Teleki Mt A tákl ~►asstsa.rtió SassaegM ►d.. ~3sessdeed c.~ mep~, ~.as .l9peas. e"laget...~5. ,.
27. tlsbaelssabas ~ Imo baessslstie~ee ~, és oikkile tlSr~t~,qj ~sr~aswtasia+ Apa►~e3.áer «
~la~ptsaset .~.t3-1926.553.eld.
-

telsknyei. adotta6gai óa .lehet'ei hOt4rozzá1c seg. A llorthrfas•
slaws lakolapolitiltújóza la es a jellemző, de azzal a kistOssités».
eel, hogy a rendszer adiveladéo tiolitilatjét tekintva sex elsősorban
a belati fejlődés ktivet km*3470061 tötténik a kiindulas o hone* as
saw "kolturfölény diplosploie" selyot tolytattak:os uralkodó *saw
60 /attest& sat& órdeit tekinti szesalatt o, Vagyis az istow
/opolitikói alévendelik es ellenearradeloa fő bázisas "e samfar
tikettértelsi latelligezoia oib a 11066PosztAlt a' 14106Yar tizaanta
azórztazdati biYatalnokkar érdaksiaelt"* 213
Nos a szegedi, Diroktorium sogatint6a4boa aAszt yett ellenforrams
dotal or*k azélsőséges csopo*tjalaak as 6r4elitsit Ó, korébbi
melt igyekostek ovirosols/ 613 képviselai a aortbyoa•endazer Itorad.
toeing* politpikusais Haller istvAnt Klebelsbezig Nun' Teleki Pal o
%Ulan &li0)Gabs Gyula 6s siatdcb.,

200 Dr Czaboles Ottó A Klebelaberg.«Me iskolapolitika oast*.
talyjo egének
séhez. Pedagógia Saone.. 1962•Zeas•
:

.

a./ Az

2 t
elemi

. eá . as~urAis,. (alapotok
1919.aug. ,* 1923-24 években.

ált.müveektgif g$zti eseiZOf é nek
y
~y

követelményei és

As dltaláa~as művelődési élet as saükebben a köaoktatáa helvestét két tármia8almi kór verte bilá.nosbe és bas3.totta me g tsrt6ean•;
Az egyik a hatalaomba viaseajut+á népee;lxyom6 dri osztályok terro r •
anima, a mar szinte középkori boazorkányUldöeés szellemét ~`eeliáb ~ .
ed dilbö43ti seamonkéréo afálrradalmakért.. A Walke a gaedaaáa vas ; a z ipar a kereskedelem, a meeágaad+esági termelés szétaa16.
s e ,, a korona tanteaatikua mé:retil elért6kto3,enedbs.e és a dolgozók.
nak legszükségesebb 1ót :tentsrtáa l eszközökben valá hiá<nya, a köz.
.

ellátás me06=1613+e:,~
Bzek az allapC►tok rendkivül rombolő batást váltottak k i a kul«o
turális életben is . Az a táxY* hoa' a hultura fejlődését és ala.a..
Patdt a gazdasági viszonyok döntően meghatározzák «. legalább is
a kuitura fejlesttésáre forditandó eszközök tekintetébennatkt►etethotá a 2c_4.ao évek 4.88 felére is, amikor a graxdaaágl hanYatft
lás 6rthetően gatOlte a z iskolabálóaat i`+ejlesztbsbt ós feslszertB+Y
lésének javitásat, pótlásat, a müv+elbdá+aügy más á,n;tózmónye3nek te
vá~.4enyt3ógát, ~?t~ . •.
Aaoulbaan, mint ahogyan a Direktor.ium iskolapolitikai intézkedé«.
ai$i példamutatóak voltak, um iskolai o ~► iatas olyamméretfü váluágát
Qmi1pet1 bekövetkosaatt, a anely tnaaza évekre kiterjedt; Ws agazm
darsági nehézségek sem indokoltak. terroruralom urai mindenek ~e

-

lett hatalmuk atabilisálására foráitottak gondot és követtek el
minden ertifesaitáat,,, mg.köabez ► a kaltur4lie int6zményok állapotát
a mövelőd60 ágazatainak tevékenységét áa a művéaseteket nyomnrusa.►
go.a helyzetben ha at& verg a t rp.1v4.1r kti4 V.r eltelt 3Yekbe1 tohát mintegy 3 éven at nam áptl.t egyetlen tgatere ► m sem a szegedi

tórvérahatáság tertiletiou De née vs osladoső Wail& $enCMV'álti8d04
re soot törditottak goudot*
1920~4022,023 ávakben a Owed Va•oa lakAaaaokáhea noes gsse*,
sea tiltartaa►tóat 9 alaad népialoga t+artaaatt .: 29.
A 6segedi Teaxticti lgasgetőaás , Szege d kültarUleti iskoláit ba *
laastasitva a 2o0as 6vak el.eján 64 aóplalcola talon dlsspomilt. ~
bin 47 te me*, iskola volt.3''
A tatiggyl igazgatiistag t ore:l at to. 16vd. 60461 11 twee taakótalea
1akA1dba nea 46441 3. 646, vow
korti goáraaalook sauna 1,9.,0911.
gyls a taaabtalaeek 214101,44e. A 12014, ofvfoa. kardak undue 7•731. a
.

obből nett Vat lokol" ao f**345* vocsis 50.0%. 3°
tarul alánk,. ha cook a killtelki law
jftel rraaaaap ►bb
koldboa tartosb elemi i.akoliakori marsobaket vasszitt azdoba, akik
aa41102 Modal: miriátt neat járhattsk ;tskolába. As okok a kikratkesők*
teaterashifisy. tauerdeibián4. as **cat* onaadaad állapvta, a wax sokek ruháatodiei hi owaa, a ma ss tápláltság. atiltás Way.. rossz
4tviaaoacrok, as iskolák laegkBaalithetatlanottge miatt és vá gill de
atolaá sorb= k6arajátasntt aa, bogy a asillek amaci helyzeo.
t~ folvtán nea t tudták a teadijat betisetni. A litagarar Nápaktattbs
a* dakaaea;tus taUaloikul aE0**aa évek alaján >autatkoaatt nagI ►aadael►
iskalet►aulaastés okait toroove aagdtlapit4a. / 4, as iskolasok `~leae~f'►
izen jal.antht+aas Mayada be sex art yam as e land. isko1ákba, a
bogy a peratkektielt iskolába valb baparaaraolasa lehetetlen volt
a asakmdgea fárdhely úiányibez".: 32
4N.

440 4..

4101`

Mel

goi, •.».... MP*

w

*/*

44.

..

ale, ..

V..

.r 4wr ..

w► , so w

29. Uotogoil vim* kösségi laakol€aaaákések 192244300# év3. trout.
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Szeged a be3.sko]:ázatla:n tetnulók számát tekintve az országos
állapotolet figyelembev ►éve, a középs6 helyet foglalta el. Ezt
mutatják az alábbi adatok is.:
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Szeged népiskolai intézményeinek tanügyi ellátottsága az 1919=

,

1925—as években igen rossz volt.; Amint, egy 15.f000 tanulóra loo
tanitói állás volt.. Noha az . iskolák száma nagyon kevés, számos
iskola nem oktatási célt szolgált. 34 192o214-22 tanévekben több
iskolában szünetelt a tanitás. 1921 febr.—ban 6 városi iskolában
még szünetelt a tanitáa. A jelentések beszámolnak ; hogy"a rókusi
elemi iskolában másfél óv óta meneteltek laknak, a M6ra városi
iskolában járványkórház vas ;. ; Az állani intézetekben még a tüzeié=
anyag'.inség is tetőzi a nehézségeket. " 35
.

A rókusi iskola, amint egy más lap beszámol erről, mintegy ezer
nyi tanulója nélkülözte a tanulást, mert a Kolozsvárról menekült
egyetem részlege' ott nyárt elhelyezést. A szegedi népoktatás 414
lyos helyzetét tükrözi az'a Jelentés is, mely szerint a "népoktaw
i
33. Magyar Statisztikai ívkönyv. 192o-21- 22. évek., Bpest .1925 ;
223 old. —
34., Sze ed Szkváros tanfelegyelőjének jelentése a Közigazgatási
k. A szegedi városi Közig.Biz.iratai.1922.3. oasié.
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tás válsága,

hábord kitörésével kezdődött is akkor erre
lefoglalták hadi érdekből et iskolákat. De e báboru végévei se a
szabadultak r el ,.., és most ott tartunk, hogy az iskoláink nagy rd.*
szét nest adták vi.noze rendeltetéseiknek*" 36

A feat idézett bi:kle* részletesen beaztilikal, +arrő3 i s, hogy Ssegedal+eóvárosi sztilak k+adettáőge & leaatt mes éfőispAsnál:, hogy nviszm
atiaköveteljék as Ala$városi liépiskolát* melyet apélkölösva, hotel,*
kint két Vasa
bi~' p+oun At tanitjak a myermekeket .;. 36/b
A re main kulturpola:tikuabl a szegedi vezetőkkel, de meg szemanys.
vesztőssel látványosnak Watt iskolapolitikát datek.. Létrehozták e~
u..n., Népfőiskolát, : aely sea api , sea tőiskola nem volt* Weak volt
egészen véletlen* homy' est alitasatál;ntésmétayt akkor hozták létre,
.
.
amikor .obi at elemi iskalősw-korú gyeraabgk tenitása is igen nagy
~t~►~á► ggel, ,folyt, ; A Munka o, seunkásUjság eikkivója rámutatott arm
re, hogy a Railer István által kidolgozott ős elfogadtatott moms
c.l;auew3 féle törvényjavaslat éMe a araéptő3skQl.a létrehozása között
tisaeea~ú~
' és van, minthogy a rendszer kul-aurpt►litikuaa.i nem arra ,gonm
dolt/At; hogy a tanulást lehetav* tegyék mindenkinek, banes látványos
intézaaitaniel téveeasők nag as emberekeltr "A nép számára 440046
iskola nincs, as analfabéták se ine megdöbbentően nagy, a kősmiive:lő»
déa eszközei bittoyosaek ős aszt mfsadeert pótelni akarják; látszólag
tetszetős tervvel, hogy népfőiskolát állitaansk tel. gzege!áen• Tipi
kus példája ez a latszatra törekvő kui.turpaitikának." 37.
`
Az arsságbex elsőként Szegeden mo gnlillt u.ai.Náptőiskol.e
,

~

tóinak szociális összetétele is teegautetja, hogy milyen elképzolém
aesket ős célokat volt szolgálni ez as iskalatipue, mely a katolikus
tarit6.3nt6zetabean nyilt mag. Ae, évfolyam le, kisgazda, 12 továbbssoi, ~
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36. A Make /zoo. ~~á~.~wg ,aac r retásek b iv.l®p j a%19~. x . 8 «i as.
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.19go.aug.29As s."astivelás". .l9eo.tt.,o." N6pt8iskol.a
37. A
meg Szegeden
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014 katanatiasttrat, kotata ma g mak.gd6a6t s es a ss 4o főre ssspoft
neg. Ohea tutu Juatuek, a
rodotts 38 A tanfolyam nova.-án
Valb,aft 1961•16 .0a44 ,4ao pas kU>aivt. 344,3na aasagieiett '" A /Age"
3nkalei nosgeloe c•temnlmtbnyában as aemil1.opi ►tisas aaely nsearint
Racakeaften nyil.t nog , i6•. benetl,a42.01d. Mogbitm•.
os első
botőan biscenvitbaet6, boa a keraaakeaaáti. Opfőiskols 3 6vvel, káaőhb
milt mg*; Imelletc usól tab!** kt3aötta, a► Wipfőlsktal► ik Ores•Searetm
uáge
SCijandl Kéro1,ynak s Uaesava3ődée c. folyai .rat 1924,►
1.6W.3as ..r.b'an " i Nó;pfőiskolai soagala►n Noworomoa on ca. irauaa.
73*45•0ld.
A Iyápi`őiako mOvantőtaei, mint as en& Ural, irts a gaaedan6►p
taxman!. vágyó
:terültek
~
• '" tek
klk voltak out u gosdoif*jaks as itidartll egy ko;:abell ujaadecita‘ből : , amel4nek oueraója Soy
Janata* őkets "A Náigői$kola alőadó he171s60ben a xtstadya Watt
tensü].ats selletta Nagyasortsős rags, ás j ~~endá negriglagyarareség
táac*kiMp.,
slob sorban katonat3oik Maek.: aslp: koawllis okos twr*ni fejek tekintenek ráxek.., ► a caedatdraadolt:aa a 1 i tj a ". 39
A Népfőiskola tatajdank4peni célja as vol.t, hom a i`élrzilvel.t
WAIT— áe► kiegosdék paxauaet tieit gmsdea6gS szukáscaemfaekkpl s a fi1d-*
aaüvel.áe koareserübb i.ameteivel 6* as agrotuQosázy arl.eaeMeivel. ma~ta~rtesses A opecial.ia teRtevir b6rcse i.rdr tru iaseretet irt 01ő„ say
*WO o. f ea Omni iskolai 3.asiesatiostoragoka ti,. b. f g ,asdaeoa84-3r4ArCt
-_ ~n
klópuéi4,: C ~ % u0 ~ i +I~.I~rl~~~l~:~r~i ~
V oglr arenzoiar.ew nan aa dolgosá zeé ►p anvelta3fti ua iMItonelAnok eaaael.é►w
se volt a cálje , eat e3,6rulja a lcipfőiskolák (*Wows Slake isi;
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38 . Xis* ftreac -~~lli $ ~do r a ~d4
r "Amok ~gQt ~ty ~
a.4o ~ aeti.i3~ l$. 1 v~ oaiot e Mwaks c.a~ p~
~ pnó tiokols Ree dsnÉ
dec«1 p . ~t v;sa ti a a ueeadi ~~8isl
~ . ~~w •
~ de a.cikk. aek
a biologist ~ ~ ~lopialdid its fQllogésa asorsan.k aisstikus ás tuft*.
aaeányteila.a tejta O sa es uontua dnfají~l s ~lst.~~ s tas ~ sta damp.
ciao orgy
~ áan bie~ xvitj ~
voitek6prm csup a 03
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hatásos aas a~~"~wáse s faint as isko1ánkivüli n6ps ►ktatis• Kuiturinia cso•
stago114)1121. kiixnyebben tehet adagolni a tudást aastawej+escő embereknek
olyan tanokat* lei amelyeket mgak. *token venn6nek be /aaaát
emal6se?sJ. Sent idézett cikk 73•016•
As ;iskv!léurssa ►k Wait zanda►x►sk *Vitt 6s ollesnfortedslmi rendszer
aasellegebt kellett bale nevelnie a lsalleatbságbea; saáasr6est fontos
parassY"'l.fjőség
kör6ben
mRgerdsi Nee fesIFsz Ma
46ljae olt
,
a
Migdtekola leellett
re►sn.daazaar t6rslas~clalal. ~ elyt~,~t. te ~s̀~6s
Asrteldk est bangsulyo saták t8bbak kdzttitt,, bogy a xa+rsurpet v6gzei6t'
uel mad I ` mind= owes bosafitársunft
cask AO kaarnlbstjilk el,
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swgindltanf e swosagalaaet"• 41
bogy Szegedaasstt
TelAlbazn jegyeste nog a Wake oAap ir63e, • saaatiorkAit lrxt Mtg.
°set keltaxrolitl.káról,e bogy a tanuleilis feltételeit 6s a tad' zeigrá
1s}.pjait' kellessse e1őQSwir tmxnyitni,, kti. ken tári s$ ablakokat 6a
minden aailveldd6sra
azután' mindezek mellett easserit 6ar iidveie
velő ai.kqlosra, igy a ti6adiskola 1R. 42
v <a:.f6le
Amikor a helyi hatő$ágpk a fantobb esa:litett
uslsmzetmeiutde* jel+entdo6~,~t próbáltak tulajdoxaitauci látszat dealgoűi.
sake ugyanekkor *ogle*" saat xány támogatásban ziasesat.itatt6k a kultu
re aastaámOr in16sm6xy6lsar kttistak az aimed, iskolákat.
Ifigyei.esibeeéve a Ketone sirbstetlen +alio.rt6kte1enit6sők a 2o.kas
6vak alej6n a' uáms as elAbbS, basaregeket kiil,tőttast tsandgyi otá ►okrsat
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19211•■ben
192106ben
1922-ben
192:3«^ban
1,235.463 Or. 2,066,629 tor, 22432.073 Z. 37.94483 toms.
A Monti asszegekbal évi ittlasben 11•000.eos tor,..át emösztatt
fel es %yet** tentertisa és :C*31641110.6.
A tairaliat iivekben, a aintegy (1440 AtiPistitols, 9 )castipiskela,
2 tanit6k6f46 .0 2 iperiskel• fenntertásire és fejlesst4aére 192s-ea
években elkaltatts amazes eggrattvöve ace ‚rt. *1 ast es eastaget,
tlitortty
. .141116* 192o.febr.18,-án Sseaveare tartént litovstáxit.
nak Osulapályesmil tétels éraekAbea a városi tarvényhetőség swam. ,
vasott, Zs es asszeg 3 *MI6 Serena volt. 44 /i.előző old .16ÉJ
A szsigsai rAlOszági hslyzet, amely kapnesen a delgoső mipet
salytetta, /materials 6e mavelaaliai vonstkozásban is fokorte a ‚IcaIMO rAp kaXiawilis hitrinYait. lien as bely•n seek egészen reviews
atalbstunk a 2o-as övek gazassáti helyzetére, dle elkerülhetetlen,
be Witham gazciasigi ado 4* 'Ow illuastrállkaival no tegyank asso.
esehasonlititst dolgozak vásárla ere4e is a kielokult task kazett a'
A 2oi.es évek .lea felében blArtrortak • leges6kségesebb létfonnter...
tási **skeet* és • nealeforeta. minikanélküliség keistkeztében • eel-,
gos6 Onstarei3ib6l sobs a misimills élelmieserekee sem tellett.. A
kozobeli a4ortssolgáltat6s és sajtő isy tiratrow. vises* eat a hel,/ze.
tot.* A vitro* elltésa folyamatosan resozabboda karillainyek faytán
air a lerigatolea f•krs sUllyeat, szar vessedelizea kaselzésbert van es
•

4hinekra "
Nisi* WIN% mssállapitje, how "Szeged ma v tén Will as *maw
legrolobben nélkalaza vároes. tasellitást bstaeágai *WW1* amok b4no•
total skarninak bennikikett mart a sore szessélye 10000 tstt*,
bogy • proletariliktatuss Asti; Obban 411stünk, mint an *rests tifttbi
r4sae. ÁbsIszletek fogynak, es Oak esisaita wasteságb• emelkeaneks"
ee Oto
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4$4•Sslite4i Ifsaő• 192e./.3. "Romok4tel keverik e lisztet",,
46, Suwon Nesa6* 192*.Z.19. "A ssegeal goose 40,
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Szegoden e legfontosabb létfenntartási cikkek &rat 1920-1924 kbsŐtt dinamikus emelkedóst mutatnak*
1920-21 1922
1923

304.35 X
Liszt
lo
Burgerga
Merhehis
52
Disznősoir ' 160
Tizits /9/
1050

172 K

1950 rt

31

325

390
12oo
4000

300*o
146o0
4425

1924 ,
Moo I
2400
25oes
41000
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A bérből és keresetból 618 doIgozó ember azimárs elérhetetlen
volt a cukor, s tej, de née g/ekran a 10n7ór 10• A rasekaMAr Axe
192o0ban 25 torone, 19234n llo t020n5 volt* 48
Zgyéb szolgáltatisi Arak is felfelé iveltek* 192o-ban loarigkel
emelték's gáz- és villenvizolgáltatási Arakst.,49
Az élelmezési ellátás csó0e, a bérből 1Ő dolgozó emberek kÖ
rében nagymértékben fokorta a stervezet leromlását 6s ennek farw
tin a különféle betegségek elterjedését* Szedte áldozatait a spanyol-nátbs, a tüdővész 60 egyéb más !Oros betegségek* Az orvosi költségek megfizethetetlenek voltak a dolgozók szimára* Találóan
jecyezte mesa korabeli kronikás, bogy el a szegény ember ne legyen
beteg, mart es me negy4ri fénylizós, a gazdagok kiváltaága* Az ors*
vosi árak a békebelinek 10-12-ozeresére emelkedtek, addig a gyógy..

szereirak 12owszorosira
.
19220.ban a hivatalos polgármester
*solid élt maw, nyomorisigban. 51

orm&oi6

i s 300

Természeteson a bérek emelkedése amuse elmeredt as /trek niSveg.
km26064001* 1920-ban s munkAs beti bére Czegeden átlagosan 15•-20azamagra ezelkedett az 1913**as évbez viszonyitvm, *is ugyanakkor
es irek 70.60..szoros nOvekedést értek *1. 52
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Ssegedi Nix adó 1923.111$2o* Ardrigulás X1224011 vonalon.
G.$ó Katislin, A munkásosztély helyzete és sztrijkbarce Szegeden
* 20.pes években* Act* Utiversitasis emegedievais.27.01d.1957.48. Szegedi Nap16,192o*I*11*Drigult s te3,410nbon minden változat.*
lan.

Az Uzemek nagyrészében a termelés szünetelt. A muntanélküliek
száma 192o.dee ..-ben elérte az 5000 fat, de még 1924 nycein is lloo
1200 munkanélkültt tariottak nyilvén Szegeden., 53
Ebben, a nyonoraságos helyzetben, amikor a polgármester és s főispán a sulyos és megoldhatatlan nehézségekről, a segélykassza
trüléséről nyilatkortak, elő tudtak teremteni 5 millió koronát
liorthy számára. Továbbá jatott 1923...ban 5o millio korona olyen
produktiV épitkezésre, mint a rogadalmi templom, amelyhez loo mil.
lió korona elcsön felvételét i$ megszavazta a tanites. 54
Ilyen körülmények között tehát szinte alig jutott velami a kös...
oktatési intézmény, mindenekelőtt a Népiskolák müködtetésére. Szeged
bel- és külterületi 6 évesnél idősebb lakósainek száma 3.92122-ben
118.000, s ebből 16.97o volt a teljes analfabéték swims, nem számitas
va az alig otvasni. 6S irnitudók számát. 55
A néPiskolai oktatás fejlesztésére forditott anyagi támogatáshoz
viszonyttva még osekélyebb pénzügyi támogatást élvezett a kultara
és a miivészetek területe, intézményvi. A tudomAny és milvészetek fejlesztésére; ill. támogatására forditott összeg 1921-ben randössze
396.484 KoronAt tett ki. A városi könyvtár, a muzeum, a szinház 6z
a zonei iskola 1922-ben 934.531 Koronát kapott, 1923-ban 1,346068.•
.
Koronát. 56
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49. Szegedi Vapló.
Nagygyűlés a 624 és villanyárek fel-;
emelése ellen.
50. Szegedi Napló. 1920.111.28. Orvos, patika, temetés.
51. IMpszava. 1922.11.21ssz. A szegedi tömegnyomor.
v\
52. Szegedt Vapló. 1920.111.28. Orvos, patika, temetéz.
\\ A
53. G.Sős Katalin; Idézett tanulmányából 26.old.
54. Szeged conapilap 1922.III.29.A ftgadalmi templom költség el
irányzata loo milli° korona.
.
,‘
Továbbá Szegedi nizadó 1923.1.24. Alger főispán e Fogadalmi'tm6-\
lt.z4 az Egyetem, a tanitók és a szinhaz ügyéről*
\
55. Magyar Statisztikai Közlemények. 1930.29.old.52114215.
56. Szeged Törvényhatósági lap. 1924.22-25 old. .

Az eddig falsorolt 'tények 69 adatok me '.«r:ru%eatjék, bogy mannyire
reakciós :volt tartalmában a?1o1y1. hat óségok mtiveiőá ési pa ►litik4+6
:

...

ja 69 intózkedései i
fényt vetnek a t sk©lapctlitika
A, kózAp3skoloi adatok i s
° ben a gazdasági vAl
reakciós, : nópellenes ja11egére A kö2épiskol ~
LC~ idején sem ea8kkent, baneak emelkedett a Ulna?* 16tQ?dwf3,,. azt
mutatj4k as slébbi adattak ia•
11z,:.,keviAlsmi :Poletri Iskola ,
19%9l20 tanévben 287 tanuló
~
291 n
1929/a
1.921,/22
366 "
~
3
.1922/23
3'69 se
552 " taptuit;.
37*
1923/24
'
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k kbzép3CaUole, a Szegedi 411•Al4uzál G48giináz9,umben
1.921. f'''- ~ tanévben 292 tanuló
"
1922/23
350
►
1923/24
345
"
ri
384
tanul.t• 58
1924/23
TebAt a középiskolai tanulók ezénénsk €#yaarapadását a tizaékmái.nYsid osztály tagjainak, vtlamint e k8sdposztéú;yaknak nyajtet't nosy.*
móvtöka tanuYamánYi kadvezméxy eredmáxyekdpea el.ásesite:tték., &d rt
létazénmapadás a k8sápáskcldkbsn nem ti3rtáxtt*. AZ összes
középiakcalAk tanul óinak s ame 1921/220ies t.anévben. 5+5261 1922{23w
va►lt*59.
as tanáv'ben 6.00e
tiOgY ez uralkodd osztályok éi.vezták a milvei:ődés monopoliumát;
azt bl,ztarsl:tstta az a középiskolai reforms ameiyról 1924*mAxurr 26.,m
An II:ebalsbsrg !Olio a parlamenti vitában a körretkezóket mondtat" az
6 kazápiskalai taws az egységes bizis s smelly . * 6 a nagy nemzetl.
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570_ A Szegedi áloker. Pag
.$
~~~~á
~ r
92~ 29: zege~ i
58, Szegedi ~.~i ai~eus~ Y*g . ~ 019G2/23 r 6~ d t eait ője g
192. 7f.o1d *S ~ L t lt2 , ds az 19 ~24a*rri dx~esá~t~3 t:
59.. Szegedi are dá.. 19230 101o,► Háborús togyatdk« .
.

k,á:ráésekben megadjee a közópoeztály gondolkodásának és főleg az
érzéseknek ezt as egymégét, analyse szüksége vbn"* fo
Más alkalemma1 0 1926 aebra**wárl moYiántt beszédében ig7 vélaie«y
Ott iskolapolitikájáról "Ha art kérdezesa, bogy' .a magyar társadalomnak melyik az arétege M /mel,Y legjobban támogatásra szorul, akkor meg ken &l1apitan,om, bogy a magyar kképosztély, a magyar iz~»
telligenela" , a
Az ösztöndi jra voxuetkozb törvón9 javaslatára utalva ki jeleatis
w
rendeltetése az, bogy a magYar köxáp©sztálnf a mairfe► r intelll«*
gen+c►la wermakeinek segitségére sie,asen" * á2
Sző ,aem esett a munkások és szegényparasztság molveiőd+lbai érdekeinek védelméről.; A tentieknek megfelelően anyagilag ,kedvező tagtételeket b istos.itottek sz urelkod6 osztályok gyermekeinek kósép*.
és telséfokú k+épzésébez* tppen ezért nyilvánvaló ez a szeemanyveszw
tés, amellyel XLebelaberg a mega kulturpolitfkáját * "é3taiic.to,e maw
zeati" és "osztályok felette, valamint "apolitikus" politikának
a
.
nevezi* Itzt különben alátámasztotta a neaezetgill.ée 192644,11
a1 1
Ulésén a kultutaztároa költségvetése beterjesztése alkelmá ►bél mowdatt beszédének ez a paaszusa„ m$lyet az egyik ellenzéki képviselő.*
vel replikázva mondott* "ftm az igen tisztelt képviselő sr b ► izalmáso
bői van szeremsém itt Ulni és azt nem az igen t.képviselő ur szab-*
ja meg, hanem a kormányzé úr s miniszterelacxök Ar és a több.eégi .
párt". 63
.
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~

A berlini egyetemen mondott beszédében 1926.ban mAr eat áiangsutw
3yozta, bogy "elsősorban és mindenekelőtt a kulturpolitikában ~
.--
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6o* $lebelaberg beazédei,oikkei ős tözvényjs►vaslatai.. 325 old.—
610 Ugyanott 324.o3d..
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toldnoa nemzeti álláspontot fugialunk el" "spol3tikus hivat8lveze.
téere törekszünk, azaz igyekeazink a kultusztárodt, a p#ailitikdta mere
tesiten3." ó54
Csak igy érthetőe bogy mér atnzvpfoké intézmények is az ural.
koáő Oaztdlyak 3ntézMényoi Voltak. Mint a Szegedi All.Elauzál.
Tőitilinnéziüks 1922/23.tmntévra szőlő traesitd is kimutatja # a közal'
kadxussut;tsk mindössze 10%—át ftzettdk . . azaz 5.00a Ko ~re~akxdt a te1vb-»
teli dijnak 60 3ürcoo Xoroxtdt t>M+ndijként. awl a z boozes' tandil 3ü~
ét tette ki*0
Vagy az 111.2arosa G. Reálisiolében ,a köztisztviselők tandij ked
vezmdnye 3cOmos vo3.t. . 66
'A polgári iekolbk szerepéről da feladatára soave ugyancsak ki.
fe jtette . Elebelsberg,. hogy H ez# az iskolatipost azért i s ajdnlam#
mert nem értelmi proletáriátust navel, hanem esek azt as tperea 60- .
fdldmilveas gaedét látja el nagyobb mOvrelts0gge1, ak i azuttan kimegy'
az életbe és a maga értalmasségdué3, togva nagyobb ny oma tékkal tudja
gazdasági és p4lit3k a t érdekeit pviselni." 67
Mint atentiekba kideral, *g es a csökkentett dztékiát ós kor14.•
tQzotit polgári középiskola sem szolgálhatta a munkás ds a szegény.
paraszt müvolőd+ését. As riri-rend szegedi vezetőinek vol t is arra
gond3a. bogy lehetetlenné tegyék " nemzeti és keresztény" eszméket
elhagyott" 001600 nép no jst%ssson be a közdpisgoliikba. , 4 szegedi
hatalom képviselői a kIx.ltUr9 teraletén ~, is a megtosltia politik4dt
a2ka~.rxeszták a p. ~letd.~idt► o,ssal azembon ~;
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64« Ilebe.lsberg válogatott cikkei t beszédei ős t6ra+é ,ar.>yjevaslatal..
, 541 o ld. *. ;
.
,
. ~
65.: A s z ege Á 1 1 a 1aez d9 0 .ima A a tea it6 j e se 1923. évrdl . 19- 15 .,
old.. SZ i02*
d
~
aa
66c A Reiliskola' Értesitó 4e 126,101d .1 44 Z AL: 227.:
6/~ Káebelabe ~ válogatott cikkei beszédei ős tdr~ n y jatas ~ taiF
5 7 034 í~~ii (i ~
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Gs.egede.n is, mint asország .más területein és városaiban
cask at iskolák száma volt kevés* és felszerelésük volt biá,,yoa,
b,anem. ta$itókbsxa 60 tanárokban wgysaintén negy volt e WAY as
1919.4924 közti id'cszakban. As iskolák többsége saág a ssreoltság
lass4 csökkenése mellett is tainárbiannyol küzdött. ; 19244g a tanerő ellátQttaég rendkival biányos volt annak ellenbre*: hogy as
a

•

elszakadt tertiletekről now számban jöttek át perdagóguaók., á2**
as évek elején a: mintow 15•000 elemi* * áltólánosi0 és gazdasági
továbbképző iskolás tanulóra lob tanitó
jutott* ° 1923.461 116., Ngy
,
tanerőreátlagban 95 tanulójutott.68 .
Az. utóbbi ixa *ok szerint aft Szeged város
iskOlálso
M
ban 1s egy tanerőre átlagban 55-.6o tanuló jutott. Na as orszdig48
taner&ellátottságrbl saló statiezbikal kimutetíist figyelembe Vess.*
Belk* mely szerint 1921*.ben l teatezőre 646 is#oláben 8**,99 tenuló*:
242 iskolában loa449 tanuló* llor•ban 50--59 tanuló jutdtt,F: zuogal«•
lapithetjtitks how a szegedi tanerőel3,átottaée,g near volt kwlrnöekó ~
.
~n pos itáva kiemelkedően j ó as ország más tex"~ ete3 h sz viaxony it
.

Országos atlag az elerai nógiskoliab®n:
1921«ben
1922/23
1923/24

4+~ 19
5t6,2
46.o

volt.

.

70

A köaópiskk3.ai tanerő ellátottság Szegeden lényegesen jobb volts

mint ez elemi xépiskolákó .. .A szegedi gözópiskQi4kban 19220.23.240.
es évek átlagában 112 tamir tanitat't *. mintegy 6.aaa középiskolás
tanulót. %"A szeged1 Fvsápiskoláls fenti évekre szőlő órteait89,../
,
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68. M.Kir1► S~ at is2t3.~ i ~+ V~LC32~V« 1919~:92t~3.~-14 ~3 é Yf i 9.~ . tf2d r':.
19~.~~ L.g1ó.;,vala ~t a Szegedi iakolasaák'1921*22...es évi
Y iratai4 77o..csomó.. Az 1922.aaov. 29 rim kelt irat. .
.
69... Magyar népoktatás. Bpost.192$ i.106 .. old'e.
7o. Ugyanott
►

*.

A

középiskolai tanerő ellátottságot elsősorban azzal lebet maw
gyarUni, bpw an uralkodó osztály fiata l nemzedékének felkéstifié w
se az orsn4 vezetősére * az á1lemapparátuta posztjainak betöltésére
4s, =alma levő ellentorradalmi er & altaá.áncss poli ti ka i érdekét
tiirközte.r Az elemi ndpirko.lik tanarOalányát kUlönösere ssx;8yosbltot
to a Tanácsköztársasággal rokonszenvező és s Ozegedi Direktoarium
lskolapolitikájában aktiven bekapoaol.ódb pedagáguaok ellen fogaazatilsit# í`r t bmegas Capresáiic;•
m seed► di direktorium megdöntése után mintegy .2 év . alatt $kal,,,
1ödböző forrisatebbl azemett adatok szerint mintegy 150 s zegedi pa.:
dagbgue ellen Uditottek fegyelmi eljárist aKOMMall alatt tanusim
tett baaafiatlan magatartás bUntettes miatt srts aa 1912460. lAXIáT/
74.4.:szekaazának' /9/ bekol,apján* Sok éves és több évtiZedes po ds *:
gógiai munkftsággal bird pedeegusok kerUltek T/listára* A szegedi
411a Ogimnáziumban már 1919.,smept.;12006a ► net kdzépiskol.ei tanárt
,
m,iza ~ds~.t+~ tt aa. ell.m~'arradal ~;ro#c , ~soportjs r.~s~+~tA~.le31Aa", magatear*
tie ős komanniota meggyőződés miatt elDelmatlexanek a ' smagYax lflusée
neveléaére471 '
Azonnali eljslrfiasal e1bor,►sájtották a Szegedi Direkt► orium tam..
Usti 018e46ját ittilmetat Zélity további Benedek
Kmetty
Brédi Mibilyt* Bazr°anyi Jánosta, Székel Vilmost, Kailas Györgyöt
ás mások,st* 72
Oass»ald Sor.are jutott igen sok u,..m:* kalterületi iskolákban
dpleozó tanitó is * A kommunista érzexssil # yap agyszorUen demokra -» .
állásskból
tikusan Sondolkodó tanitdk ds tanárok ti14özésóben
16 elfildözés.sel:, killÖnös eda;sdAssal az eli.esxforradolmi rémuralom
iimer Antal főJ.ak:*taaU410 Odasef Attila későbbi ell
ir~ttso
.
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71*; Szeged* A11406gimakirstai 1971.578sSzeg19di /Ilea Zevéltar*
74 Szeged. főispáni iratok., 192024'15o2/64Zit. i

qv

31

gio

'W140801630 aZ 3gyetemr5l* Több kommunista.érzelmitpidagógust

usjánlott' Haller István kultussminisztertUmfigyel~.. 73
- A Tandcaköztárseság alatti magetartAS fildözése cimón nég lo év
mnitán is azerepel a Tankerdlett Zgazgatóság batározateiban ilyen
.rociyaml trot*, Sok esetben éppen a legkiválőbb pedegógusoket oso..
ták el* Klebelsberg Kum) kultuszminiszter a Minisztertanacs 1923.
jan04204, Wan elimmerte # boa '$8n sok kitilnöuinősitésea
bires teneröttelyeztetett B/liatár$4" 74
A közigazgatási bieottsághoz kerdlt iratok tUkrözik azt a vad
gyabletet, cooly az neljárások" idején uralkOdottk A legtöbb eJ
bocskitotto Iona aeon:1181 felfUggosztett pedaegus azóhoz sea jut.
hatott loOdelmöben A. SOrOZatOS elbocobjtások következtában oly

44ita volt a tonerőhiánY. boW 0 mlág leredukált őreszámonalosem help
lyettesitóssel 40M tudták biztositani s normalis tanitást. Szért
1923-ban a katustOiniszter Altal biztositott 15 aj allással sea
&malt nog a belyzeti mert bár status volt s az állásOk bosszá ides.
tovtbbra is betöltetlenfil maradtak
Tygyannuker em ellenforradelmi rendaser urai sz enyagi viszonyok
kftyszeritő eregvel igyekeztekmegnyerni a pedegifigusokat. Az ok..
tat401 beset káosztOrt a forredalmaket ős azok szereplőit tot.ták
0i6, de uttyanakkornem mondbattak 10: arről# amel7et
Zstvtn fejtegetett 19214en# mel, szerint stack; van a
társadalmi honsZOlidációre. a kibéktilés politikájára4bommátéveó
bogy a kibékalOs me g van minden Venda 60 razed emberben, aki nem
csinAl =gawk: más eszméket 95
'
Az .4.1ft. nomzeti 4410k szolgAlatába áUitáa azonban nem ment
alcadálymenteata. A pedegógusok nagyrósze megdöbbenten figyelt tel
400

no
75.

001

v.!

*Fr!.

Art. is*.

106 +.1,

110. es, lb 4011, 4.1

gOdW 400 0.0 4*

4. S.

Szegedi polgármesteri iratok• 1919-19204, 420aellok
Országos Levilltirc lanisztertenácsi jesp8könyveks34 dossi‘
7o.csort6. 57.1ap•
Szegedi Bap16.19214149.Ha11er/Stván választási beszéde.

memeasit as 192aiibam elfogadott mamma ol,asauars, o asidóta.laasi.
táp sleá 16pi.ire . de láabatták s esegi my emberek bs ►beteigaat gyeYrft
*k04 Olen alkalmazott alretenselő politikat is «: A pealagdgusok
jelemtas réRSae basest id ea ker.sztal me at tu da• öesaeegyetatetmi a
maját és a dolgozd map belyuetat sflorakr-reszdaaer ls~~~ ►~.~~~raa~a a eta hamgeata+tatt w60,. egysig+ea moatat.ti odrlokiearl... A 20-es
évek ale jin a pedagagasak sOms mom lelkesedett Rorthyák "readosi
mialáse iriat. A, piaütitoai .terror iat ea irrodsmtiats. sovimiasta
demsgdgla prompoa.déjával is *oak igam lessen ia hoa,esa évek után
irtek el arMdaaktyt a:paiagtgsmak karatsm is ssrghtuvésskodars kény
eta4daritettáá. amok atmat. . A ka►mmunistáara szőrt ragelmrkkal el ►lems ►
aáabo* aa padsegusQk j+ileemtds része arn61 87ősődött snsg Q pirekte*
rims idején, bogy áppem et kommuniaták véáelmeztak lemnás ás oarft.
kel ars e rsaag ttIsg#tlsss6g6%, A pedAgdgssokrreic agy r6sze egyszerit.
OA azért kertilt lilistáraf mitt as ell.eaatorradalsirek megitilise
'wrist akoraastény—oessati
ssel ~.ere6b+att vela peda►eaial.
.meael6 srnaldo* elkalmatl,annek bisonyultssk. 141dteként e;alithetea
era# ss 19204as sogtt9rt4mb esetet. . amikor s 'ra l lies.. is köuoktatásm►
tigyi minisztere szegedi szervek valemAn„Yire alspozre- eltiltotta
a tsn,itáatrbl lskars Sew masvelat a szegedi 6114eleOkarawakedami
l.aka+a tsmirát aasel es imdakel.ásaea► 3,, hogy a keresztény és moose
ti célok asaelgii+atirs nem alkslmas4 76

.

°

.

b « / ,t kultarföl6ny d:ipt.macsi44ei é a saegedf
'MaeaR aadasera►+esiere.
.

A hot lust terrorisztikus diktsttSráv*1 viaas.+i.11iti reako;; ►bss
eeatályek alepjátéaA rave ksttlias
cal asagvalliait6oáre törekedtet,
$gyik lr
minden áron és *laden easkdssel árakidákre biatoel.tft
,,.
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76 FoissavoiYtiori bisel.nwrs., 1920441•61$ a3rdawsi6:473,1ratt, ► OZÁL,

oak kisa "'~~rol6 batetlsnkste, iCivAltságoa jogalicst a dolmaó
nép telett, ós második,hadY axalsnket kiterjesozók aaaoassédos
né3ekree tagvis vi,sasatnitaak as u.nA~ ~ sexit Istvén«»i birodalmat,
muse* t&ródi ►a az 1910.0ban dmillóv4 ós iliGget1ennó vált lam*
ótezOstvo1.; W az urti3.kod+6 ooztályokon nézeteitóriaek.
';;alt a taw re aliatlóstwak módszereiről* tlindenekelótt a kU,ipolitikai oluoncáolitse a ter`.+ets*zevisio esskiisén.ek tekintetében volt
foltog4abeli kiMuba4G*
A aatlacia460a jobboldali lextfsxratiaá.mi or#fk, aPseGeáá.
nitaényeaek Csoportjai, kisórólag a fegyverek erejével igyekeztek uzt magvalbaltani, mis az uralkodó oast4Iyok Betbl:az-fila
ivbuyseeta agya1Oro
©s Me g ku3.turpoll.tikai stórifesóvol" próbólt$is macvoUuitani az elórend3 oblt.°De %wo.k voltak
abban a •w4idC+`~~ :inytai+;?.a 63 o+ev3nist$ fe1gQcasbant maZY otlerint "a
Tx•iazkoa, u"áui Liagyeazoradts óietképtcty.an o tebd.t visnse kekll, 611f
ta ut a ZAeiAtwood ~,~ s,re fiadrejsigeosaaeigi óa politikai ogyaó,;ét ;
mart ezex-ititilk Oboe, as agyaés?an s a mayo r =met hivatott #~..
zotnit'. 77
avalkQdé osztályok viazcozy;teg aceólissbban Gondolkodó O s
osámitó CA4QpnrtjA. zeiybes tsz<tOtott gróf. Pstblta latvén e gróf .
glabelabe ~.~ Kumúr gee . frei4ld P61 óa misok, a gsóisómjübb fasias$te asaport+eitka3, szomban sx ►góxtettók.e hop , a tez*ület-rtevis3ót kus- ►
vetien kat©zei aszLkisdűckal a‘s Hera lehet nogoláanS.* tsórt egyróast
a noYugala. Uetalmakalt akarték meggyőzni a terülatzevisióbas veld
hoz<:ójAruléshoz, mda:6sst belső kanzsolidé.a1ft kellett mielőbb
megva,3, 6satteti as u+7t#* eggaiges ós nomeetf cOlok irdok6bQn. lbw k
eló;cését nevezték a itulturtólóry di$lomaGiéjónak :, Yegy#aw as élta
va16e vagy vélt
luk alóirt Trianoni Bikessatrtadbs igeztaógtalmnntiOxurk a felasámo
soldseit amok a ooviuia .zte elvnek a# aelapjón e bogy a. magyarok
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ku1
tire►t*tmfajeaj►oaeabbak a roaánokuél.,, sserbmoknil, eastsks•
e61, gslevákoknél bee ie•kréuaotmál e• A .aawar kslturtaidayral hansom..
tatott hums asdlamokkeil igsekltsttbk indokolni imprerieilistas t ►Osek-►
véselkstt= a awonsnéctös niptkkdl samamb+en•
A kultetrfőlény damsect.e sindemeseetaee elesőbb eszköznek Litssott
a ersoral► áliee demiagdg3.áaá1 t may a bitlsri áa as olasz faaissaeit
3s11ataaste• As esse ellemt*tek 3iaaeatav6a6beet is alkalises a ss..
-kSsimek tünhatett• Klebslabaag Kun4 i9 3.asg.: 31..6n a aamsetwalía
kilteágvatási vitájában est hangoztatta. boa ai kultetrtblbnyiink..
Ail ás 1rults.r+frnic aerejbtal várjuk aemazettiuk teltámadésáás."
Később a Steve: Tudomány *gate* aulájában 1931.ekt•3•4n mow.
dott beszédében szintén eist bangsúlya ► sts. how kulturpol.ittiketjei *bop
bdY as aluymegwasliábstől rakeidt, way sseíixit °Imostisni haloatankm
Ask javalasAt• aeresink jobbra fordulásit cask staál várhatjuk,, haw
sindmon tAven teieirikvasabLak lama tk haw most a világ iriived6 ioo► sew,
smot€ef. elism ► rjék•s"
Soso ebbs a kalturfeldny tliplommiaiábi ► ill*ss.keedstit bale a áolese•
várr6l altwoneekaá.t ewetmora zsmogrdrs veld +telep#.tias• U r a viral sir
1,89oftben new össimaget ajánlott tel 4oa.000 Iors33át/ as Vote*
elspitásIhoset errs azonban cask am
utáni b•Xyastben
került sor• Mo st as mollenfeerrad+ebed► erők rtgton é'ülfi.ss+rrti ►k. bow
es •lsaxaekillt ew+etames **skis Szeged kaapbotjsa sag. P•brsbási Dezső
ba14/10i állempitkár a szegedi ellenforradalom *wit vos•eti egy6aier64r
go sonata - 192* lal••+in a szegedi válssstdvolsirvkhaz intézett
beszédében * ► bow szerinte gesgsdaál elkalarsabb ballet al ereei 140.•
bet képse9a. as:xt " ear nalla0S1 as+osará sey.rsse l, a tertilet1 Wars
iritás►sal
összs a szegedi erw.rteen kérebece". 8a►
a!Yr UU M +M ►
arR
i■
dA
78,. Slabelaberg 100 vdlogesott oi.kka ►t, beszédei is tbrvé;tkyjeirrssl,err•
irai• 374.01d:. .*
79. neesiusold n szegedi Mo rmott4 elátaseé" Tudonány•gyertea 1931.632.6vi
se4kőddsiről. 29-31.eald•
So• Sze di xapld• 192a •1• 13.r
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, 192o...ban ideiglenesen Budallesten talált elhelyezést a Kolozs
vári Egyetem'agi. ; TermészetudomAnyi.., Döltsészeti...4s OTVOsi'
Kars.r .Majd 19240kt.9.—én kezdte meg' mankáját Szegeden igen nagy
dologi nehézségek és akadályok között. 81
A szegedi tgyetem megnyitásakor az általdnos orvost kar; a bdi.;
esészettudományi; a termószettudományi.» ' ás jogtudammiyi kar indult
meg ; valamint.a gyÓgyszerészképzés,., 82
• ,A

'

szegedi egyetemet különösen az 1926-ban megindul6 éPitkezé.."

sok megvalósitásával erős adunak tekintették a kulturfölény ban

geztatása során t Az egyetem tahári kárát mélységesen'dthatotta a
savinizmus ős többségükben teljesen egy(;tértetts;k az irredentiz;.
mussel ; a faji politikával s az antikommirtizmussal és a nemzeti
keresztény szellemi irányzattal., Veszprémi Derső rektor 1923/24.,
tanévének székfoglaló beszódó ebbe az esiiei; politikaikoncepci6.»
ba illeszkedett bele. A:J.6st fogialva a forradalmakkal szemben ős
az ország jövőjéről a nregenerálódásról" ; valamint az egyetemi ok..
tatás ős nevelés céljáról szólva a feladatot igY fogalmazta mew,
A magyar nemzet; vagy mondhatom Agy is, a magyar faj minden
tásának... az egész országnakregeneraciója érdekeink önzetlen

is-

tápolőja csak azoktól Várhat6; akik a magyar nemzet húsából való

hús és véréből való *wk.." 83
, Fiz is jellemző példája annak, bogy a magyar értelmiSég szegedi

tagjai mennyire rosszul okultak a történelemből. A szegedi egyetem
vezetői és tanárai nagy gondot forditottak arra; bogy deMokráCia
éslcommunistaggellenességben az antiszemitizmus terén a soviniszta
irredentizmus élesztésében ős dpolásábáa,,valamint tiz'ucn. keresz
tény.nemzeti eszmék szellemében vale) nevelésben kiemelkedjenek az
ország más emetemeiközül:
tO, MM
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81. Ferenc József'Tad.Egy.'Évkönyve.19374938.tanévről.15-17.01d.
Magyar Tudománypolitika Alapvtése.1976-177.old.KiadtatTudan..
tézetek és Társulatok Országos Szövetsége 1927., —

A. ogyatemi Telvét+ei+ekn,61 ncsmesak áa nos is +elsóaoxben a sslis
ad vallású Ciatalok akadtak Tel .a szürbu ►en, beam a fők6nt a murk.
kás, as mds dolgozók waltsekel. A munkás bs nAnceteian paraszt
Gyo=kek tonal A
- sa nnm 13.3,eosk+edett bele a nneazati slit" ki±ela** '
kit:1E4213k .te ~.~véba. aas rdazről a xaemzet3. Untudat b,lt‘tival megvédolt atdloa n6ptiimagoket elkaimatlannak tekintették
u•n• Moo
wasztóuyik►nemzeti eszmók Porc3o;aájának. Továbbá az egyetemi teivérob
toli szabályzat is magakadályozta s: u•.n., politikailag 6s val1ási{

erkölosSlog nem rxgbiubstö

~lataibk

Colvételét. Jellemz6 gads or—
:;‘.113 0 bomir az ogystemi To1v4teli szabályzat el‘ilrta# boa Nerkiileol
bizovityázAan al'olyama ►db köteles feltüntetni előéletét a ba a
pwolotár diktat= idaS64 16 évess61 már idősebb volt. a proletár
~,
d,~atu~ ~zle~~ t~i~~~.tott magat ~art ~~rl ata k~3te~,e ~1

beaaámulní'M., ~
A«zázzaztla szarinti liategoria alapján WI:tánt felvételi elv
egyik alapját képozte a
iskola— 6a általános milvelődéa
politi ~~ 6za!t• . .Igy szeQiálls és tag védő;aj4zsaz k3rti.1bdatyázott
egzotcrzz magsum klzá b1at; ex twa3kod6 osztályok. miivelőr,iés1
ságai közé tarbazott., A szegedi Azfmtam a mega nemében ámekezett
a lagreakeidsabb politikai célok aezkÖseként megfolalni• .
Az aiábbialtban szereplő adetivk 10311;atjdk azt a törekobatiie how

a szegedi egireteme+t andQaeicalőtt katolikus egyetQ

akarták
egyetemei

teng =.Oaaze2aoonntás képen ismertetem az ország
,.

b411gat6ságának
..

:O» , ~ ,.
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.. , ~ .,
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összetéterlót
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Peren$ rTÓZSOf T ~x~,~ om.4~~rtr~~ 19 ~ 23•. 60 1 9~.~ 2'~. 6v~ a a~
16 bee ~lb. 4~;7«~5 • oa ,
830 Beszámoló aZzegeiil fit•Kir..tisanc Jdzaet Tudom. ete~a 19~
• 23e 192~7 ..ávi seak~3c3~ésár ~. • 2s, • MOATS ~őn~
~~ 11.1294.0
84.; Dr,Zak~~ Dezsős A rietztairad` .Tu.cL-Bwiet•%gazgatá,sát 6r1ntő Ur*
vények és re ndeletek gyajte nye.4, ► nld•Qzeged.1926•JAT,B It •B•
12•918•

82•
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1922.23 tanévben:

Városok

r.Ictstt. .

Szeged
Pécs
Debrecen
PAzmény B o

563
5o.
162
4439

g•lcat• evung. reform. izr.,
56
228 . 211
15
805
134
62
471
110
22
35
525
1159
1o4
570

85

0./ Iskolán kivüli népmilVelés, a kultura
támogatása ás helyzete Szegeden 1919-1924
Nag tekintem különösebb feladatomnek, bogy részletesen kité r.
jek a kultura ás a milvészet problémáinak bemutatására, de Szeged
szerepével összefüggő képhez ezek is hozzAtartoznak. Ezérb néhány
utalással szeretném megmutatni a kulturális helyzetet. Mindenek.
előtt meg kellfillapitani, bogy a kultura nem volt szivügye a váresivezetésnek, Vig pl. vallési 0610kraae1kószek, kántorok dotálására, templomok fenntaztására, stb. a város 1921-ben 669.661 Korenát, 1923-ban 2014.978 Koronát költött, addig ugyanabban az
évben müvelődési kulturális célokra 396.484 Koronát, ill. 1,346 846
Koronát. A fasiszta rendszer helyi hatóságainak sz a törekvése,
hogy a város naves müvészeit, iróit a rendszer mellé
Az irókkal az irredentizmust akarták hirdettetni, mend.

ván, "csak kulturával lehet visazanyerni, emit fegyverekkel elvesz.
tettünk", s anikor kisérleteik nem sikerültek, dühösen berzenked
86.
tek amiatt, hogy " a magyar társadalom legtöbb régi jelese hallgat".
Memot mondott a reakciós politikának ás eszméknek Juhász Gyula,
József Attila, Babits Mihály ás Móra Perenc is. Továbbit a fesiő.
müvészek közia MYilasi SAndor, Károlyi Lajos, Dinnyés Perenc, Via..
sits KAroly és mások. Az irók ős müvészek haladó képviselői nem
felejtették el Kukovecz Nana festómüvésznő bestidlis meggyilkola.
sát Herthy darutollas fehér tisztjei által, 87
wa.
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85. A M.Kir.W.Tud.Figyagazgatását•érintő törvények.188 old.
Szeged.1928. JATE Könyvt,489,

Ennek el7.ensal„yoaáQáro ma azért is, boa a burzucaáz3►a és a
desúrl osztály terveit a kul.tmra eazkOze3.vQ3 ► el6segits6k a .
a magyarnépet az ant3szenitizmuaaol, a fa jelmélettcls a
a ovjetcllecessóagcl beoxtaék, látványos és bangza tos soviniszta ..
irodalmi ds miivéazi egyesületeket hoztak lótre: :
1920•.iIIt1.-C'n tartott köZgyülér~n a,loz+ták létre a2`i ~r~i D6 2.
vidóki. Ligát Sze ~ . .. dent . abol a résztvevő ZadraVetz István tábori.
püap$k 61t4 a magyar irodalom szellemi vezérének nevezett Her..
czeg Isi^enc pxogramm4t adő beszédében kifejtette " nem lehet meg.:
feledkezni erré'►l, bogy Mngyarország határai a 1a jtátől a Székely .»
bavasokig es az tazeki Iarpátcfkt6l. az Adriáig tearjecl"
gerczeg perenc egyik legfontosabb feladatként jelőlte meg az
tdrnaclonalizr mas e1lon,i barcot 6e a magyar nép faji °folsdbbren..
diisdgét hirdetve k ijelenti a" magyarság bizonyéra a vilég logto
netmégesebb faja", , tt. v. Zadrav,atz István e aiaElekaaet előtt arra
sziál.itotti
bogy az elszakadt teraletekacől menekülőket ta3.pra állá.tva arra kell őket tanitani,_ bo gy térjenek vissza*** lewow* méregkeveseők, o;cg,yilkQaok,: bogy a mi magyar f$ldank heals a magyar-lakta területeken kivül a horvát, szerb, cseb. szlovák,, román.laktc területek is/ r'mayor legvett.. 88
Majd uaaneaak Szegeden 192o ma j.-ban irredenta progrommat
ne rdető országos .irodalmi napot rendeztek, ah;al a különbező
reak0135a irodálmí társaságok :megalakitptták a piklyotartbk elne *
veZésii ellenforácadolmi faelbzts sNervezatot, ogy mond a " maayar
kul:tura munkáaa.ib41". texaleti integritás védelmében,+, A Fáklyq
.

.
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6^,► 8zogod c, nepilap., . 192o.Qkt.3.. Látogatás a szegedi knitura
nye3?iőit'161.
87:; Rukca'veas Nana fost$ '~ sznét ~ 919a.bn Sz aty~ zan gyikvlt€~ mg a k~ 3nitm6 es tisztek* Land: A forradalmak azv ~•
di azamtans' ~ . ~ isszaemlkezbsok 191~3~-~► 93:9-re ~. Tiaztu,ra3~ ~ zat~rmue
, Zone. 49-51 Old *S2iláged .1959 ♦,t.l,?i+klrkiesvtetfiie sCsongF,)r Győ?.+8
8ze ~ed~. W ap1 6 .19 2o.iII . 2 . A ?~31.vidGkS. Liga azaGed demonatrá
c~.ó a.
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tartók tfir8aa€3gának M u33Ytris vezórk:arabas ► ott találhatók v o lt * st
Prohászka OttokAr pütsok, Stages Ozaet városi rendárfékapitány,
aki agybon, ® Dug+anics Tárasság elnöke is v olt,, továbbái No3novito
Gézaós g>;a#pekár ybzs+ef iró.g9
tlakoz
szege d i Wad, kulturs kópvi., a ló3 nem
aa e l, laa f v rxe d as lmi. szervezete
r a reakciós tas ta
szervezetek: és a rezsim
politi:káj+a n em kiélte a kulturális társa
~
sok t ~~át ~m., Az irQdqlmi és tudományos agyesiiletek tt3rvémy
feltil;,vizsgálat$ minden i re, ős m~iv~bets~ politli+t,a ~,
szókké alakultak
ondo3.Is ►Adáaát;, állásfoglssls9t asát ós hcwatartozását•: Mint a Szegedi
Napló irója feljegyezte,
" barbár oktelonságeol. -itóltek 618k éa
,
holtak fölütt" . 90
A fasiszta torrerrsl dacolva
at
kultt>tra képviselői
a lakosság ba ls a) rétegeivel rendre magemlékeztek a me.gysr tgrtóip
nelem demokratikus és forradalmi ha amAnye3r+6l* 192o-ban N e psmlékeztoh a 48-494ses fUggeti ►enség1 ás s2sibQaoégharcrdi,, Petófir61,
Koscut8rbl, Ttíncsicarél * sOt Marx balálának évfordulójáról 3.st 91
A - milvelódbss istézményeá.ből e szellemi 'milveltaóg gyarapitásáte33
hivatalosan elzárt dolgozó tömegek a saját mom* 9i,akitotts kud.tura
lis egyesületekben fejlesztették kulturális ezinvonslukat ős müveltot., Ilyen szervezet volt a MUnkás wzinját #~ s#zó ItYestileto a s
ntista Agyesület;, vocy ép~~ a
ár Jexi,emZó pbl.
d a a:muskás müve lődésq ►ek,ee do zbk kulturális igényének a várva
önyvtárások forgalma t Az egy
a városi Somogyi Rönyvtári, a
a Munkások Köartá ~ ;~s A z előbbinek 1920-btal a taintea 100 . 877
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89. Sssegedi,

~ 3~n.~19 2o«~~ ► 2~.,~~z önt a ~. - Szegedi Na~ ►ltS,~~ 19~ k~.~ .,
Szeged Ira a1~. Pikkkösd.Arasárnapja. :
9+o. szogédi ziap1á• : .1922.1 ‘15. Irodalmi amnesztia.
91* A Muqkar1921.1.280: Bmlékseté>s Ady Noire halálának s~od7~ k +éY+ •
. a ;. ~.9í~ .+,~i 1 ~ A;. 5., Megemlékezés márc.15.-Al."
f s~~`du$.ód án. A ~
A Mtinka:1921.lÍl.al. Mégemlákezás Marzról hal al s évfordulóján,.;
~►
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kaleatiadstak kavvot • A viiivoai könyvtaz•
-

ős eirosi. do 4,oidsban rAaaeatUto, a aunk:
autztlessok tilleorsib63. arapitatta**,

92.

naan.

A 8omosy
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3./ Mve.i tídéari vlaaaö ►nyok V,se~eW en 59 ~1933» ~ s
a atab i lisáci ó tál a vi] ~ga (magi vb lság végéig.
g«

a.d A kulturdlia demoUrAci.a x;agterestOsénak la3.ebelaberg#,
feli"agása .én s szegodi, iako3apaliti,ka i ;

Ma
raaás lee ujabbkor,i, a Horthy-faaizmxa kaacebial.i. ta 6.
mime viláctörténela3. 3zampantb61 két agyadstc'al eltérő szakaszt
t o rtaiaaa s . Az egyik kapitalizmus 60 natant a Harthy4ga ► aiemua
9244928-i,g történő ideiglenes ateAillatciójának és megetilári.
dulásáe{ k időszeke. A náni3c a Mess vi -eaaedaeág 1929.*13,3.0U
tartó szaka+asa•
Rátségtolea, ha a magyarországi o mavolOúésilgyi é s kultur6lia vi,zzranyakbax
mikebben Zzeged axtuletának alukaiáetében-két
aza!kNSz követhető xayo mAn e► amely azonban pea érdemi
1d5beli
ssétválasztáat. Bot a$ért találtam ilymódon céluzerdnek e ma rt a
sative3:ődésUgyi és r►is6sarbaae tanAgyi tekintetben egy meghatározott
arculatt3; karszakot jelent, történetesen annnk a m iaisAlct.refora ►
politikának a vá grebaji;d eáte amelyet Klebe3.aaberg Kuxto kezdeményesett. Bbben oz 1469z$kban rr kulturális de aóGia politikája érvéés csak 3ó-as évek ole;.;6ta kexdi feJl.vélta ,ni ezt a kalpoli tikai aélak fegyvarea a► rövel való elérésére irányuló t arekvéa
aozzé kell tenni ezanban, buk.iy a tárgyalt időszakon belül a mint.
+c,;;y 9 6vb ől téA$1e6e0en 4••5 áv tekinthető olyan i:dSassaknolc„ Ami
kor a kulturélia objektumok gya'raspgdta#c• A gosdasagi. vál
$417an,*
ekkor ss late azvraroi véget vetett azoknak as iskolai épitkezéaetc «»
Ask is, amelyeket ,a Klebelaberg-féle pr og ra ms keretében akartak
zaqar,rolósi:tani #
b en :fogadta el
1' erg KU/16 vallás- éa
A tbrvénybasés
WzoktatésUgyi misaitater na gy l,árm ~~,vai prüpogá1.t progaammjEtt, a~
may 5.o0a .iskolai objektum felépitéoét vette terirte. BUM 3475
.
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tanterem és 1525 lakás felépitósét határozták el,. A Elebelsberg

Altai is minimélisusk nevezett programmnak 1930..51 ben kellett
volna betejeződnie, 93

- A reakci-68 -kultitra képviselői AltaI nagynak tittilgt vt4.168..
6o közoktatásUal anisztor a szerinte la szeróilynek nevezett
program előkészitóae 68 megvalósitása során két fontos politi
inditékkal érvelt programmja mellett. Az egyik érv oz, bogy Ma
yazoz8z6$on s polgári demokratikus 4ogoknak 6 dolgozó n6p
re valé kits lesitését veszélyeanek tartva * "kulturális demOkréete
programm el készitésével kell megvelősitani * vagyis a kulturális
demokrácia zu Wall * hogy előzze a politikai demokráciát• 94
Ennek a kulturAlis demokráciának és annat pénzUgyi feciezetének
előteremtése a legkisebb mértékben sem, veszélyeztette a fininst8 7
kések* az ipari tőkések* a földesurak és a reakciós dzsentri hiva.,
talnoki karés katonattsztek uralmét. Elebelsberg Zeno 1918.okt•

és az 1919.márcw-1 forradalmaket soak azzel ma arázta * bogy " a
nemzet szólesebb réteget alacsonyabb zaveltségiiknél fogva nem tud...
tak helyes véleményt alkotni politikánk alapvető kérdéseiről* a
magyar nemzet helyzetóről ós életszükségleteir81"4. 95
UWasosoit 8 me arázta meg a kkiviselőháznak azt a mástk fontos
érvét ia• ma szerint a kulturália épitést a tömegek értelmi szin
vonalának emelését igényli a gazdasági sziikséglet is * valamint *
bogy modern* komplikált tarmelési m6dok tzj, kénYes milazerek, eéPek
6a szerszámok mellett az értelmetlen ember többet Art * mint használ, A mezőgazdaságban is robamosan tért hódit a motoreke* a trek*
goo
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95. moat iskoldink f eaztése• 1925-195o•4.5.o3dapest.1950•

Rönyvtáró224
94. Klebelsberg Kunó válogatott hoszódoi * cikkei
latat 330-351. 95. Uoz, 95. 36501d , *

60

törvényJavae.

tor, a. földek villamos besugarzése, 000. Mindort nom lesznek
képesek értelmetlen tUmeGek kezelni, 0 bongeályorto, bogy "ma
as skola kérdései legalább 51:040Közgazdasági termolósi kóreb.
oak". /
373 (Ades/
A font emlitett 60 idézett Klebelsberg.órvak mellett hurt
diént de nom kevésbó fontes motivumként erepel as lskolapo.
litikai proGrammban as, bogy a miivelődéol czint omelése, as Uiko.
la.épltés balyettesitheti esetleg a tömegek gazdasági, anyagi 60
szocialis iGényeit
Bzek mallett es orilzetcos

0001

Nmtok mellett eyo elyL 6'2e.

kek, mint Pl. a osoGedi is, komolyan elatórbe korfilbettek. Leek
termóoseteson szoros ösushangbon alltak as orozáGos igényekkel, pl
o terilletrovisió negoldáso, a Z
ozző tcvaleti 4(160—
nok viss;20411itása motiválte am
bolyi feladatak meoldását
100 Pl. oz AMU, (non bola t4eced, vaGy oz ország so városai
ús tordlotelaekvzdasági ás kulturálie fejlesztését.
Gzegod jelontősécét a"kulturfölény" megtoremtésébon Ilea le.
botott esuptin jelszóként mondogatni, mart aki kitekintett nsec•d

Ón Csongrad.magye mi1val8a6si belyzetóre, VicZonyairn, kaltaralis
allapotára, szocialis 60 egószséGilgyi belyzotére, nem volt nehéz
mecialapitania, bogy a terillot hallatlanul elmnradott, a hogy
as olos6 munkuerő kizoakmányolása nos váltortatja meg alapvetően
az elmaradt ternelósi módot óa mom váltortat a lakoSuác tuatara.
lis helyzetón. Az to teltUnő volt, bogya lakosság ériasi hanyadá.
1;41a

risk analfabetismusa folytán es a szoodi ugymond Világité
ho meayou arnyókot votett. Uorthyék irredentite külpolitikai

urn

célját ismerve, árthetőnek tartjuk, bogy szegedi elmaradott
kulturális óo iskolai viszonyokon változásra kollett törekedniUk.

e d. 6a

=A ke tanyevildgá,batt érezbet avulás a z ektatittii via9t3nyo
csak 2L#.aE3 évek IIsfbIében tas^ténik, mig $
sasdaaási válaás idasS€skában ismét aulyos visszaesés k avotkezik
be* A 2o.ss . +Wak II #folére valósul mas az ',system ewes int#metei.
nek felépithow, tabb klinika átadása tla néhány iskola mecayi
As
Usti épitkeséa, amely 3 02e€s.o+do arany Rbrone be$zájar;
* telk:Ák bi;stvsittlat ic8nye1te a várostél, ssnuébA ~."acial~
+,
lArgyógy oti,, satebészeti, gersekklin.ks, €3 bencta. iaté
oti klinika, a kórbonctani-t
de é
sysak:i oi"vQa
épitését• Mindest 1930*41•-ra kellett volna s teri ~~a,
zni. nzegeé VAPesá kBagyUlé:se olyan betórozetut
1 kapaoolatban,. bogy 5o évea 4t 24 won Woo
bpszájárultissal biztosái.tjö az épitkez6
v ős 48406
re a ems
ek as .iskelel
A másik font résas
A varos bel. ős k ilts *On a s 1926.4vi 7.tvo. slsp 18
keldt kellett f+slépiteni Om 39 lekola k3.bdvitése ás fe le as..
azeacspelt a terVben. Oaa$eesen 1o4 tanterom és 34 l aid°
szegedi lakelefejlesetéai akc3:öre e z elemi népiskolai pro
ban Reürességi Qt©rrand" és kasstnyebb kivitel éacdskóben ker
Csongrád megyében a ozeedi progralummn
mus 62 touters
és 49 lukás oserepel.t as 192(3.03. tervben4 18
W.sel Camera megye Osaegeddel e ..,tt res t sera etán
éis ballet foslalte el $ progro u; Ha pedis Oxeeedet, mint
nagy várost ?aazxulitjuk 8esozs a tiibbi wiz várossal, úgy Gzaced
;
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Délmasyaroraz~ ~►9~ .±111. ~ . lei:~~► * sse~ ar. ~~bs IeQr-~x~; a
sse~di telep elépit'ése4 •basyar Vásooktatás audspeat.19284212.21.3,eld.
Tájékcstaté el ea iskaléinc f4j3eaztéuéró3..1925-193o. ~
tudapauC, 193©.

-

5

4

as else, halyen szerepel az iskola.épitési programban.

Miskolcon

28 tanterem* 25 lakás, uá lskola
28
3

Debrecenben

58

Pécsett

"

34, "

szerspelt a tsrvben* 13.ott a7*
Szeged tbrvényhatósági város területén, pontosabban a belteril.
leten a köntkező /stole, tanterem és tanitói lakás telépitése
szerepelt a tervben :

9 tterem

1. Alsóvárosi Zárda, rk., iskola

2. liókual áll.elemi népisk. uj 12

1 lakis

3. Baterdleti közs.lakola
4. Aigner-telepi iskola

1

2
uj 2

5. Ujszegedi köza.iskola

2

6* S(;mogyi telepi lokole

2

3.
1
1

7. Ilebeleberg telepi köza.i*uj 2

Továbbá 28 kUlkerilleti tanterem és 29 lakAs szerepelt s tervben.
1J.ott
A tervből kitOnik, hogy a tantermek maim mallett meglehetősen
aok a tanitói lakdea azáma. Ez adódott abból* hogy a helyi hate).ságok nem biztositattak lekést a pedagógusoknak 66 azok hiányában
sz állások sokeeetben betöltetlene maradtak. Eaért számolt a
tery az iskolák mallott pedagógus lakások telépitésével is.
Másréest az uj iakolák többnyire egy.két tantermesek voltak ás
csupán szUkség.mgoldást jelentettek. Az összes felépült és átadott
belterkilet- és kültetileti objektumok száma 1926.-ig: 77 tanteren4

27 lakás, aminek nagy része Szeged belterUletén épült gel* Szeged, _
belterületen

etén 31 tantermet épitettet. Tehát a tervet teljasitették.
belterül
411

Om'

..

OP*
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99. Magyar Népoktatás. Budapest.1928 212 213.old.
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Azonban dokaueentúm kötet egyik szerzője nem titkolhatta el a
kelaaerüségóto, hogy " az ópátkezós több helyütt as kilátásba helyezett
állami támoga9tis 8aoáre még minas kéetk". ,. 19284en44;.--1,g országoae a 423 objektum é,pitkezésa még nem indult meg. U .0.123 ala9ol•
.

:

Szeged területén is igen nehézicóaen indult meg sz iakol.aópitkeeéa. A földbirtokosok és tökóe®k nem oniveaen engedtek a milvelődé.
si követelményeknek. Szeged .lakosság tsnyatrS3a; ►gs 124,• .
dktetásának ellyae problémáit elevnenl.ti fel a val,.lás•ktxoktaatás.
ügyi miniszter a város polgármesteréhez oimsett levelében, l 907 beasn.
.
Ebben m®gál3aap3.tja:, bogy a központi kiküldött Szeged kalteerül:eti
-

népoktatásának állapotAt ismertető jeel:entóseábcan raaaxtat azokra a
hiánycssaágokraa, " amelyek a tanyai lakosság kulturális szükségletei.
nél saóg mindig n agy számban fennállnak. Mintegy 441 u j tenteses As kb.
ugyanennyi tasnitői lakás felápitésáről kellene gonc9askadni,•j 1
.
S levél 8 olyan ?seelyiobgBt *slit s ahol " haleaztheteUanaa. sUrgő,een .
Pel.épitendik s taantwrmek. ".t.o4
A VIA.1927:esept.-ben közli a polgásmeaterrel. o hogy Szeged :laül«+
területi

programsja szerint 43 eápitkezbanek kell be
a következő évben 4 428. ooe Pengő összegben. -tT, att . :-

► 11

.

Brrae a levélre pol.gáxsester közli a VEM.•-ms1 3 hogy emunkeer8
elb©oauá jtás miatt és a hiányzó kiadási tétel folytán leebenyQUta4
~

mLimlká.t nem képes. Ugyanott.

~.

Majd 19284en.jtmR a?kn a polgármester rúesiti a IIlinib$'''► eritÚmo
-

hogy a folyó 'WW1 11 tanyai iskola épitése kezdődik meg, A szegedi
taxa,agyi és aktaatáei ellátotteaág helyzetét j61 világit ja meg sz e*gy~.k perarnkerül:eatü, ! mat

lakosok 83.tae 1 a közigazgatási
.

bizottsághoz irt 3,ee141, away megétlaspitje, hogy mintegy •'15E+ azok.
nek a tanköteleseknek a ezámsa ez leasátl8 iskolásokon
aka
40►
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loo. Szeged pa3.gérmeasterl. . iratok. 1927.637 .
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4 km

távolságra kénytelenek a városba jetrni

moly utak télviz i~•
ján ón esőa6aok alkalaával alOG e kncuikrra nézve is jurhatat3anok s
a~ a a:t ~~,~,ry a ~.dádk ~ge ~ekei a .le~zi~k,~á~~ bb :~+~ isreb ~skkol
*
.

.

oincaen®k
929-193a tanévra
~ gdd baltertileti cleml iokol,áinak sz
iskolákkal egyatt 123-ra. U2
1a4e .anap:redott. L
ugyanakkor az 1 ~,30-,33-oa tenévben az elemi #ska`3.dba jar() tanti3,6k :Isamu 12.736 . atr olyan jel.a6sákkel is tö3álkoatink, bogy
az eg$ea iskola-fenntartó hatót-Agok és addfizaGb polgárok permskvdtek az !lskolafenatertási költ,:lgek aiatt, Az iakulaépl.t6ui
.

program keretében vbmonajt.áaía karült dpitkazós költségei és
az lakela-.10raata,rtági torhok
tu/e4;;csaan nagyok voltak. veldsw ég kUsek tatidaU,;yi miniszter as eni61Y- eAn exPerilate mat
.

.

a maga° költApk mellatt, amikor pl . e ase~,~ di polEiármastescbsa
irt levelében "
asempantből new fcntoaaéglinals;"
aindaitetta. bogy as uj iakoldk egy rfiase $pée,$k vezetésére *duo-•
s6k, valamint bogy Z.. its 4.tantertmaa iakolákban oltdrfalkát in
feldlliasatak.. 1°
J. iskolák azAmán.ak gypserpodásdt neglflpőan nem ki 9{ rte memos
a tanerő létaatet - magtalolő nOvekes~#árta: 1 94-ban llo Allis volt
az alem# nép#ukol.ákbala t ans. alig la .ravel több a2o.»as évek. X

:

.

f~ .>i6ban

szervezett AlLdaocénál * 193a.•8an
teniLBi. 4114a volt,
de ebből 4.44 n om tbltvttek #e, 104
lkyanak3sor e tanfolagytal.ói j0l.entéaba1 :meGt:udjul€, bogy mar
193a-ban aMAL több d•i.lsusegél;yea tonitatól vonta meg sWAIY
Rel,,yáa .tását* A fpxatlakb62 láthattuk as iskola fenntartás 0* es
ter3eit;;, do az illetékes ainiaeteriumi va.ttetök csupán .a .gazdasági
10.

•.

.
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voir. ,. .-

~

. ~ .-., 41. 411.

•,,

.• ••• ••• ago eta am, .•• •• ••• ,.,, .. .,.

4,0 -

.

lQl*k;zoc%:Ú* várost Röz zi a nizU ~ètatic i.:atair19.2es2926,0ZAL*
la2r 'z :$gedi rokolaifsók i1at►ai. 1927-1932.1244*111.480%1931 ~ ft.
A l3mantatts itt 27 ttxtGrCm*
103*
godi AllMAevőltar*iticA a}fri ir t o k . 1927 /0?i VYL}~W7t
.

..`

-

vt1e4g következményeivel magyarázták a_ Progreambál kimaradt, te.
hát tel nem épitett iskolák ~.-ob3ámájőt . A szegedi . polgári ellen.
zékt:i aajtó drawl ksenison adja v.iaas+e 0 " kultruréa3s leépitée egy ~
re sulyessb8db állapotát,~ Mint kiderült 1931 ~ ben 3o szegedi elema
iskolai osztályt ée 17 taniteol Allá.at: aaUutettek m®g.. Továbbá me ~
szy:~tették ozokat oz oaztálytskat,, amelyeknek létszáma nem érte el °
az 5o..et. S ugyankkor erről a vároa polgármestere egy ny~-.3.etke.. .
sett, bogy az Lion* kulturális leápitéa,t vagyis a- tanitói Alláeok
és az osztályok ~aziintet+ásóa:ek célja ea t hogy a =:#116100ktatás,
ügyót helyesmederbe tex0lJe,
Mielőtt égazdasági válság időszakában beállt állapotok a mavelődási viazonyok megromlását vim:gáud:1k, tekintsük át hogyan alekult és szélesedett a népiskolás képzia a2v-os évek li «felábera
Oa a vá,3.aág 3,dőszakában.
Az 1924.25 tanévben naey Szegednek 66 iekol$ja volt, többek kö.
Witt 2 iparos ten ona i.skcola, 1 kereskedelmi felaőfok4 5polgári
iskelat, 1 gimnáziam,. 1 redlisko-ls, 1leány.közápiskvita , 1 fisanitf.
bs I taapitón€3kbpzó intbaet ., 1o6
Szeged más városokkal ősozehanQnlitva a népiskolai oktatás ts.
kintetében az alábbi fejlődést mutatja 1925"-ben:
Városok:
lakolta
Tannr6ks
Tanulók
88
GeegeA
236
13.378
Debrecen
37
294
175
14
Ass
4.089
105
Miskolc
14
4,666
108
.
Budapest
47.3o1
.1794
157
Győr
lop
21
3.483
;
Csongrád m *
61
11.8(38
302
.107 .
.
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104,. Szegedi Iskolaszák IrBtsgytt; ~ tif3 ~~i#~ . a~928 -~~.932, ~.1~.5.~ t* ~.928 ~.
y ?
l
46ol19 ~o.sz. ~~1,,~ valamint az ~:1a~8 iag~jt~*~.~£~t
♦
105, Dálmagyarerszág 1931 ,Feb.r.11. Vjabb kultu:cdl3a leépitbes..
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A fonti atlatola41 kidaoal tehat* how az otaztrIlyyolt. tantermet:
zoiltoltaksa fl ez cakixni. az talrbo1a-procraer4 taogval6aulhartnek v6G4
re eon, 41Awar g6poltta1tla c• doLuraentwa laitet erzal. tatal ilUata
v4i1tozear61 s(44
41ebe1aborGot diezdit6 fejesetele, zollett a ate.
tiaztikai tarartatilsoic rollfizik a tat.lc aLudic el mat taut aendokat•
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1064 tSOr Otattaztiltai Iwial, az 19M-2.5.6vekr61•Ladapeat,1927,
aZ/4h014•04:=1,42.1e•
ztoexia4;0;iltal 3:';v1:talyv• 191N3* 6Z, 1925-20 (iVOL'"al • EllG.21.1.234 alas*.
10a• ilttozva•flitzor vúrczak. rionocauric/30•19-07•z9ek.';d1,•oi1,s3A1.24,
log. f:53eced Varaa luato1auz6k• 1029•6vi jelent6ae•-a9sirataa4otii.75e•
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emrebek Li3stitt o1..mondts,: hoar

kvttale 1~:30.7g..~ *«.1 1416136n,

%mom iskolak, pi e a Bajarhirri és e Eoss6 Istria kriltelki
16k ennyi.ta route alapotban vannak, totw 61otveozis es a bonttar~
ézkod6s

114)

a 30-as &vek elo36 isevét nag;yon na ,nineketiett as eGy te jat 6 tonal* :zósa Asit hizotorit r~
hAny osogedi iakolai toast is* Az Oesecadi bleed Rép1;skoldáan e)88
,
tenalőzsa 16 tanit6i aGsillóri Iekola 562 tanul4jóve 12. t~ alli th. A
.
.
,
jstott« ~.11
~ zant~~3r~ tb:ri Iskola 441 ~ntx3.~+4:rze ll tan
vaanakka~.~ a Ilartig-rezsim raekcide i.akoiapolitikátjdnelz tendon..
oik16b61 következett ez a helyzet, bogy Ur .sc* eaesi zzópiakola
osa t ok asinte néptelenek voltak* As
sa ótolt volt,: oz
1.925 et6ni években bekiNetk±azatt ióto:atkaaaiikkonóst e s ieko3ékban
isyekeztfft a hdbortle 6vek népsitaporalet6vg 140g1eOQItIrtZais t azonban
épita%► 6s9► prolmous = i9a Zek elnaradt a ki.►tre,..
Way, .homy az
idiom? tovabtra sea jutott a l az
tolmónytól, 6e- tanuYákna.k
a
cle~ iorseretekie s oiC►* 193o...ban ea tentolagye3.61. solontdo :-zerin.t
~ sza:ll6 a/smoke nazi jart elani iskQlaba * Ila
* a dol..
A tfQrtiltr-roados®r karmilnyal of1osenJ Onek tertottók , ba ~
csoxzó nép gyexsakei watt a 4..a8ztélya
iskolitt végezzék el. A
teljaa irdsted+atl.anok _fistula a hivatalos statisztikai kinotateta axeriot 193o-ban Csaeg4don a 3akossde
képezte enego16zto ~
analfesb6t6k oztouAlt
coat, 'Oebrevent,, .Mettikelaot káttzearao6va1.
A 2o-as évek v6(.16
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5a
b• A do1goz4;}°~p ersersztoinet ttiljutási 1ahat8sége
a ktizép- és fe$sőfoket oktatási intésisémekbee
-

A k6z6piakolékba Való bejatás $ zunkas its szegény..peraszt dol.*
galsók gyarinek változatlanul nehéz wit, A Ber(1136 Gábor Mrs-a
ZakölAba az 1927.0• 6vben végzett tanulók kazi #tt a statisztikai
kinutatás szerint ssunkésszarmazésú nea azerepei:t* thebben as ~tint ..
ta n te1tiintctett kisautatésban a 8. eaatily tanu1ólnak azociá11a
iisasetétele a követkaeó volts
Zpari, loreakedo1sti 6s ban tat°
latosaatizzt# csandórtiaz
Tisztviae1d, 6rte1nioági
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A Duet:latch Aadrés gisnasiont 19294.193o.tanévrő& sa616 trtesit60.nek '*dotal szerint az 51? tanu16
isankás és nincatelen ass
i . 71

é«ryikvizapat
~

y

ozeireazlYaiek aramys 3.03 %* 115

nmaze& N81 .Pelsakereakedo3ai Zakalóban / aza1ynek

twarosokből, nagytersoisedekből, 6s hivatalnokokból 4116 igazgató ,.
aag 411t,/, ez 1929.-1930.t : -rbou aE 236 tanulbb61 nagIbirtaltas 6a
kbeép-pareast 17*W, kiatolajdonos,fiittattves

~,.~

ipari,koreske+delisi

bank CAI kliaiekedés t8k6e 35%, éttelaiaé ►vi 1474 ketone 6e osendőrtiari
tiaatvizs l6
eunTsés áe e1kainaaott 0,Vs, nagénzó : nyugilijao,
5;4, .egyób lansaretlen 43.• A Ozegedi Fe1e6lareakedelai 1okoin. 1929-

_

193**
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M. AIN., Vie ..M. W. gig .wr
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414+ O. .,. .- .:n :«. der arr *P., *OM : .aa ► ... ink. .is I . Yia. Ate.

114* nervous G*P6reil 1sk•hvkbayve 1927.48* M: AL.Sio.
115• Dugonich A•Városi Gista•1929-3o•trteuitaja. 51•old• ZAL•23.2.
116. Szegetai Pei:aWker•1ok•, 19 : -3o.6vi f rteaittlj:e. rIZAL.126. - ~
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lik. A Poleirl lakalékbaa tanulók az6na 192&-2,9
tal6ban nintew i•5ac-zal tiolob volt n1nt a Giontazio.

tuck óa retil alók waAu141. de apolstiri iattolaúan la volt cab
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néa. Ia pl . a Il.kor.polg up.lakola lótazelma 1925ftbet3 405 0. 1
Ai-:ban 248•
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ban 193
.
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lyi hatóságok. Az trástudatlenságot előidéző okok továbbra is
fennmaradtak• Ennek felszámoldsa gondot okozott ugyan a rendszor .
kulturpolitikusainak, de lényegőben véve semi hathatós intézkedést nem hortak a tankötelességen Val kordak analfabetizmustanak
megszüntetésére. Jellemző erre Ilaky Dersőnek az a megállapitésa
Rultarális viszonyok kérdéseit kutatva jutott erre bogy az
analfabetizmus "kihnlásáhozn at irástudatlen elem eltUnéséhez meg-

évnek kell eltelnie.
élleottána ezerint
Bethlenék és Klebelabergók jól tudták, bogy am btezres objek
turn programmja kevés lesz elemi iskolal képzés teljes megvalósitásához is, amikor a 3o-as óvek elejére a termószetes szaporulatb61 eredő mintegy loo•000 főnyi G éves kord többletre számitottak•
• A VIM. e es szakemberei komolyan ..rlogelték a aftreet8 tennia Trianon megvál".
valókat ás hangortatták annak szükségességét
bogy
tortatására ás a gozdaságiviezonyok fejlődésére hivatkozva
" a Xtért vat) küzdelemben csak a nemzet boldogulhat o amely a her-

cat a tudás fegyverével felszerelve vivja me,. 118
Mindezt figyelembevéve a VEN6 egY nYole-ezres elemi iskolai
programm körvonalait dolgorta ki 1926-27-ben. 119
Et a tervezet azonban nom jutott tul as előkészületeknél• A mA.

way a korményzó atal 1928.jen•284,-.6n a kultuszminiszterhez int6.
sett legfelsőbb kézirat elrendolte s "bogy a miniszter 8 osztály6
népiskola lo évi átmeneti idő alatt val6 fokozatos megvalösitásil.
ra kósziteen törvényjavaelatot• 120
+kw *M.
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117« A ezegedi közőpiskolák rtezitői 1920-194o.ig•SZAL•10.0117.
118. Tájékortatő elemi iskoliink fejleaztéséről. 1925-193o•2pold•
)3peat .193o • JATE
129. •Mamar Népektatels• 24.old.
12o. Somogyi József Ilazzfull; közoktatásiiwe a Ii.VilhAboni 41 .1z.
30 old•Bpests1942.

Bs at jelentatta, bogy egy le (Wes Atratási tat után Alta
lánossá kellett volnála a 0-14 &vas kori terjed8 8 osztályos
népiskolai ektatásnak. Ebb= raft 2 öves ismét16 caatalakozott
volna, a i a tankatelezettséG hatAra .16 &axe emelkedett volna.
Ennek bevezetését 194o-t81 kezdődden jeldltók meg. D program
tArgyalására szottal nem tértink ki t ennál is inkább, mert a Oz.dasági válság id8szakában ez a javaslat ne m is keral tárgyaiiia.
ra s parlamentban.
•

sem

hogyhatjuk figyelmen kivül azt a tOYtt h0CY 0 northY
fasizmus kormányeinak Szeged iránt hangortatott elkötelezettsé
ge és a azakirányú képzés el6mozditásáre valé 6111016cm nagyfokA tftekvése nomvalósult mpg.

A gazdaségitvezett iskolák ti'.

gyaikat tekintve iii különböztek az elemi iskolAktól. Másrészt,
ha pl. az ipuri-tanonc iskolákban tanulók számát vizsgáljuk, at
is 1tit30k# Wry a azakiperi képzés területén 40111tOrt4nt számottevő előreheledis
itt is összehasonlitjuk Szegedet a tibbi nagy vireo helyzetével.
Az ipatLtanulók száma 1925-26-ban.
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C./A Abbiekban .*ivj&m áttekintJiik a pedagógusok
kulását,
A taniték és tanárok kötaleaségo mindenek felett a vallás-er-

kölcsi nervel6she14,0 nacionalista és soviniszta tudat kislakitásá.
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Ezekben aszerv:3zetekb+:n való részvétel 8161 a pedagógusok
31E;ú1 vflnbatták ki magukat, mert ellenkező eaetbf3n ¢,ya13ús5d váltak,
veGy repreusi.o érte &ket o űtintaiiagy ténylegesen ilyen eerara, sőt
Alliievesztésre jiatott 1924 .©b^tr-ben GAapár Dezső szegedi k`r,iz~.ele-

►

nm;l .iskolai taxa,itó, akit a S z0 geá Városi 10zigazgatá.si. Bizottság
utasitdJi.iU Oolwbkt;tő A']t:31, tanfelügyelő a Czegedi. IVf.LwlJra.JH6k r iy ~

aelmi Bizottságának batórc:zatirs fealm,entott 411A f;a elől azzal az

indako163 ,a1, " a nevezett sértő flegmával előadott &ód4n a b,áborei alatt fél-tüdejének el.v©.ztó ,Ato hivatkozva, továbbá tan.I.tói
és családi ol.fQglaltaá;ára apollálya ki.fo ;ásoltia, hogy neki még
love3atékkQl i.a kel.3. fQg1alksznia•',. A Iizottzág meg€allapi.tntta továbbá, " tonit6 szxel ez el,járágával, az ó11am ér8eke3 ellen csele-k adet;t, amint a n0>T,zcatruave3.ti;u fontos munkája alól kivonta magát".
Nevezett ps;adagógus számos alkalommal kérte bUxiteté®érlek i'Qliilvizagálatát s mdg vógül 1927.,`Ju2. ,-ban a.fenti9 indokolással végleg l.ezár

►

ták az igutt azzal, hogy me m tea3.that. 3:22
A 2o-se évek végn és a gazdasági válság kezdetével a pedagá$uaQk körében is agyre Warapac+ott -- mint a _xma mar korábban utal.
tunk - az állástalanok száma. Ett lehet a gezdaaági válság róvására

is tudni, de a valósághez közelebb 6111 8z, bogy a 20-as évek ix..
felében, umikor nagy volt a tauer8-hiány az iskolákban, a VMM.tervei között nem szerepelt a pedegógu e ok álládtalene.áginask teljes
megszüntetése. A z 1 924.25-B n években végrehajtott ujabb Pl]:-i.,atáz>rts

igen hátrányosan hatott a t8II4iS szükséglet ellátására.

.

A Dé3.msgyarorswág 1925. szept.17.-3 száma foglalkozva a taner6.

hiány BrabZémajával rámutat arra; faagy a tanitók hiányát 49, szegedi
e1emi iskolákban most is alaposan megérzlk ledig i.rje - bi.zöny
vannak ki4ngézwek alatitalartu11 ulegeh. 123.
•!aM
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122.. Szeged9. Hözi. . B3i.z. irá tai..2,2.1047/192%. ; V=.1,047/1.927. S.rat. SZAL.
123. Dél9magyarerszág.1926. sz®pt. i7. -Pedag4gua-h3.ámy Szegeden.
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57-€Igyam+e;nnerk a lapnak atrial esaámá.bb1 arról 6rtescllank. homy e

(Art iskolideuil is egyre aggesztóbb a t aw:mb1:'Any a, 'tA& iakQlák re.
dukat draae6mma1

A13=46 bel.gett*ealtéssei dolgoznak; .bo$sátii.

sit :bow a legtlibb i.ako,ldban
tanfir Igén,Yaie• 324'
A 14tbi.eonytelanvég2an mostersOwen és tudateaae, tartott po d sgdgusak hallatlan mOrtókben ki voltak a bat6r,;kInsk .saolgAltatva

.

At, cae aa a polgári iekolak és . a gisnóslum# tanárok tis-etése: kast
9.a igen jelentős volt a killenba6g. As ,xtábbivkat viszonylag magss•aan tiZettök a rendszerben,• 1927-benkladott f3eetiai rendeletet
1920..bea egy Webb atódoéités k#;veti,, A kezdd tizetéBii 9.0astaivbe
sorolt tan,f.tók tdnevezéae esetón évi 1*2o7.68 Pongőt kaptak* Tie
óvi szolgálat után 1,468_.Elea rengőt,s 25 évi ssoi~ at után 240248...
Pensőtie 30 óv után 2.21484-3•22e*- Pergóis emelkedhetett a Tizstis*

As alYandóaltott pedagógusok ebe31ett ua;,zasénban voltaik ilavi«dijess€+k Cma belyetteaitd napidijes nevelők is. Ezek 5.2Aeitnónye 16-.
nyegesen kevesebb volt a vóglegeaitett
Leek tellies
mértékben voltak axolpiltatve as igazgatóknak 6s a helyi hat6rn.
g

1
,

pknsk é$ mindezeken t8It`13 p3.« a hart dijas€,k is a nyéri idiBSmk+

ban nem kaptak illetményt*
Akoneaaliddciéas óveke3b tigyeleubevóve

hilt 1927-ben agy jól

keresd kendergyár tri. munkée 241.-3. Peneót keresett havonta* es est-*
iag-bóaok.
~5g he ti 12.47 Pengő WW1 moeagtrek• Ehhas triezor,yitve
-

ego kezdő Vizetósii imdagógua heti &tlag il1etabr,,ye is elérte a 23
Pengat. A 3o évi szolgálattal rendelkező pedagógus óvi bére 2.40**+*

Po.ngd v ol t ~`~•oastálybe naroitf, a a beti f1z¢tóse elérte 59.2
Pong8t:126
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2.24. Délmagyarország.1925 . okt.18. sz. --A polgári iskoláknál egyre aggaztóbb a tanárhiány. ,325 , rfi 1-kicgar 146paktatás.193o• 79.ala* -«
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126.. 0..36s Ratal1a. ► eA atsnk,x`lsoig belyzste s s7trájk4artai Sweden
as l92oas évetkban.. Ac ts Universitateua szet;e+disxssia ssectiv
bistt ori e s . TOztdnglpm I.4a4o144,e3570
.

.-

Ilyen körülmények között a meghanyásZkodis *gyre nagyobb•mérete.
ket öltött a podegógw,ok kf;44ben. A :4oviniurtti-irrodenba henGulat.
kcltés, a iriaaan hemls J14.41yaxlizata a pedaguaok kUzül in sokat
téttevezeteA. 4
7 6srószt t4ande1kodásukat és a fforthyryta kcrmányok
politikájának helyQo mioc6rtóGét meotrobeziottc az a kirakatpOlitika,
amelyetL'Sze j. ef:Aett folytett14, kulturális tfticn. noLen faletek fteg.
ged "tbrténelloi 63 numeti" bzomp6sgil tc4cOztett h;771lis drmeelt!iár.
nk. Ozámoaan alieledték, hut3y Ilzocied iyi rancját, hirnev6t 60
megbeesüle'sót uz er1.444g elf3t az'Aal GyarapithattaN4ane,a kordbbi
évtizedektea, heuzi a Illudó ktAlIA17:e

n Jemotvetikus eszmék, vnla.

mint mozgalsi C;rekv6cok uustiae; ta:vavel wult hozzá c nemeti
tank és
LjZ dap10,3c3. 3Zocl nrcynrázható, bogy
a 2o.as óvek I 1 .cibOzL ear°

abbpedag4cua nevót teláljukl a Yurul

szöveti*sben, a Szittyák Táruatillaében, a Werbelazi Bajtárei Oziivetzlégben és más hasonló faziazta azervezetekben.
Az istoldtban mindenütt a vógoOkie korbeiesolták az ontiazemitiz.
muhullámát a komnunista.gollonesseldet én egyre fokorták a azomnzédos népek elleni tleviaiszte gyülöletet. A fajgyillölet szitása As
ébresztése a szegedi iekolákban yre borzulmasait tette a lógkÖrt
a gyermekek között is. Milr hem volt iskola irja a Délmagyarország

1925•ezept.13*-1 azáma ahol Artatlan gyermakek ne sütöttók volna
eyes homlokára;" a te apád gazember",

ne=sek a felaőttek kö

zött, de a gyormakek körében is elterjedt az a mérgező gondolat,
bogy oz idegeaül hangzó nevet viselő gyermek bőre nett nbildös kammanista„ szocdem•, cash, ezerb, vaty zoidé vér espro. Az idézett
lap 192.5zept.13.-i czáma. Levin Bethlen Litvánhoz# 126
ao* ***rn ■
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12G, G46s liutdlin; A muakci4c; helyzete és sztrájkharcai Ozecmdcn,
az 19Pe-ao év,,Iliten. Acta Universit.nzemid,sectio histories.,
Történelem 1.4o..1957.

A azecedí redo ;A;aoak skim to8at a aúlyas anya8i* orkiacni és
nyameka wlym Glatt lemon k.egyí`~ aett a faciasta woo i.*r;el• kammuniatückel nom ntertdk keresni a kapcaalatot, noise t ad tak ea isoka how V,zei;;®den lel zolikiAnak komuniatők a fasiosta ta r.taltistalansag ráne a faalezta pelitSkei 6a szelleni
ram ellonö
célok agol.oilatóba azegilcitette őket•. Tény a, hogy a .helyi hatilatigQk
da a TA

eZ IESOruen Xeimelmeate as el6avtntlenkecia pedag6gusokat,
l~ svés
pl « ' as ~.9 ' . e~~ a ~'~~ tia agotti elbocaajttiacyk-soriin. "renittant
.

:

..

kodary pedag6gusakat. i0„.abelabarg Rua° as@mélyo ac.
. °II is me ~erg agJ#tQ
.

O ~t

19 ~ •Ávi k~&tr

~t~

i enftZdj:~ ban, amikor amok +ei é Q Ivan-

64,^uuok Sal& fvxVulva kijeimtetto x" ba azok a hangok mosiaraOt ►.10&»
xaekg akkor nesac,aak a j6aima6 mt:niastiert, de

ma miniaztolt

p

ha a tent ode aet =Wand, ..
Calytatt8 tovabb boat a esek$3,Y fizet0o zziabt nom kérsea a saC$
hivat6a6.t to&jesi#an3,, akkor asokat a tanitdkat, akik ezt hirdatS.k• .
e l Socem álitiaukből buaallj ~ tani, rt a M ,i. kiiriachrayvk kasütt c ask
olyanokkal tudok daiostli, akik loo
bei.jeaitik a maguk kvto .
is mcsgskkal asa,embera rsaf1314k tald1niu •

lcstaa6g6t. t/ia7
tuA ku,ltuasminiszto aragauliy©mtaf hoot :kiilünüs i'ontos
lajdonit -- agy mond
s inte].l.igencidbG1 al41r6l felti3rő lolkaaod~

i.Qnd,i,tiierejbro J;3. lhca. G75.Qld . • -

Naha a pedacklusok Solent-Oa r6sze on la v6gc?2te
Q LÍ€3Rca
a rabiaatt falas3atot • de r3san$df3xl 5,#i akadtak ataaiasta rantlnzart
hdaQgosen 4s .la2k$oadúaaol asoloil<3 olyan padagtauaok t mint p3..
3?abiozky Ede.* Davits Otindar.,r. Zadk 116.-were Lpordeml
atb
.
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Klobalab:;az Kano valocatvtt tensúdai t ci 'koi ds tOxvényjavaalatAi Pineíatawa ; 564-*65.0ld,
~

lco. Wi;aaf.ygroraz4; 1927.dt3o•24. rais9anta V3.etelit bsttanyn
KQaa
a~~iC3~t
~
` ° tt `~
s0611á aidtt. 1)61 { ~,r , ~r~ ' ~ ~,~~ • akt • ~s ~#}~.
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. a ~n~.~~ ~nd~~ ~ ; _~`iiiit'~1~;~~!~! ~:~f~ t"i :~`endet:.Y6 ny+a a Wei
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A somata petlagóúus4k whetY. iolyzatét UMW. gal, Dr.almoth
;uYvan fOiokol3i tanór vla3zaemlékezése ta3- amelyben elmondja,
boa e legtabb fiotal diplom40 cook 23
baza-vona utan ksgot t
al1ast.. Tevabba* bocy- ecy podacécus 3 óv alatt 116 kérV4AY0 4Y 0144tott bo killönlY oz8 belyakre állda•szyroéa 4r4oU6b€uni 96..ro ma ke"'
pott vemAtt se*, tab betyről sajad.lkas6 tartalma levél érkezett*
is alldeta%ae dipl4m(iso.k kiidtástalan belyzetót igen 362. tab*
rdsi Maw' fr#sa.dlPldmas flstelember bolyzettra az616 besxamo..
16• Áz egyik MUogyetemat vác: etb n4rntik * a nAsik jacisz* a xlomedik
#i3.ezopter. Milan mot:lawdastam
irje s riporter-. mit foanak ke zdeul vadaeataj diplomajukkal? NOui tsdom s vtiaagalt€s a
* - FocalminW, Qúsco * n4zett le a jcagóaa. ~`úlmeayünk tuds*
peatre villemodUalouznak .. ferOitotta finro a fejdt a 0:rabk, Az
oraz4enok nines azilksOca o m3 etunkakottvi:nkre,
még fizikai arOnk.
ro r mu A 06696ar,márak ue tenyujtatto kúrvénydt minden volnalrev41d gyárboz b$ >lei Arta azrokben Wrvdayakban, bogy diplematút '
kltrib2tot600vi- nze~.~~te nog. Á gagtab vAllolot nera is valsazoIt.
A "tu3f.w 1ELe a kaliiurk3zT1iIIisztoriu$ot ostromolta me0 kivok140tvol•
Az Ob+alyzeto n4s nOiozoÚb * mart diplemajn tulajdonképon cook tel
tliplota* le kalena asol.oilnia a wskQrloti bvak$t• K6rvézobban
iá.yaa cyakerloti helyet kdrtö De villawa ea volt* baay nines baly
aohol• A jost dtplomdas fglyamedtom az i;stsseg tébl,a elndkflbes,
e gyakoxn.t*1 * a joaztki kineVezésért.. Lamm is cslgjecyazte ~k,,
r vouy
azt vttlaazoltak* bogy zinca. area 41l6o.
nit tudank kezdeni vadanat-4 d#plcmankkal:?
l:oinéltrtunk uargarázbiil növjaGyot} ! oy dc+kt:or XY..,, azteiól okaastom
juk a 4yakunkb40 baunkra ;odic ráirjuie pima gle:bitsozal: bogy
"iajan a kulturviune *4 mondts a jog-. 4a tillamtudaményOk daktaro"•
•
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A Rorthy-rezsim urai a helyzet ellenére olyan látszatot igya..
keztek kelteni, mintha a pedagógusok állástalansága valóban léte.
ző értelmiségi túltengésből eredt volna, amire az ország igényeit
tekintve nem volt szükségi Másrészt tudatosan igyekeztek növelni
az ország gazdasági, tudományos; stb. szükségleteitől függetlenül
a diplomások számat. kinek célja a "kultur-fölény" bizonyitása volt.

did A sasookli Agyatam

h+ a x

A Szegedre telepiteti Egyetem szerepéről a Horthy-rendszer
politikai vezetői nem is tagadták, hogy annak az irredentista revizionizmust kell jelképeznie. Ennek ellenére a szegedi e gyetem
.

sorsa egyáltalán nem volt stabil. Hol a megszüntetésének, hol a
fejlesztésének gondolatával foglalkoztak. Pl.Teleki Pál miniszter.
elnök, Szeged II.kerdletének képviselő-jelöltje 1 925-ben a választó polgárok tudomására hozta, hogy a Bethlen kormány a legazive-sebben megszüntette volna a szegedi egyetemet.Ries Frigyes, az
egyetem 1925-26 tanévi rektora szintén szkeptikus hangon célzott
az egyetemi épitkezések körüli huzavonára.
A város által vállalt óriás.. tehertételről Klebelsberg Kuno is
elismerte az 1926 évi költségvetési expozéjában, hogy az szinte a
város erejét meghaladó összegü vállalkozás volt. A város adófizető
polgárai, főleg amiatt elégedetlenkedtek, hogy az 411am aránytala.
nul kevesebb összeggel járult hozzá gaz egyetemi épitkezés tehervál.

lalásához, mint korábban igézte és mint más egyetemek fejlesztéséhez.
A város a Népszövetségi kölcsön mellett 725.000 dollá r kölcsönt
vett fel egyetemi beruházási célokra a Speyer Comp.new-yorki cégtől, továbbá az Angol-Magyar Banktól 3ao.000 dolláros függő kölcsönt
a Magyar Nemzeti Bank utján a második 77o.00o dolláros kölcsönt a
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A szegedi polgáraft ez
teirötta a kormánynak, hogy a népe.
gi kö;oadebél az egyetemekre forditott Usozegeket axánym»
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jollaaőt atutatja tqaabba €a2i 1s , .bow n Horthy taws novót vs»
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A masik jallemssője a sazogedi agyetemok. ba iz a rázai

hue va li$a'1 jollecőt tovább flokoztft• Vanek moGf ololdon a vas
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uze;ed4 egyotem tu3aott kaateiic#.aái:ase es Ilen mar 1924-bon til.*r►
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a alio¢mdi edyetom olyae íenc3elk8aáat ia hozott 29*-bem, amolreek
brtol:máben ae *meal kazoo tanuld = .idi3 bo1lgoták, aktit g_ =mart ta
c3auaua a3epján nyerbe:ttek folváteit. a. bonctani gyakorlatokon e~
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kovltitaaások a trzecedii l izretep
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Dr•. ~ áth ~ , e~. 1~~~~~5.~~~ ~~k.tora:, ~ o~~ a
teleőház#. tag is vv3.t, Iá31pCalitikai► nózetait tekintve a _
man Qsientáci4 helyatt az arsolociiaz irányzat hive vca3tAzcn
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köré Jós:sef Attila költő is, sk3, demokratikus nóscetei mellett
még azzal is i`elháenibette efesjvédőket, hogy nemvvolt hajlandó
Tuiyul.-aapkát fején viselni. Megvádolták, hogy kmmmuniatsr, hag y
hazafiatlan óS as QmetemrtSl való altrlgoli.ttLiát kövrtte.ltók. .Jóssef

Attila alien ietditctt bajeee mágixrkább világoaeó tette as egyetemi
fasiszta hangaletkerlt$k psándák$its A kül.tó tsétrem. vé►l.eBsol.t sl,l,d'c~•
aőinek védjaira•ra- ekkor irja neg a"Nin4tsen anytime; as istenem, se
hoeám*' ct 'meott mely 1925.márc.25..-én & 1E!nt nog a `_.l58ged c e nap$.*►
lfipbans Magid a " Bem ón kiáltok" Csveraó re a fosiaates +áa fajvédő
'

diákaerlg !s a s azok lapja a •`3segedi Ujnsstsodéts követelte aköltó
kizárását $e iiiróság elé Allitását * Nsek után tbrtént' Leg az as estat e
bogy Tíarger At it a profesaser nagdhaa hivatte a költőt óa kömiilte ye:

hogy nCin isgzépiaknlai tanár*, ilyun felfogással mi m lehet itt..*
ilyenre non lehet .c.ktatni a mower i.i'juelksot its könölte. haw nem fo g
.
j a seckepná a teniri vkleroelet". 141

Az egyetem teljes ssidótl.anitánót ás a demokratikus goncttalkod5rdfdkck kizt6risót követ eiá fajvédő=us+erveeetok tegságe attól :estin
dt visesa # bogy .1927.tebr.-ben a Oi34geÚre l.étogató Kiebelabesg
.

unót " an irgetkib$rgez" c o antiszemita dcAlai Fogadták a pályau0varon* 1927-28-4e években is folytak a fo:védi5k otrocitánai.¢ de

1930-ban a eeidőellcnreA zavargások minden korábbit fei:tilmultek.
A s s►v o rgtW k ki.tarjesdtek s város ntcáirs t aőt a Pélmagyarorcz:S c •
napilapot is micostramolták. 143
A s_ egyetermen az ra.sa, ► nemsvti isoreex,tény eszme ozel3eminreis óc a
.

aatieeemitizassna#s a iokosósát kötvetlenal elóaegitette 8 kultuaa• ,
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Az 290‚.314ÍIea tonüv bessilmolójaban a =Actor as egyetem bowie.
ulotinak co'ntiolota uu tome cllen tiltakozott. Uz61 az inattkony*.
:Jseviny tildkjoiről, at hiányoa öltiSzetil hollaetőkról, az intőzetek lótazWatukok cakikkentóaór61. Az 193;:-33..00 tantArben v6ezett
D.Voiern 1e5 ektor a salvos i,,,,onaokat emleGotve
" tenyeact6 telhők torAyouulnak mind= oldulról" mentljo became.
lőjában. A traGikuunok 1t8z6. helyzetet vzinto kiliittiatalannok
tokinti. 147* 1932.ben 11 tonszókot aziintotott moG a 171C1 a az -0

e atom=

u.ott. G? yid* •

A :izecedi egyetcn e oz iokoltiI4 a tmp1orn,. a klinikák mallott
atozark6pza Ilitokole 1926 aiazeln tart6nt t10-fAdittliss as oredm6n,ye
azegedi kultuppolitikai program:mg** 1 A t'tat wf Orktkay emlitéut
tcaz are619 ?lacy a szegodi Tenarierlisző Viiiakollin 1946.27-os tanClv.
bon 15 haitptów 19i1-118-ban 9, 1923-Z9ben LI halluat6 mart Zia.
kolai ok1ovo1et.148
A mac nem valősult 8pititaz6sek (58 as ujonnon kolotkozett oul4oa
neh6so6lek mallett oc tocadjuks bogy a vúzvo kulturfilie gazeoGofid3452toz cask az objektumok hoz,3634rultak e umelyek azonbon cook
ocw k6o6bbi aemokratikua kotban vranattak a do1cos6 n(fp kezkinco6v6.
e•/ A v6re

kothis wob1ikm61.

Balmoral az a to ate kiirdóo s hocy milycn phyasi viazonAk
Cto Gazaaalks birtokában toraatotte rrj ,zti.:;ecl
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dIve1616onek ezeket

az abjokturtult. aUviden 3zt Óriatcni ibwuk
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2,47• Tiosatintoió 1932-3-.)--au tanővr61.
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állopotétn 20.4s évelit II fUóben, a szan ‚ CAsta a gaslas
oéoig.
A sozdaa4g1

az 19P4-ben Ilgrehajtett szenélast
•vetően is wok rendkivali lanyhdn tOult mog. A váron feJleckltós
Meg a mave1643és Oa egyéb objektumok épitkezésében moralt ki..
;ant G .06a 14attain
kordbben időzett munkftjéban raw-CI:Mott,
gyárak elopitési tovékonyaége nom folyt t sat 1915,-ben a régi yaw
laletok WW1 ionom egy sneteltotto a ternoléstiR Loma Usecekg
bon 34 bapot dolgortak. 1.926 elegétél az ewes ipartigak, f6106

•

az épitőiper lesson lakesta tevékonysétlét..
UgyanakkortUbb kle ilizem kénytelen volt ef;iikkontent a tormelOst.
A belső ós k,lső pipet nehézségek kWotkortében továbbt visszao.

fiés tilztént a in

arban 6a a sualAmitormolimben. 1926-ban a

munktinélkilliek cal= C.000 volt tJzczeden de még ai 1947 évi lú
ipart felleadaéa Ós épitkezéil som GzUntetto meg teljesen. A
habérek rendkivulalocsonyek veltak, nelyek alatt a konlergy6ri
munk6Bok 194on :.;ztr4jkba léptek. Ast meuelaaen l97ii.bcn o to-

114ri munk5Ok fAtzdjkoltakbéromulévőrt. 149
A pén2gic41 életben is g,u1you lwrok
Lilt 1945 tavaszén
is kreeh-scrozat zajlott le a ozei3Ot btakoknál. ftt Wvetéan 1945*
airettriéban 3 ze6cdt eéG Jelentett be csOdCt. 15°
VG:Ones alap,. molyaa vilwos ec4otlen komostény lapeanak novezte mntAt - a omely fajv6d6k ezőcziSve volt -kbziilte, hoay 0 v#0..
tgnAce SACiezői .tt1 nyert órtesalóae f;zortnt Go alum.
árd vAros adéhétraléke 1925-ben. 151
3.926 Ói 193o kiisiitt, tehit !.5 Óv alatt 4 vAros Z3 millié Peng34. ,
vta nOvelto adoe6 . 4t, 152
kos,

— 4.10 ON- 411,T -4111, "Pt

Asa Ow

imp Igo.

*in OM

410
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..or err -11.r.
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*or mr-

4101.

149, G.f..63 K.: A munkAsség helyzote 60 cztrajklisreet es 191 ,)o
• 'években. Tmulmanw.4541 olti. 150 e f.IF,0604i 1/j Lmsedék.195.mére.27.- Ti3etési zavarek a bc1varoul bankokban.
151. Szegedi Uj Nemzedék. 19254mArc.28. Hatvan milliárd.
152. Délmagyarország. 1931.jan.3. Báros élet a legszebb a, vilAgen.

A vóaroa adóftzatö Polgárainak megtertolóse mAr evégsőkig ffl..
koz6dntt. Természeten a vdreQn:ak no lett volna az enyagl o raj e

..

ahhoz * botw pv3,oAa` ainak órdokóban és a munkanélküliség magsztb.
►

.

tcZ due érdekében munka-alkalmat óa gazdeo í~ -;s niiv© oc3ést biztosit-i

son.. . Vnitak ,pal9.tikuaUk:,: txjsócirtkr akik imekeztek felbbresttext#: a vFáxros vezatanek figyelmét at ésozorü ós pzoduktiv baa:uházá.
sokra, az iizlóti vA3la3kczdeek atacs6geouógbre * a nacysti1ii kui.
turelis berubáz£z.trk tciel,yett.: E z azonban e redmónytelón vat.; A vd4
ros kii.ltsém0téai terve 1925- ,bon k3.adósl xovatap 4,888443 ar.korona

a bevótol 4,G74.073 ar.korona+► 1927-b an a bevételi e1őüdnyzet
, 5
W.lór,. kiac3iis 34, 423.469.83 Feng8. 133
2903:4.124 P ~
A pérzilgyi Qgyensulyt az adók €`>rllondó taöveleaóvéal és ujabb
pótadók kivatióobvel próbálték biztositax>i. A pt5tadók növekedését
-

mlttratja az a3dbbi adott 1913-ben 5e0-ot tett ki 6a 1 miiliá ar.

Korona i3oazc0. volt; 1927-ben már közel 3 millió Pungő folyt be
pótadóból * pedig a kereseti viszonyok rasszebbok voltak. - 151"
A z adók 6n a pétQdék td1nyaamó zöme a iculturólia 6a a templom.
apitkezóora folyt el . Lakóház épitkczúo knzmizvesitós, gyót'~.rlgpi«,

.}

t IM , a tovmeiém technikai felujitiéso ücysaölvdn aggáltalón nem
vulOsult mac. : A vdr4s szocény lskvas€agáriak ocóbznédigyi helyz$to
podic az oraztcos dtlac a is rosszabb volt.

Wig kvam'dveaitósro Debrecen vdroso 193o -b an 7.8 millió pcnet
szavazott mets* twpnckkQT dzaGeE3i közmillés mindössze 5oo czar
.

Pt3,x1Oti. 155
Oulyas gondot jelentett a gakdsPióny.. 1 927-bcn 3.202 lakhatatirara, nyirkQS * vizenyős lnkósban szenvedtek a csaldd©k n e; megany-.
ny3. tildővósz•-fószait - melyben lo.00ca e mbe r lakott.15C
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1 53s Púeced c.,ilapilí3ps1924.okt.3. . A 7+ 1925 évre szóló költséGvetGE3.

'Wee d uz.k3ae.váxbs 1927.-óv3. zdvszóuadflga 4~~ 1.=~ ..
élma ~yarorsz ~ .392~ .akL.l. A vór ~ oi kizi ~.~~z~
.
ó a káltségft
vetási_vit ~ija.
155. ~ lmagynr€ ~rozfg 193o.okt.3o. A küzgya1Cs lebecsülése.
1~ . ~
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1929 áp inn vekvoal ton6cs közmyil16o6n nereczkV6terar-

LozoLled c6sza6g46A bo1yzet6t iumeotetvo vámutatott s Way 6vonte 44)0 ember %,a1 004
tatlővtozbon 6n sargatta o kÖzockfloztAwit 611 as atkcati6E;v6de3omre orditand6
c6atiuyi hakizot mue;
kladda rievaltinőt 'z 19,384.3:)-aa őve4 feruaző, Uhros boto6s4 k
bcntiirt6nthaltilozdaloztatiaztikaarin 6'no: 12oo ujtba- ,0
a *Wont° 2000. a Wny
gewtőziAt otradt; sic a atilyoo
nya betecola l000ew- 157

von

A comb.

ozoolalis ön O8

állopotok 6
a yaws vozetőinek Ór-

jwittlas a tányadatett, aloAeln Deco.°
d-Q411546a6től.

/4/ Alto 16nos IculturtiIis 6s Egive184651 vilaazig 1929..1933 k$ Vott..

A munkdratimaltd6s Oa a bo1o1őU6-rte1:3146 kapoaolota•

n6puiiival6a, itmorat

3zté, a

60 irotiolon, as opera kultump a klesszikus zonoi

Ways,.

Ctr fejlev,ztós Os a azinailvónzot vatozatlanul elbanvaolt

toi Volta a vilroa ravalegi6aLigyi politikáginak. Az 1925.6vi költtiőovotemi tervben

kozos1bÓl inindijstizo 27.1V-33,

Orono volt tarvbe vúvo a tenti Wlotc ro3leazt6thre 68 ftgintart;6.,
r Ant* 19L1-bon & núivAksve zindCsazo 1.500

a tanelos k3zcv:116se. 1929-bon ma k4azoo nOpalvolési.
chlatiza 9.3ao Alnaat ibeaaott ol kii

■LtaatiOtt 01
kultuzAllia

193o-ban »odic anti-

Wawa lop° peoet. V4:18
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czinti zatevón
lak4s (Je pinecAJILAG vtat bzt:Adan•
157. 1L1makmaroroztla.ldeo.;,A. L',zoGeden 'too embor bol noo
150. L;zeGe4 c. 1op.1924.okt03. Leaób ItözsAvt•r,d6si Olokrn 3o tovanot
Dat=r,kwarariAac IM.jau.4. A Vetxosi t2on4ca
6so ji;v8
vi kiilt(46nvotősr01

nbtmilvol(n elhanyajolt{;(c51; 462 iAilLzZizi. az a %0211zinly lo t
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1-10Li lalocc; _ranals. ri41:;avtanC16 a6priivo2.6si vontlazvawailiez Evr,ioab
t)ozall(2,ru3e1t TAztoaittazaa"• 359
tAranna,c3ZicycaG foltitottion tóvoGon vat VajOkaedva a hal
tuumint3stor to1 O kultura ourdeo 6_,Guntainnk fejlasoeWas tftwelban, F,r-ezt :Asa= 1b1 •t loLialab olyan cloouza
da34as6 nó p kultuvals L3ZinvontilemokaRrjaf
, 4abb sziatme °Uú.
cm. Os rojleontaao. Dint manajutz a ezecoal vozotötztCd• Jallatiza
bri8narltax cariek ell a Wu". h.ov cislo1cbo3obo Lialn6 o
ainiciztora 192G-bnla alivi)vicotticimú
CA764.wo

t1alortra ic.a•aoa. in•
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allzor vandal caoLza 4• Goo•oao Pi-nv;51; jati;atatt• 16°
A rilvf5oaatok 6a a ;1;i';époloa iutexpolasa a Wilms vewtii toaazinto legziozlts'altab torillotknak ozaraitotc, " A ravOc3c%
17vaaartzt6•conJjain a.k.asban o anal bp "i;t5213acwria-oor=6c;
ja avveat ham nialyon sZalyas t 3.nyci Zttialcozna%
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itika- a azeGedi órtelmiaóg boloAs antiaomokswatik kultu
dó réezbbal b•6tor e3.len6i3dat vatott ki. Az antitaoirate, domoks.
ratikua 60 kommuniat ►e órzolma Or$4laisóg k0pcsolatban Oita mum.
kAasaezvezetekiel
.
60 :róest vott :a muakasok kulturAli$ nev+alóa6ben 6a a mOveltoág tegosztóabban ~
2o-ea tarok XI*felóbon óa a *)~ n tarok
dott r_lzegrodexjt. értelmieógickb61 4116 illegal
v►czotdde

tevókonykow
r,port, molynok

Zzepos1 Imo volt, tagjai podia Helmi ietván o strouo Gán..

d4. Gledice Jdzs@€s: n3sánozkY Józao4, usomot. OArtilY, 44;zamek Tore
3samok -táro 6a masok 'vo3tokr l63.

+ oi3oport Qla6aorban a rzogedi ssunk& ku:2turegyoc'1ilotek k" bon

~

tovókan,ykedett u- a jobb4l.duli czocialdemokrate kulturpolitík5vol
szoLlben ouztólyborces smlle:ben novolts sunkásökat. Oaidt :MT. .
sóvUkkel in Cogáelkcxsvo a Warziate-Leninista iLvrotoiket 6a tudásukat igyekestek .beownonitani a dolgozók k~~rábon. 116aztvottek
a munkáe kultatrca4porCok.p~mjdnuk klO oki.ttigJ6ban 4u tftbasár
Unmaguk la szerepeltek a milso-reikban.
J4zsef Attila * Ady lndre
6n móaak milvolvrol.. z:sopeei Dare* aki a lilnk6:aott;ben !Uzi U jság•6C
ites oz6trkesztettQs gesdog illusztrációkat kU.F.Zlt a nGrbty.-sesaiot
.

,

tikaj6ró3, s►_ olamint tudósitdookAt, bireket ki3~

munkdaolleneac

stilt e Osovjet óban folyó asoclelloto 410 munkáról.
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kftabb ba6p4lai a coo be ós e rand íSra4 oft o z il~.,~i ko~ate
` ~t e szegedi biróeág
6s t o2m i.~,~fi. ~-#pt~rt ot fo~e~&ta, ~~ ~
3932.bee t6 one.

A alunkdaa4c ku3:tur4lie aoz; almat

#:ol.in non tokintotté%

tx:14614 n#zct3lannak ik .taint ;thaa a jt}bbal4ali. a&('folademair$i'iaik•
~

cuoport kapcoaletet tartett fenn seta baloldali axtelania6Gi ac».

nokk8l la* tlaaserban L:zepaai _ Uwe neja . Dr•C4arzak ~.' {:i.ra karma.
,

120C3 Vat tact* a gartnr.ik., de a azacedi m LiW:40$

ilaciawls

~ iszvL=albattl ,ak4 tEotiatatbo• 1:4eat az. 4tate3an
bovale:;ztiüttdk a ..

611tak kapcaelotban Ile . :104m a P4I eavoaa al is. aki .vainticUl e mankewQIt bizolrgibai koralt be a 4;~~ di ti'irvbagibatffaőgi
tautilletbas, ~~

A balyi bat64Csok

oloteaskodaaa ollenara

a naakia4 kultarazorvezbt tavakortYL600 60 n.4 rtt Jziore ~
Zak aavalitid6n6)nok fajlt3sstaaabon• iom napoaerii volt ewrik4a
valőkOraa; asanynek taavákanya6g6ban naar vieanire. volt Mat Ikagane*.
nak, a tanitatte be a azindarabokat Oa a versasavegoket•
fs;a111? osacedi naarvaaete tajoar Deasa titkfowvezotte jobboldali
baállitQtta ~,
~t vezetósége moo waatalana3abul

rizvolte a

laItu.•

& .iaa tavőkenyeac esatfily:dareaa mel iet:a Ta316a4136t-.: Az la xaegtOrie
Ont.: bow a pitetti.tkór Ilikomatte a 1213111 .#thonből a aaava26.
kbrust ( a ino r'
ilteestalle-tta. boa fortsdalni versekat t€ uxuite34
flitatAnszky Jret.viaoaaaaalakeasaid A balaldali. esociAldenakva..
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t4k au a koamtnistak tebisit6Iyanak 4a bet:44444n* alianda . am).*
kadaao n kulturfiliaa eayeatiltekban. Ayast-elanitani Windte a Veldt

.

tgta e K6t,hly.fale amoe.des vezetekat la w alhat4rozt414 bogy iltjőt
41146k a tcrradalni +.élrtadasne1£. A aunktiakataraaervek #a sezeziaoi.
tek eGyro tcaroballeaaeda tevakenyao , ikraussitban Wive to. am War*.
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Ugyanakkor a KoMmuati+aták Pártja 1926*ban magtertött plénuma
is ráirányitpt;tu a Párt 'figyelmét a kultuzregyesgletekro; m int a
hare egyik igen. fontos legális eszkvzóre és caul tüzt.e ki azok
megbóditá:aérek szükségességét a Kommunista Ptrt éltal: A azegedi
munkás kulturmsgelct.te tapasztaltai. a1átdmasztották Tamás Aladar
a 100 % c .folyaratbaat 1929..ben kifejtett nézetét. bogy t. á.. a
seabed...* bogy 'r öneál" legyen a
kérdés az,- ►hogy vajon
mutlkás kuti.turmezgalom, ...messzemenően tisztásódott abban az irány.
be~ lp bogy a kultuzmozg.alom nem is ctél, banem eszköze boll, bogy
legyen az +vaeztzál/barcnak. A munkás kulturmozgalomnak, mint prole
té r meztitlymozgalomnak tudatosulása semmi egyebet nem jelentett,
.mint a munkásosztály egy bizonyos rétegének sajátos esereezódését
az alien oz ideologia és kulturpolitiks ellen, amely mindinkább
nacionalista 68 imperialleta uszitits szolgálatában áll". 164
1!~ Szepesi Pare csoport és más baloldali munkások. akik a munkás kulturegyeaü,letekben tevétze ledt+ak, r e" 100% fo-ban kifejtett osztályharcos szellemben végezték a munkástág lolturália ne
velásbt *
A ,7DP a toga r€sezórői . aszerUnek látta, : bogy azorae+sbb a]lem~

órzés alá vonja a kulturális eg:yeaületek tevékenységét. Aiz opportunista vezet Fk azt gondolták , homy képetek lesznek rá,kényaseri
teai a mnegalo ►mrs megalkuvó nézeteiket.; Igy született mag 1927-be n
as a batározat# amely kimondta. bogy létre kell 'hozni a `munkás
ku]:turazlerii!!k együttes bizottsbgát' ► .' 165 A nvalasennYi hulturszerv
vezetóeégeinek" c. felhiváeábart a párt vezetősége 1927:deo.ela€S
noPjalben lejex Dezső titkár alAiréeé:val, a munkásegyesületek tevékenységének koordinálása és ellenőrzése céljából dea.l3 :...én d.u•
~
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16' 100 %. Akadémiai Kiad6.1964.297:o1d.A BNV tillegálie folyóirata.
1927-193 0 . Szerző: Tamás Aladár.

4 órsize értekezletre bivts s kultwce3s:tivistáicaartsa 66
á

pártse>aervezet~ ái 4 ssakazervetzati bi$ntitségok 6ata,t ki.6oi+~

gosfltt szabitlyssu ►t 4g9► rax6elkezett„ bogr a ksalturasservatl 00/-aél
megbisettja, lebot8leg elnöke tasnAcekszás#, Joggal veas részt, vi.•
moat akulturbdszottaft / away' a ozatss zerveset mellett _'`,iSsödgtt/
hogy vat
k6pvis:elteti ang6.t a kultursze.. sk ti1éseiars.#
.

~

követte p pértszervezet vezeC6- ►
sAgének és se ssakssarvsaseti VD.nsark as az elhatározása is, hogy .
létrehozták m "kuá•t1aiaE.`$3iwrtek intéző bisp i fiégAtni .away kidolgoz-

as intézkedést rövid iáőa,

~

ta a szabályzatot. Az idö zett gqüjtesélny4a 67

.

.

A szabályzat as alábbiakart tsrtelmestas t
l. A Végrabajb6 6a Szakssasesevicezeti. Biz€ ►tta6g, a munkéasság wo w
violists ssalla►mbes való nevelóaót its a sasssellemtől áthatott dive.
lődését slemosdttya sssssgogervesi a ktxlCurazervek intézőbisottsdgőt.
2. Az issat6z0 bisatt.aég a következőképen ols3kul sa g * 3 tagot

wad a bbe a Végrehajtó Bisobtdig„ 3-at a Ozakasieriteeoti Binotts:fig !
és
ssssrissden kultur6lia ős aoiiyelűdéai alskulat, cavort
vezetősége 1-1 tago t v ane:.t ei bissttságba # Htvatslból tegja sag
ae lAunkáak'vt6,r ktinyvtarasa.
3. Minden ki>eóbbi ku3.tsurfilises alakulat. tamely e VB. és as . Gra4,
jóváhagyásával Ifs elieseseréséysl l,6tesUl,. s biseotts
való képb
v~ sM'erlst jogát ugyanctok e3nyeas:i .
.

Minden e.lsku,lsat- vagy csoport as évi közgy:alések megéortilr•
as után ugb6X választ küldöttet a bizQtstaágba. As intéző bisottaag a meger. kebelóból elnököt Os titkárt válAMi+zt.. •
tortozá csoportot vagy .
G. As intéző bitotto40 minden
alskulab önkormányzatát tiszteletben tarter linnek stem előtt
tortásával bot#sköre a következőt
~

. ~ ..

~
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ad A munkásazinpadon előadan86 darebokg milsorok megválaaztasso
vaw a munkásazinized vezetősége Anal előterjesztett darabok 6.
milsorok előadizainak Stoviihagyása* es előadások idejének időponti
meghatározáss*
ba A tebbi azervet Altai rendezendö előadások l, hangversenyek
progromojának jóvtibegyilt tudomioulvátele s yaw annak ellenkezője
Ó. amennyiben a ittwkasotthonban tartatnánaks as idő Zit Zeirshatio.
maze;
c./ ?Linden kulturális 13214WW. kd6e6nek ellenőrzése * annak ellen—
&Vise * how az alája tortozó egyesületek, csoportok tagjai..e
ogyuttal a pártnekt

yew valamelyik asekaservesetnak.

d e / A itunkásotthonban D9ndezett előadások , hangversenyeki, müsoros
előadasok jövedelmének havaforditásáról szőlő rendelkezés*
Javmslettétel a munkaskönyvtar warapitieára*
Kam csoportoks alakulatok* amelyek az int6s0 bisottuág zen
delkezéseizek magukat aUnsm vetik , a illunkitsetthonban nest saktidhet.
nek. elvesztik

ISunkásolig forumainak erkeilosi ós anyagi támosettioát

8./ Az bittsz5 bizottaág miikődését 6. intézkedémét a végrehajtó

6. azoksservezeti bizottság együttesen hivatott feltilvissgálni*
A Szabillyzet atola6 pontja rendelkezett arról# how a. korábban
a lailigrAS kulturmunktit irányitő Kulturbizottsfig nikkődősét beszüntoti*
A pártvezetőség 6a a szekszervezoti bizottség igyekezett stage..
=Ion ellenőrzése alá voani mindenféle kulturtilis tevékenységet
kifejtő csoportot* A pártvezetőség azonban i

eta érte el 06146.t•

A kommunista rzeln1ős a baloldal-1 szooláldemotraták meghiusi4.
tották a partvezetőségnek szt a aztindókét o how a nép olnyoszóinsk
igényairatioS igazitse a lailturmunka politikai sideolczioi tartalmat*
4N1 1/0 4111*

167. Az idézett gyüjtemény 79 sz. levél.
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Sőt a kulturmunkások rendszeres találkozása, valamint a munkatervek feletti viták módot adtak az osztályharcos talajon álló
munkásoknak ahhoz, hogy a munkásosztály és az egész proletáriátus érdekei szempontjából világitsák meg a kulturmozgalam szeres

pét ás jelentőségét a kizsákmányolók elleni harcban. A gyakori
igen éles összecsapások megmutatták a vitadozek közötti alapállás
különbözőségét„ ama, ugyanakkor azt is jelezte, hogy .a kultuszkunka korántsem sima és csendes területe a munkásság tevékenységé'

nek„ hanem egy igen fontos frontja az osztályharcnak, ha nem is
a legfontosabb. , Harci kérdésként vetődött fel a mozgalomban, hogy
a munkásság kulturegyesületei a nacionalisnnus, a sovinizmus és a
fasizmus egyéb szellemi termékeit befogadó ás terjesztő polgári

szervezetekké degradálódnak-e vagy a proletárérdekeket tekintik
szem előtt és a demokratikus, valamint szocialista kulturának ás
eszméknek a harci forumaivá válnak.
A kommunisták, akik a 2o4-es évek első felében még nem tudták
elérni, hogy a tudatos osztályharcos irányba fejlődjön a kulturmozgalom, ezidőszak végén egyre nagyobb sikereket értek el ezen
a téren is . A munkás kulturegyesületek céltudatos összefogására
,

törekedtek, ám a jobboldali szociáldemokraták vezetősége akkor
,

ezt szüntelenül akadályozta. Most, amikor maguk Zajer Dezsőék
határozták el a kulturális egyesületek egységes irányitásának meg
valósitá.sát, a kommunisták ezt nem ellenezték, de tudatában vol'
tak annak, hogy nehéz hero vár rájuk ebban.a tekintetben, hogy a
kulturális egyesületek no a polgári kulturígényeknek behődoló jobboldali szociáldemokraták programzaját valósitsák meg, hanem a pro-»
letár osztálykultura hirdetői legyenek.; A kommunisták résztvettek

a SzDP és ,a Szakszervezeti Bizottság által létrehozott vezető szerv
:

ben ás munkájukat a KP programmjának megfelelően végezték.;

-79—
Amuukásak kulturália mozgalméban ®röte1 jaaen f03(BS§dött ki
a tudáaszomje: valamint a haladó demokratikus ees zmék megismerésére
veldt tbrekvés* Á1lasi és belyi szervek pénzügyi segitsége, nélk:,,
a azólés:szabadság azinte to3,je a rendőri elfa.lytáisával daas~Iva
-

a munk#a ► kult. :., d sgalosr a lxtzragi juk osatlakezó demokratikuirók
~
és müvészek képviselték a d émokretikus Itulttnre básisét .
%
A szegedi kulturpolitika 4edményei egyre inkább a Ho~,~;y-►~~►
.

:

..

zsim %ulturpoiit3kAénak a0500jét ttkretzte. A város gezdaaági,,
.
~
pénedgyi és kulturtilie viazonyetnak eulyoe ellentmondásait, p~►~ .
lémáit tiaelve ós érezváno vár +ei lakoaaég _ deeaokratikusabban éa ' \;
1

e

,:.

reálisabban gondolkodó képvirsaló i'~ rséx 1926ban figyelmeztek errs,, hogy ez e. kulturpolitika erlhibázott* reiteették a kbrdéat,:'vaion
nest, lett volna-e sokkal heiyeaóbb* bs ezt a tömérdek pénzt, e.malyet feleslegesen ö1tilnk bele nag <yst3,lu egyetemi. épitkezisekbe,
Továbbá felvetették, hogy
más kultur€lias célokra használnánk
akkor "amikor ennek a városnek nincsenek visvez®tékei:, nines r,,pator*
.

;

.

náa ás, égbekiáltóan xtyomoruaágog helyzetben: élnek s`Bcü,lvdros 1.ekói,
amikor senyved„ tengődik az ipar meg a.kSrea kedeslem..: elbi.báaott:
.

.

nak tartjuk azt a várospolitikát, amely Bo milliárdot ad oda egye:
temi épfitkezéookre. " 168
Il.ebelabargnek a Magm.Szegddról hangoztatott aeóleeQa.ival. kspcso ■»
.

.

latban is meg jegyezték, hogy az u.n. Magyar kultutföl.éney sei4e Nagy
Szeged átlitezó demagógiának és +elér}xetaetlen, délibáb kergetésnek
twn.ik. 169
gxzi.ek az áesserv,;itlan. ée reekolós várospoliti.kének jegyében see-.
letett meg es a gondolat is, hogy éppen s gazdasági válság kellős
közepén kezdjék megrendezná. a Dóm előtti téren sSzabadtért Iétékolat. A város polgármestere destrukt3 ,~ v hangnak minósitette a Semen
-
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16Ss Délmagyeerország.1926`4kt42. A Bzeeg+edl. polgármester, sz ogyesift
teuri,: e xyilvánoaa.ág é® kultura.
...

~.~

m_

ak%.egyertvez4g.1927.nov.29. "nagy Szeged".

tigyaleastotiaokat* folytett:a tovibb az olkezdett vároapo3iti.ka Inevalóait636.t. l' ~~tdéntiron "kultarfnény'l'.t igyükeze tit
sonstrÁlsi ass tsrszdg Yatárss61~ A7ls;
~bbet~ tol3ee ► t!lsogati►era talat Mosts1s

vall6s•- 6a

- ` zoktataratifoi siniastert61 f Swag" oraz

Pviaelajt*-

~1.
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93Ziotteni twictivet
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titan)~

vaF3isi#'ieL`t9
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kaltilAval ,
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takeifileiteteaberk bi

lame eat
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a a ime d,. RulttxrpQlitti

~►

naa t6vedÖa \

iyÖben

naolni, hoe:, wee d asapfin 4 ~0

pork kapta a;

egyet=esi int6zsbnyeket. e s orvosi klin;ikakat, as lakolai tartta#
m+eke►t , tentirk6ps0 niakplitt 6a t,orniniaetesen arogadalsi t am. .
~

lamot• itcpbbként itt *Wo a d* cagy bog y as illető *Anteater "jb..
voltabőr a kooduk7 2:, min16 P ane Imitkes6asel aarat3t a368a
Ose'gedneis•. A Wires a.3 ~ kifizette a mesa rbasÖt as egyetesi
kazésekhes, de as fillcua nos val6sitatte

rukaSttea ~ Aói;

Mg*

.

őpitkaskaekbe► • 17°

46saei' stj ►1gúraeat+ar /111114401 ta#.zoaanyal j51 6í'te
lentette

jeSaaba101)a m holóla uttn,, 3aoa "aakazsr hawatattam

6a hang4statni toms m jvttaben ia, hogy nebalsáers .bá;xstilyou 46.
eknrdja volt gjsagednaki t61.0 ingyan *emit sem kagtualtm.311
A gelsdtinAgi élet fellend3.tasőre ke-v6a volt a
itu ak6g kav4 Debb

a nstinetitk a kermany ve satÖi r6az6r6.1• 2eo ezer
lakosa Oseiseciről álmedostnk gaadaaagi alf ~tpok, ysg ls teradsaetea
folttit3 niakti3,t ICY ~ seottd =mat e wak asinekc madaars.ti3nkilta(ek ~
a iiorthrbresaiss vazat8ie kult;urália kizat; tinak I'Vagat fo.16 641 a
,

aaoeestdna .nÖpelrkel

taxjes.skedÖa worogandinztikua
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Az 193a032i-ae években uj je3.endzéggel találkozunk Szegeden*
Mind gyakoribb a tiltHke+záa, a pauses, a oéreiem Sze ge d -» wow.

mond tervszerü elsorvasztása ellem•. A gazdasági bajokhoz és a
kulta e/lie épitkozések viaazaesé,aébez tearratSaZetessen Watt volt a
gasdaségi villsdgnak is•: Csakhogy mint w il d látni fogjuk esek a
airémok folytatddnaie a késűbbl_ időszakban i s. Alit zajlott le ,,,.
rendk3.vill navy . Onnepéloyeaoés 6s diadalittas hangulatban a to,.~a—
cla ~, tomplom átadésa, folszentelése,; vsaomumt a s egyetemi
kók és intézetek felavatása,,: Maria riaezt6 hangokat terjesztettek
Szec,ed korábboa e1iomert 4 'orstularctontS szerepének" ieértékeléséről*

.

Penga terbet, s
ez 61l=441 lo
ba fel4pitették a z lsk»lékat, miért kell méris" /1931/ 30 osztályt
megaziÁitt43tni ós 12 tani tót R1.booa à.jt£#ni, miért kellett felé,pitan3
Ibért vállalt

~t ~~ ged

a klinikákat, ha most bezárjta a klinikAlt betegozflbait, nem arra
va Í.ók-o a klinikák, bogy gyóg9itsanak?1 tlindez$ joggal kérték azá—
te.ultusamin3.sutertíll• 172
mon llabelaberg atódát61 Hámon
.
éo
liónapokon At állondó témdja. volt a azegadi közrélemé ~Ynok
az txjságoknak acy egész or :rzegqdi intézmény beaé,rasa,

át»

raelxezése ands vároaokba. pl• az ipari tanoncotthon és Gyermekvédő
Liga beaárdos 193o..épri l3.sbaxt• %'avébbá
.

Illami topitésae►ti

~:va4 ►

tol és aa, .1t616 TAbla elvitele, es ujazegedi Arpidoottilon megsztior
tetéso, a azogecli 11rxiágazdoaég éo a ?oo munkást foglalkoztató ~~~►
igszgratbaás vosittA mllhelyén.elC bezárása, a megyei áo szegedi tanfe--

.

1itimelőaég Atbsalyezéss Szenteexv. / Délmagvararozég 1932•I1•16./. :
A vároa3 vezetői közvetlen érintkezésbe léptek

a sérelmek orvos-lására a k.€asményzániil és az aj miniszterelnöknél, .Kitrolyi eoralánél•
A ko:mány él, l4apontjét e Délmagy€arorsaág 1932•mdra•31.—i sauna la -,
.
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172. Délmargarország.1932.mAra.30- 29 egyealilet tiltakozása Useged
telrvazeril elsorvasztása ellen, valamint A r '~ r főispén, 0em0•Szilveszter polgármester, Glattfelder
ptlopök titrgyaw ,,
láa e a miniszterelnökkel*

tori:et#.os. maly vz©rint a kora6m kbzülte, h~,y nom vehutii Awe.

~~~
. ba

:

~

azokat az i~tier'varefd~~t * r~~3~+e%#: a mrCOrtintetett :

yam,

athoiyeeett hivatalok érc3ek6ben tctivribbi ottalaradfisakka1 ko,,~aolatban tdrtéxitéfc. {`
3om6telten aakiba rült a ewetem o.rveni fakulttliMnak .
Mlaazt5ttők e3: a hivatitzo• ►
aztintatései 4a a varoai vezetők
hogy " as orazdc ennok a viirosnak núe ninaig ad6aa #1..
azeteanak tekinthetnivnk
~t;~.t~á~db~

~~

~~

belyzotőb~ aze«~p~k

bekövetkezett vato ~~t o Wawa a kulturtilia 1G6;;3ia

tba (makes atrot;ü volt. fazabelcs Ottő a "lattrkilltálkiiii d.ü.;g.t.otsloak .
a ilv~kilswrondozerben 1919,4944 c. muntairi.:bmi kianttja. hagy az
6.116etalan diplomiteek mama 1934-obQn 4,344 van a at ~►"sl6ataim
dig.lom6a,e►k cxazitgoa bizettakvinak Uaczeixáaa atsarint umean:bbon
az Avbon 12.45 czar (Uploads volt kenyár

Idóaott =Lit

~

.

old.. Koaauth !Madó, 3:964. Ity nor intéamém tithelyezőse da negazibxtaiglaa t mint p3.. a ~s.
orvesi kar tauaziike3nek csekkentőbe:. Tracy pl. aRoekefel3er aa.
pitvdny itfisad das a debreceni eeyetemnek indokolatlan volt. Val$mt* ►
.

men ,izeriztt Czegsd a :crepónek c-.°7.onkitfsee k.apcaelatban volt Beth.
lea miniszterelnök kormtin,.~ának bakdativa3<, /1931.aus.3.90-6a . way
bakes reakciós ;isen,zervativ art* kaxistwati: rendazaxóaol: caóajert
jehemtette. A ll3ethlen kormány torttilnyzati rendozerének buktlatival
egyidőben ez uralkcd5 es$télyon bola előtárber

Ads koráb.

ban vinaaaseori,tott seakoika oaatalyerők, mint pl. az
csoportja:s valamint a azalutk3écea Jobboldali era.

coo-.

17-zoic a W 3..politiliabF313 a tatelia fortiaat8 at'arave tCSCaodtefs, 6$ tZtit LG.
partjai. valamint a a2ocedi klitax#tmetnyeook

tfllmat iskivreteltek az alaomrezet6ahen. A uilágrAzdae6z1. vita£ttig >~ *
waQoríttzagi hivateisal.* a balsa elftedt3t3.e,tie4g, a nép ` forredaImi

81;

nozLIalt191.t61 v216 Itlp lamb tovlibbA
takozott uj tO,*ok-Ouol-4 minacnoR olat

h:13;bc,u
Ui

IonrajutAaa liériotoroz16-bano a:WI:Az:be t6lta 14143v6dők. a Cap:1c»
loala eazm6it vall6 odylaio6cea jobboUnli oj4tikei ertiket, 4430k-4,
rt.* az erlknek polltiP41 vezőre Gaibb4a Cula volt, (lit az =Aim
kof16 osztayok heabizhat6, ertkAgezil polltikuanak lamartek hatalmuk
rile:anal:11,4.040613os aidt 1932•okta2e4az Itorthy rainisztmelnökk6
nevezett ki•
A vilftgazdasetel vao4G 6velben evaatarli totalls.fasizmugra tD.
rckvő erőkm6a 2261ozerekkel 6a eazU:Cikkel Lavkadtat
e61j'aik et6r41, tre. A rettam kormially terilletveviziOa
politikagaak fő eazKze a leatte.016ry Lizonyit6na volt, anatA
eliamerto16se az Antamttal, (is így a VilkpAbor

Aztea hatcilzalnak KeremakW6a6vel v68rebnjtenl oz elveortett torillatek viauzaazeim6a6ts Est az elk6pzeléat volt hivatott oltmozditaal az lakolarandezet mocrefermilAaa, a n6pöktat6a bona n6m16kii f41Qazo.
tem, uj kutat6 intézetak alapltden s a kfilfli141 nano:Ileum kolX,..
clumok alnpitAna a mindozok.mellett a Ozecsoden naiyal6altott kultur-preanou

oz a kulturpelitika, namek kargdnUokfit 6a

denaoft voltat az uralko46 oaztillyok raval5d6a/ monapol holtő
task az or/11600e jellenzatt, two ereemftyczte a kivatt 01 el61161..
06t aom bol- aem kanolitikAban. A mc,abiwtokoaok elo a krctolluGi4=
tali mar kordhban acm 6xtettok °mft a klgiliClabcrei hulturpolit1Aval a reloalvganet tokintatt6k. a RulturAlla berubAzAciAcat, ail; a
caaclai461 v6loft 3e10 naftelt la a túlzett kttlturala Italtelmar.nfloi
mi.4za»14ta• azólati jobbe13a1.1. faslacto art4 ImtnImAnahmrva...
lArCiuMaa a pollt2Lal 6letben ccwattal " a katiatAlla dlplonAcle
clvotóa6t la jolentette 60 balyette a ttayvowea mocmligta eazkOz4t
belweutek el6tarbe• 4;z6vt a kultuwe fejleurt(gJ6t falv4ltja a:Om'.
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:Ciegoal Gondolaa

jvódolont gz61a6

tikabon, .de

kintett6k bizettititandónak a waver tail "re
ztlSi,s boruhAzdsQkkal.. Elótórbe karült bio ~
nak fonntartásai: s Botheletók 6s Vlobalsbsqék anal vallatt
tolsabbrendUbe; essrsivel azemben*
k a politikai kOvobel6a6t fejeste

*wok as

Karonaatanózsi ' ' :: asikor besz646.-

qyula 1931 410br.

nAlpasa60 visasasz t ób ga ►9.k law-

bon a xaidókhxdés
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ról a V4Diktia Planbettek be tizst;óakópte
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tott6k el vamomtarsat.: A .ronAkiviU. salvo
kabb afteksdett s isasdaeósi labilittia. A
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s
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Sokan a BetPslan-komenly kulturp31itiktijat okoltilk anyagi t8nk.
remanittailkért., De azembefardtú.itauk a "kulturnlóny" . az®gedi gya••
korletimal nem a

é$ józan politikai fe1isaeíéshag vela*»

Unt o 12arti alleakező1eg* a saéia8ségas fa. jvódők propegandájanak
osaitlyitla tta azervaaoteibe kerititakk

4.1

'

6iet ós
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~ tO~~~k
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~z~k

te ~iós a rest-Welkm
O ze ~ ~~ea~~

A rendkivali mode/04# katasztréf8 a tuvai5dés #el t6re is
nrikayosan hattett,

sivanakkor bizonyos mórt6kig ennek fflídi;tot-

ja is megfigyelbst8. A koriXbbi bib6a kulamolitikdbói ere2een fas
a város-politifiaból következően a kulturális ópitkeeits az ipari
tevőkergya6gek feileudeléainek is ereeltyll jQ volt. Annak zkoga ziktóse
az iparra. . kill:ittgison an ápitőiparra nega tiv hatdat v6Itott
Sao8.ed gar,dasagi oacrkezete a gazdan66i válság titan scat só4oft.
6uit i6nyegesen, •io.letEt$s nehéziparral no rendelkezett a =stayban volt a kisipar. 1934.8-36..oa 6vekben Wixom nagy tisceae-t navezhqtita meg Owzeaen OzvGod+ens aO$cesat Gyufaglára t, aOzeged#. Ron-.
dorgyeiPCt 6e. a Pick ;4016migydrat. At ipartelepek sauna I935..ben
Coozakasonlitva Debrecen its Viskolc viirosok ,adataival. a ?x €~vetke.zőkt

Debrecen

73 muukil3l6tEeB .. 3.751 nunk.évi dtiegk• 744 pengő
*'
Go
.`
2.313
832. "

Iliskcola

aa

Ozegdden

1 .146
.

A man3raedÓk mime orozégosan frAtal n
Szegeden. aim-Wasze a,►

e

948
~

2.934 ói 36 ltüsiitt.

1~.74

As Xpero* Kereakedeimi Kamm 41aslentiia8bal- ~t~k 't0vlIbb6.0
e~c iparosok azdmenak aiekultiza a 3o.ae években 1931-.38 klizritt. .

1931-bem 50.01 iparos
1932 " 49.228 n
48.034
1933 *
1.934
48.3;►3
"

1936 e

5(4513 . ",

A fenti adatok azonban nest fisükrbzik a tol.sal$ iparQa€ik aStesát,
Mr a i4iAntóa . feltárja azt anyomaaztá 6u hátrányöa iolyzotetr

.

amol7 abből 'mat* bogy " a kisiparossAdnak legnagyobb baja a
tőkessegényetag* valamint* hoc a legtőbb kisiparosnak nyersanyar.
késsleto sigmas* Moen jelontés 27*olia1.
Az 1933 évi Jowl tersmlés értéke I*000 pengő értékben 41*623
pengő volt / a szededi Oyutegyértermalitsi értéke n6tax6 u•ott
126,429 eldaló
As Xpari 60 &masked *

.

KMAara

$2antéaa tükrözi a lased ends-

uégi fejlődést* amply. főként 1935.401 keulve éresbetővé vilt a vit-

rotban* 193,Ween raft allg volt jele as ipari tarmalés magélénklw
'Amok* De err. as időre is jellemző * bogy a vérosi kőzigazdetés ve
setői MIR

ass minden lebetőt a gazdsségi fejlődés érdekábon*

Nrre es idaro vonatkoz6on irja • Délmedystrorsz4 19354u1.2*4

nab=

29 inditvény/* bogy s a közigazgatis a kőzérdekii •lképes16.6

oak* sok bananas reledst* megannyi éltotő tery tősegsirjes*
ben acsSperasokbos /Its a kereakadőkbós e Users Alta]. oljuttatott
kérdésekre a válassokből követkestetni lebet * bogy as ipar ewes
Agasttalban is a mezőgazdaságban mutatkostak a fellendülés jelei*
Ast mutatja se is* bogy as iparban foglalkortatottak seism 1 div
alatt 15$1.4011növideadevt, as éramfagyssetés 14%-kal* a valAt ás a
poste tercels* 10.011**kal* Do ugyeaakkor épitkszési tevékearsig még
mindösszo nithinz lakőbázra ssoritkozett* As id*jelentés Could* At ipari fejlődés lassi Stemét ás aggasst6 tUneteit matatje as *
bogy 1936-4m*.sban mkt 44,258 munkenélkülit tertottek nalIvAa. Seedsden* 0 1939-ben is loos felőtt volt a munkanélküllek sans * omen b..

ial as épitőipartan 320* 17'
A goadasági élet javulásit kedvezően 017 to sz 1936 évi
bő tsrmés * Esfelélénkitette akereskeaelmot s s gauge& szempontb61
V.
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174. A Gssedi Mar* 4a 1 Asmara Solent
kerület 1936 ét k
r6111*és 8 oldioSzÁr.e-Stat
oaD•19374.1284
1754,
*1936
*U.:Hires szegedi Palitiimi
ről*
ororazág 195940.413*
$ van atens

Sb

Jalentea pepriket rolc3+a3g Aoseáipar \számára je tak a ta::molési ki*
látások óse as export .lebetázósek.
való kész.i#l6d60A faeiszte Nómetarszág és Qlseaország bs
no met.~ ~
tee as exportot i ~- ós ~~ bel~, a gab ~ kivitelt, ~.
'
►

ozogedi aases.,pentb6l szistás jelentős* .1937-30-as 'Wok aaematktkli
bcnyexdalmei. többeis isösa4t Ausztria ennektól.áse, aháborara valé
további készülődés.. beIpblitikailag a eoidáaf,g alieol tintóesiodáIP

saki ale g politika, as antiszemitizmus beIn6 fekosebdáse,; belső
€eszilltségekot aad,ltak, w anibal agoadaaági áa kareakeadelmi blot
ts '.etán érté eaitási saeházaógek tásodtak, emelyek a te:melós
csökkenését is mega titan wait*. 276
A Nésssetorssággsl niivekaő meságasdasági ske lem ugyana3akor
ecökkontá hatással volt ez órtlr~ kesit6sai neházedgekx+e óe ennek követkaetében emelkedott a Was Ave . Oxo _~ itoo 1938-baa egixadxskóat
25 pangőre s azegeáexc 2o pengáre.. U,ött 48.oldal.
zaagadi a }v-.as években is nagyk3aoe`jedéeü mestgezdoeki toralet.
tol retad€elkeaett* Az tieLves iöldb5.rtflk teAlets 141.388 Wi t.haaid
volt. A mezőgazdaságban a.. tulajdonvissasyQk változatlanul sséxyra..
batá szociális és ts m:m.48lmi ellenlétekre . utaltak* As Basses f614birtakak swims 16402 volt. Nbb61 1 kmt.bolddol rendelkezett 4262
tulajdonoe.
kat..hol.d fb3.dbirtokka3, 9.66o kisbirtokos ás ezek
Y1 Oe l ~~r ho✓
.~3+230 ket.hald f ~ldter~ ettol bl3rCak * : Lt~nl ~3€ker l ~~t1 3.wao
«
~ldn~ f~dbi~i~1 ~e.dealkeztka es 'dosses fkild#9,rtokcok Qgyh,arh.
.

~~ ~lé~~ 277

A földtulajdon birtoklds terén o két p 1ne : ~~kébsett a kistulajdonosok tenalvfil elmaradott gazdasági helyzetben tol jaaaen al ás`etrdolt szerepet játamattek et gazdasági 83otbes. ketköriilménytlk
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mare 1938.óvi jelaxstóse* awe d k6s•
176.. A owed,. Net* .óa l _
vis*o irá1:. rizegod ► 1939.6.4lda1. gesede
117* lbw*, t •KOzle
k*tiagyarovesetig földbirtok vieseonyre3,.1936.
1243.dld. •~
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rendk4vil1 azat;4nyeaok voltak ó.s a z

e anal órezt6k a negybirte-

kosok eserit6a6tri•
•

akciigyi 60
Ozaaed almarede tal, "Ctst, ozaaittlia.
1► 10 állapota nagyaartdkben lasaitat:ta- a .lakaaság niiivxtkestóaét<.«

.

A munkaalteaimak bi,.Anatzte, u munkanálkillioég (3a a z eimaradott e(.:0513, viuzongok aczatteaoa k6peztdk a 113 akadillyát a Ydraa1 la~
a,
~
kaaatte torbOuzetaaa azaperulatánaks kerab•ali atatiaztlkhk azarint
193or ► 60 1938 kilzilitt~i a viCirOa lokosadea #3z3.nt,e no= in azaferadott.
193o...ban Zzeoad Womack 13c0i•071 lakost a$dmL6lt / a külteraleti
iokea dig is baleosstua3tvai.: 1937mben l+pe •oa volt a 1okaaek cz ` 3
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eikkezetit a aajt4l"

exvesi tatermalbor01 beuzititok z . - . .en

s eat a vs3őttlenaticot Allitottalt a batv alyan hived() az orvoo3
b am ha 15 éven kore#ziAll egyetlen e MsiE diplom at am a c%meden tudnel e~~*
a moL316vS ©rvoai kar mOg mdicudig
évvel i4xaVb#i ucyanez az ujatig mee-_
~ az envoi . as* eiliitalr•
61 a tubl3rke3azita óta CPt46b botaga6Gek Duosdi:ibbantő tidfltelctat
ntinak
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t;itaaair6l t3zecadon• Himuta`GjQ # beGy lo óv alatt

el* bait mos tuberkuldzlaban a vareabanY

What fe1aattok
1937•bon

g,yermak
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Czegedsn titu.szban 3 ~. ~-►. i€4rbasFian 445, dittérldban

3.1190 Valbeayban 1.5C4. kawaróban 4a t btirlin.ybimiCiben 145 matsbete..
ged6a t4i'á.°ti!?0i•3131

=et*
Di'.i Berkee Pal a fla kit) Sae öje a vareai+~ a
nelpbetazsógok elleni bare olbanyagaiXla6.ra nutAtett
lyea 64
r4 40 * ,,. t ut u ,. bszy e; zehett olsaao :tan a n4x6teG€k re u se ttipliil*
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1939. 2d6i old.
tistgy_Z tat
1ít7i, # 041magyaxvraztze 3,93gcsjan•19r ► , Orvoui taterme3.66 - vent,
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varosi pénzami köl.te6g,vet6a valtszatlonul. deficites -volt.,

Áz 1938.es 6v aszdfilkod:xsi v6gösazeGe a rioPoics pétadó kivetése
mellett is 15Q.oue plartgö deficittel zárult.> /Közli aDélmagyar«
~

1930.acov.aa•-1. same Októberi közgyül6s.. . i

A várssk;azckélkoc36.0ta változatlanul az inproduktiv r6rorditások
je11emeztbk., A OW? szeg4dl. titköara I Olajnyik JÓ zaer/ az 3.935+
,

.

évi városgazdUfieadósról elmendta, bogy a vérea költségvetésének
viitvs.épit68zie, egészsbgilwre
103
iiayze 6s saocitslis célokra együttvéve

minatiasze 323‘0.8

g

kci► zoktat60~►

..,

ütyanskkor jelentös asszageket forditattak

relekeze-r

tak. ás szervezetek témogatásAra. különböző rajvédő szervezetek
£inaxaazirozásárs óD szerepel a költa6gvet6sban a.bonvédslmi rej—
len.ztásre ,{ 1bgvéáelemre+! ss616 rovat is..

.
~

A ;e—as évek 1I.fe1.6bea sem történt je1entös gozt3asiti:
a6 g~
~ csyto

vagy azpciális rej18d6s a város területén és a v6xassaze-

dtAkad~
~ t reakciós szemlélet hatotta
.

b./ A nt3plakolai kópzés kinz6leaitőoeor..%

amok a perAO3uanok: a közoktatási belyzet6re CsQgedett az
iemaő.,,.. ~c~ ~~ r6sr~t a ~~.etelt az +6p~i,tP~e~€: a 6s ~tal.ábsn eras
ategnálás volt ta~azta ~ td.

. loa

.

~ópisl~t~la~. }nt~,c~ zat ~m ~e~l~~~ tt.~

Errrl tentlsk.odnok az alábbi adutok 1st
ii it
finnit6k
:Elea Jets.: Vault*
1932-33
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Osatályaks
94

1a4
12.182
3o8
9a,
184 /köv.o1d./
rents adatok a No Szeged területőre vonatkoznak.
v. 0.0: .,..
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7+ tu cgy a, anZtAly in kia6rlatkápon# U5
410 awl 60 ataiánón nóp.iakea3.Akban foly6 imorotelapa Oa
rn3ift tonntotCban a fattoaad6 totWa faaiznaa hat ~~ aava M0i,4het 5, lloGy az Ortelmi nevaft haIyott eiat6rbo toga; az
4eves:3Wy nec :eti ha:sEdiaa" novolOu t vaamint foko*Od4tt
ocap6zipapi bct'alyda caw/ egyatt a vall6ngerkO3.osi axavaláa.
va3.n.;aa o:acyOzOd6are val6 novelóanik kQrúbbina 10 upx0100ebl)
~

t ancodatt as X934.6v1 Sq.ta* s amoly valtakQren nocazOntotto
nz, állami faláGyalatot az acyházi iaka3áknil, azonban ennok a pG.v..r wait k vat ecy rVAoik a414a ga .# tartfbmateaon. az,- ham -- ~►
az evazeizadoo moyar iejladóanok coctalaiOon biztaaltso
cz ecyb6z OD lakalai szobat30ty.öt az
nQvalamunka folatt, 166
~Ci~~y~►rot~* i.~i fi~.
~ - `'~ ~~r U~ &3 ,~T~~~~:~ az ~~~~
y 34 n~`'. ~+Qi'►~E3•+
f‘iontass471t,. hom =Ante a avilk-A.,etieh harcexban OntO
XOnt@os4c4vd eaN3lhadctt " =cacti v9.l6Gn6úot" hiAlakitasanQk
aktatAcif: Oa novolóaa f elvi ozomontjainnk elve :totóafl"-* trcyanott
105+► vld. 4w
MN 02 3►93!
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volftunka Oa e tanit4a Qiffarendtidlt° aayrailató ad.imai;nok keresbaóre ús alkalriazuara. WNW
t f~ * sva:dGa ki a
fa 0 :3i Éstá#,;tt4odii c~
< @bc ~:;fi. ~~ ~1~~~~ 3,~n~~,e
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ToYőbba c;zQzpdi
luka3.auzók 1o>ai 193 - -*:4..1935,37 cfvc:k Irotui.255 csamó.
33*.A646.16,

3.85. O?.t3t ;+gi vekras kOzckliZwita :L a szák iratai419.37•45,1•az•trot.
1E6, kitrizotnovat'k ttűnwvtrara•2t Tkozetwe2caiot # kOzektat6864;4
útt iskolatelügyelat
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boa, a tavi`cyi lasZzatdar61 sn81ő rendelkezés enak Vitts :ta tre
i~aa~t~.:

i kőv ~?.6s.~ ~ye~~ e o k1:~aneval6o

~~i

a~ fa~ Aó a

irti,.

nyitetarma vald tör,akv6o, Ilmö;nott 41 &oid.
M silt Unman jolons6G azt bow a peCia, oak ideolociai
,

képz6v6= is orőtca eoebb i'iGyeklat forditpttak•
pedig cookie olyan padagBausQk látazattakt olka2maannak#
akik toijes asért4kbon boh5aoltQk a faji folsűbbrendUseta lac).*
,

iogiájának, a konnuaiata -ai3enessémekt, a :zoirjateileaese60nekt as oxatiasemitizrannak a eUk torr4vaotesen réezt vallal-taak a ktils3nbtig 8 011=ra:wa do/ ti reakGiáa és katolikua oaervazsatok
orra i'©rdi.t©ttak
mankáj6ban.. A 30.ao Svakben,

mat t a hatóságok, bow a peda ~~~luit bavan,j & aNönz0t;i nun*.
karabdola9. Bizottsúcok tovékoayabrfibe•

A középiakaida tanul6ik olaCiaorbam a cizta623*.umok &a ratiliskoo.
Itik ba.t.leat6inak aatiwzorii aitikcü,daa 1931 és 1937/38 ao tan6v 164,
sett tritlal3sze aao niWake dést nkitAt • 1932 ben 3.236 vfl3,t a -Wasp.
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iakoliaaak atfta, 1937.0.31,1 -ts tan6vban pod ia .3•4, 187 A klizápioft
kolas tanulók tároadoiai rétagozed4041c61 axkstodjuk, how e nun.
közok wart:ekei 19,311Aftbal i9.W#4623.#, 19317/38 b0n 33• l416 ka1t 193130.
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31)..ben l0.94Awka1 attempoá.V**
larteimio6s 6° blvata3knokok aványo

nwanesekbea as 6v`akben as
~~

oan 46.31* 53•i5,

,55.1~
~ 1, .i3.1.29•10.kal r60aa

knit a ka1.szákmány01.ák., tékésok. 22;.294
aeateli. Az itl•ili2iE3tpk 2•0143•
- . _ A 3omna ttivokben a 2o-ae 6vakboa viazazzyltva a mutate Oa da1cp-0
zó pastiest stampeded wermakok oral's a kilia6plako.ldikban nitailte
amelkedetttt ozinek a u a a3a.:zrartizata olakva4arbon, bow a esidőveiieu.
nfiak révtiadra e6v4a4zta t azok fokozota° exakkant6a8vol ntimilag tclbb ,
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engedményt to

k as u.n+► soma fej%0z tortes?) m4tt`kasokne `k ~ ®

parasztoknak* Annak eilemdrs * bogy r8 Iiorthy-rendas,eerbe3s szár-

rosés szerinti std+tiaatikákat ardent torsitva lr.éssitettéki a 4e1- ►
coed tulip erfe~ke inak a kösip3ako3ikba iraló bejutfea tobbitra ia
igen naksós volt * Az uralkoddi °ent ,7.il/ok agyetta.í,a továbbra
fensg►
tartottik eat e saösetti#eet*. v e l,7 azerint a munkbaQeati417 nemesia-.
.otlen és a lsasaereretet hiányzik b.eal:őlv. Va volt as egyik a ka a
bejratis okadalyénak q, A mialk a esesorw� álie helyzetből fcek,idb a ~~
41617* /! munkázok havi 4007a vanes betre d* a i3SÜC$edi Yasmankésflk
,

heti Wye a la penipót nlem érte el4:188 nos tette lebRtővilis, . bogy
110 pengőt fiaeseemak tasdijra. So penget texsaset:a.reakxet 24-3eo penk3záipiskolei rube beszerzésére* Thigy as iskolapolitika
ads jellegében változás mom tbrtecut• As i skola►1ebálóset# az dkta-tásUgy dologi feltételeinek uj ale s vitat S ae ged= as 1937•zeáj.3.-felavatott ssegedi. tanitbintesrnatu,ae f, ®mely olyan falusi tenttők gg+aaemsksi részére létesült, eiaik a várostől távoleső telepil**
. .
léseken 1éteeül8 iskolaban tom* tanitemi .la9

".

.

e. i stsandi Itztetees3 nOvekedisoánet
is fejlesztésének birdisa#► .
;

A gezdesági vil d t kSvat5 években is meg seineeis ion l ebiiia volt a asegedi egyetes ► balyzetea as fillemi deti+aő " 4441,dmittft.
fiéae4 a tones/Wok ategas:`~tetóse ktivartkessatében. amelyek okslitas
az�nvonelát is lesontottlk* As agyetust hallgatóinak asks,* i933 .
34.4s bvekben. 1497: 1936 37 es években l256. 19°
-
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rovss ~1,`+.1935ao ~r̀ser5* eunkaaok legkisebb menkebérek
pitásitt
A veasunkások heti bére a heti
Peng
sea *xi el*
189..
arerssigA937•ju1aca* Tanitői internitust evatte,;k
s ate ~
190* Beszámol1 a Ise ggdi Tu$ominyesiete3 tevékenységéről. at 3,93„3,491.
között*
e► ~ .. ~ 99.old.K3ss Albert rektor.
~
►

/
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As attract dos gassdaadgi nehézségek. tnndij ós

ear% tianultii.

dillek te tt e mallatt a 1ótaatio-aPsdéaban ktisruVituzott Wig a
sai.t36vtsl.ibsii tse3.3.getók feivótelónek tovabbi eatikkenósse f valamint

as bktatói, létezik* és a tsanassókek nik2asitemi rezasstintetéze • A taa:•
=ask extant
1931-.32..aa t ~..nót#ban
G2
-1932*-33
56
1934043
4?
1939-40
191
39
.

.

As egifetemnek 1935 36,•an tartévbon a 194 tudomanyeA aegádssemitlysetébbl 117 tlijtalen volti * tabba8gben tsnáraegódek, d e volt
dlSteita adSsntktus- ósi gyakornok la. t92
-

Aa. 1934 ben megiiresectett 9 egyetossi tan
ben tbltiittdk be nitldiiatisse ;.iit.

lósból caak 1937•0

-

A áu3lgatbi 1ótazám tspedtas 1

bbsérvii as srvoai fakulft

►

tdson volt ~
As 1934mbasa obvert diplomak awl= iv ironklint a kLvetkos+só s ~tsg,..
óa ó,llomtud. 195. orveal. 57, b~~ ~ ~leatias 27. retematikQi.
EZ/61200114.

riluz 1. 193 5..3~ban
t~, ,.
matematikus ~
?"

j~8as~

di~aae l4v,, s~rveati 3r ~, b~le$bes 3Q•

As .egzratest helyzet;ébsa ttsrtQtik nifig a s a kép is, bogy #bkvz6datt as entíasemitizaus 8s a foalezta fajvődó ifjuadgi stemmatok asinte asitatelen sava ~,,ilaokkal kilv:teltók a nerd katalikug
bellgot6k kischttatit ős

kareastiinz *lemeeti e zalea nevels:Ss ita

propaganda tokoseutát,
•~~ •.~ ~ .11i, ..
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1911. Beasrósseló a asagea3l '2udoményegy.-tevékenyaQ ~,~ ral as 193i.
~
194a ktieat* .b
rApevek•
~
192. Be®S6Éimuló a [ml3 cQa Tt#d 0 `, e(`y f1936-f J7 ton&Invia+6 kVzcZilév
oén# 151 s©1d.Roktur rt.trtü
or.
MluaGyaruras ~~s x9~• ak~c. 2 .~- ~~z sl euükk~t as a~tos~n a
►

i'

~

bei.t~ fiattak ts s~~

..

►

.

194 . ~ ~lnc%gV~sr8g~g.193tr► s

/

~y

Jse ~ .Gi. asvtAbb tart as egyetem .flre6pitüuiV f
'

44 - ~ì*US1. ila kultu3.`alia Inozxtria aakuleQQ a . Will4Dr
Uabarara ialM é$tilat3 :ZÉxa3 áaltaban r
.

A Wires vozotGaő a ka
a: easvoical Z62300 alizaletml
orjusloito oz - caztotoza 4pirtria.6:4 tevvok or:;Y,~ralóaltadmalt haíoGatiNaat. Azonban . of% 3.939.bea

caft

..

~•~ radt a tervbea tazeim

ftallpit6sa•
read kGspenti eaatcm3. 6ptilat Oa az
usarbre vetettött a %araa~.~ynak. hom" Edo a vireo lo
rt
baazeijCauldosal aleccti tett
kUtelezotta4341nek* akotintiny
lulttórbe azoritotta a v€.~vat a debaocaral .0a a Owl aizatemaal
~ ---

.

ma: bM3.
•
60
sat$, vo mint
A azecoal cOrelnett Was ahal t
Icitorjedtak ja m. oz rfozban
aaxavalód ttazdittiat bi:xastdra
vol t ravcalagezatto: za42t a vilraa pénzilayi bat rk,Gvet6aei icon Ida
EyaazecQlset baaytak. awl= .a célokra. 193Co-ban pl .. a Wztativ+csl646;..0
:.

.

#fzeeilletok

int6cEiaiyak aadayczGaLre ?sloe percatr torvez.

Lek. assib61 a bcililayntn3.octar 2*40 poteCit k3briz©tt•195
%waaes,* a reatil: C. Ura 1936..baa 4a%a r4na6 elairianyzatb61 a
bi3l'k"' " `A$ ozt►or ;2•17? VQi'~;~fr t[;viat•
Ityana1~r a vezraa =into randea 14ataa:iala lE3itakva al vQtiZQ—
L;6b

a (,feabadtbri Jatűkflii finow:f1yo24106ro i4rdito +ttas/A t:'zecedi ftf32 ..

baCitCal J4t6kok elog$ aZboaCtailt 15314 juk•ban randaztók a 2161s.túraat
•~
.ndk4r
VfljnovIta Ofyza "7,:aao; Vaazi634t" adták 010. 1:161nacyararautz

19-3l.•aa0.,24 Non tagadva a t;taabadtCtzi 41út6kok takiv6oseti jalva.tris6.
cfit. valmaint

annok

azozop6a. tuc?ratoa kulturfatim d e »

cJn±3:°ex`Utta;ira tiztintők $ aza=g,it#lQS népekkel £3Lt3abon:
3.93,5mboti a karaaztbt#oollczt elGadetatinak necteiti.ntitao ufifat iortby
kl3ePlCO3tott:@s , homy a `';zaba~;~►tvi Játetkoltot tomcat* tialvi 6rnialtb ~~:.it

llama arosúcas azempaatolt =Lett in Alitini~~aitani kale 196.
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Dc51.:.L L;yaror s2cz,

1935, jul. 21. :alone 11.613,o
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PAity asset palwarmaates~ 1937-ben a Ssebadtöart Játékok
241 kijelentette, hagy 1d 6.asalik t* as a segyar nenmati
re kardvillamása ,, auellyel a mat kazdalatinket *Atli* s s6pek
.

:

bellfs41•Bhavei8en'". iDé1 roresfoa937443..27.- ►l
elAresdeltak as laperiarlis~►
Tabitt a Szabadtéri frAtAkakat
ta tervekrak sat bangostetva. bogy easel la " aaeSaabgibjUk ars "

mkt világnekt: : bogy a magasabb kultarAnk jobb eis6n beiaaazikeb
le t magi es elsatbeig * Duna t810.6batt" *4197.
�Sa+etsadt6r1 fiatékebkel desanstrAbit .igyekeatekt

~

-

..

ugvanale-

tor ar ativéeatrtark t.inegetioat eAltozatlanul astlt#ettők. 3.9360:be.a
a 1.41.negyararasaig
:ir a siiv6eeetek baelyzetArdls imam taindea
aitvéa►a manekOln1 Igyeksatk, Szegeden nines el6g beimillete a kAp-.
atimiivéaaethek. Sa a 'Watt .saint* segmagyeréshatetlan ebben a vA~
rosbae•Mis4lagyeroras6g4,l9364,1•5 r11b61 Alm* a atilvéazekV
1938-ben D3anyba rel,eae festamarbea *swat azarint t alms seam
siptf sk6tistiebea ►jt6 patos Aron hel l tuladtkoz ktopeitest• Plan (*eft
tAblAkat± O a t As 6n is aegitek netts . ini-~aroziesig 1938• d+ee•
25. tilb+61 élnek a **Mein reetaa/
~Apai Antal aaebsiestavöaa ailvioaaebak e,l.banyagol6 r61 tondo.
ta
Zabetide ittiv6aai kurtuzija . Satgedaebt ha a b6pm6aitv6aasetek
lrAnt semi érattkes semi Aldezatkéa ég. . Wasson? A aegaaAllAsti
kes s ea kbltertek., Xiszakag.0
6.* sandal; egyének as6paitv6asseti Unyokes
' ttegamakedni Szegaden as 6letklisde:leaben".198
~ thagadtal* veer
A sunkások 6s ssagéznarasztek osek61y b6r6b62. As vagyontb61
nee jutott featta6nyek., asebrek, vázArlAsárea, hie* 61t :Naga blsea)*
alsettjel voltak a bivatelea kultfwrlanak.
-

.

*as

.. .. -.r. ,m a m,

*P «» .. •••■

.w .: w

VIP

'... .. ► qr . ar .f «.

w wo.

, IMI . ..► ar■ +w

ad

006

197.. Aftlas oraaaggl939•aug«23• A vivo* ma *memo kAaaill, .
new Vilsegyararereaga9,364a165. Tápal Mtalt `'steged_stiv6sseeti
~ late.
►

2rdeksa ttsdai i ew 39354sn Szegeden a rédi8 tulajdonosok awl*,
..

ma 6.7oa . volt, sssssly ads nagy varceokbos viszonyitrra kevés stand .
A .rő,óiótielajácnosok tvg2alkASas astrinti megesalóass k8resked4

1.153, iparas 1•318 ,,: kűzelkalnasott ó,a dzabe:rdfoglalk4azded 178, in .
..
342, vendőelőa 72s.
11)- #as~~erl~ 22r napssntosa 2a.,
,

.

..

kóratskit 4, ewe) . loa-•199

Szeged gte>adassafiel . ós kultas ► rállar. elna sradottated.t tatinőszetessssen
hü.blie le mma we a k a várnssss3. 'vezetők nesmtóradamaisgévoi Isegzarósni.

.

A flortly-renáasec aixílsatGxelnökel ós korattnyas#. 3egalóbb olyan sew •
tókben etlmarasssctá3,tsuetók osért as estlmeradattsstigdrt« leas as to, hogy
a vásasa viaetéá slpi#desnker srta+tiz, fQxsEtassssóget tu.lajdonitettak annoi4
hogy képviselői a bearably tagjai közül kerüljenek ki . Set O s d
.

nagJabblaiwi ,t timgeastá+ss<a rezinyőbs ►n te titők.
A nags gsess;,-deségi viklsitgot k8vetáen kfdlónössssosra nagy restlsőnye3s:et
,

'
itisatek
a eárosl.vesetbk Grarb 6a ast3e 1935•év3 képvisülev6 je1 ö3é**
.

oéh;ez, ski eat el is #ogedtas at an is választatta Szege d pblgtirsaga. Az4nbasssi a választások után kcfsvet%;Qül nyilt levélben lemon.*
destt a szegedi saandd:traseől a.ksaisette a jalasatékte3.+ennak. VW, abdd*.
szalőki smairtdatumot tartettN sag. 20*

.

Gömbösnek os a sakkIrls‘saR ook talál atd+ara adat t okot. R sal
kapcsolatasan majdnem inkorrektabg jehőj:lval ilaettők a elan
terelni3k esljárés#s:t. Miejegyesták sat is, how Gömbiis equla o$agedi
Selü36s al Mad am:Ew i egy aásik ra W lr e vezeta politikust üt~it~
el a szegedi manddtum aegesssser zésőttl
.
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200 * Dass>sassiZetoraeőa*-i9354pr.-lm• ó minion-ere/a* ós Szeged.
Dő
rorszt3gs1935.aids•litalliabbat Gyula srt_rgoste ~
. ..~.,.~bk
-

ura
boa kel l
saves

azz

re

1 .j
aé3tényol " vam a 6140 ~~~
ems , r,7 d is ott `Volt WA O1ft

eml$kA3ptt vi

:

.

lo el'rado3oss ?'ticodjénéi azogedon f $ az
biztos,, bogy neat 1110441.lom oze ~,~ di odQla .tabost e am , ata7 s ,
radt hiltion a s
bola fel, is ajanlQtta o ozoged# igények •
az igényeket illeti, a v araa reakoi60 ve•ze
~

á

~ azar01

Gömbös Gyula
vesetöt aek

hangoztatottak,
eknet
Zzoiz,ed v

t

ra
se ozoppontjaél aemm;itaondb igényeket
k b e , mint t
kct6tt azt, bogy zeged kultas°l`ölknyt.
$gy~ ~+g4u~.t6~y~ st~r .t~v`~ ua ~da~~t~kw ~b~
t,,,e~
+y
,
i
.
á~5t4~7►~*s~. ~ város politikai ~.v#~téSaa ~~~. 9é ~iCiCi.•, .
r
k~~nt6,~e r i , ~ ~~~ a k7 ~g~ d~.8?Spi3~c~a avatásán.,
A alíe
igények kvzCitt se0repB3.t továbbá az, bogy a törvényas jöjj Vzegedr+e és a t:árvény ado
aza R zczedaek a "nom.
eltamadas vétosa" eln@ve$ézt• f116
c3'ore30C.19394ui. 24
t koi életben ma a a zegecti kuraua
uralkodd irdmast..!'
k ao &vea dvföíduléja alkalmé.bé3 el 3.a Vim* *se
s
aainbasában tartattak mag "történelmi mailoalókezéallket
Tele
Diatom vélaesként a rra a azece lesanyre# boa a vittiroe t2.21* Orténe3mi szere t iktauGak tU:vonyb<a a oaf* fel6 okik
Cat:G. det tekintették " e ezegecii geaaolat *metal 6o kisdr6lagos
tuQrdezdjén.ak, azt bitupygatta, bogy ami t
d,noanktan sae.
és nam . ,,zeGegi.
~ gondolatnak novozne>, az no= azegodi
don asiLletott Ugyanott.
~
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zel. igyekezett lediffiteni a tólzott igényeket téuasztó fel. t a•►
veltGéget* ain4sagy viaaz$utéeitva azokat* Dá ugá►anskkor Toloki as
alleafGrredelnl, azegadi gondolatot ezereaztendft gondolatkint ~
UM, fel, mint amelyet - mint mondta - Arpdt3 Yezór népe hozott
.

magával.. Iftamott
Ennek a hozug raeoit$l.éanek nasal k m no volt e tt;rtónelai vai*.
16a5gboa., A magyar nép tftténetdten voltak . haladó taadenciák, tUro~

.

..

tdnalmi caeie3rméa,yck,w cl8re-viv8 farredelJak , é.n azatadaég-,
mint függetlenségi lazdelsek. Alindez . t8rténel nOnk na; o renea részfat
.

.

képezte*

.

Am mindert flarthy6k.., Beta

k,. Wr.tb3sék és Teleklbk kitagötltik
t6rtéxelmOnkből 6s " isig-vérig ma ~sitetták tdrtónelmf zaltun*.
kst« As is tény, boGy az clloafor7cadalera azeGedi gondolata nors oz.
ged munkéseimak • dolgozó paroaztjainak, .baladó aaellemii értelmi
aógi dolgozóinak •azabje vrol.t..
,
gvaxft3aténa legfőbb elvi:,, politiAz el.haticrradalam sze ~*edi

~

.

kai eie ve i közé tartozott; a dolgozó nép fel.ctti uralkodás én mimden eezkázzal veld erOzzakoo elnyemáza,e a forradelom tUrtézmrlmi
jQl.entóeé~l, ének tagaCna a társadalmi balac3éaban r a kommunista-és
,
azc~jetall.e~saég, a bkereszténynemzeti enz:as t ene h,y egyrésurói
katolikus egyház manapol.isztikts pa t laciorte al a. nemzot..nevellaben, tartalmazta ugyanakkor az anti.GZonitizrauat óa az uralko36 owL'-.

.

"

t k nemzati,. Grtét3elmi vezetd szerepétek bamia tételét* IlemzeYietlennek mindzitve a prelmtárié.tuat," A Qzogedi gondolatnak eevik
fd-eleme volt. a motor . nemzet kulturális f®ls8bbrandaségézr8l sad.*
16 boas feltogás, azonban a.ég a maGyar menzeten be2úll in .felaftbxen-lényként a k.1snékmányoló c+pzté3 yokats. az Sket kiszolgáló
talntiki éa 6xtelmi46gi csoportokat tesktntattal,_ A szegedi gondolat
nok egyik alone volt a a061e6 jebBoidal ►i faairgsta caopGrtQkrxn az

~

~

109

i?ol.i?ecásas mely szerint a momor ,netazet fajbiol a n2apjf.kn
carnelkadik, a azQnozbdora nó T:4h fblés

-

Továbbá a azegeái. 4;ond©intnok elan* _-az

holz társadalmi

nevelést és oktatást . a nov.itaisscta revisionizmue hototta át. Usnek Órdekőben ved. eyilltilotet pzitiattak fl ihmo-medvnc. népeivel
szemben. "Agin a szecedi: {;ondolatX.1Qk 1stabrtvo oz is, hogy a rook+
Cá.6B cblkitílz8sók elér6a6hez :# legr$akc.ic3snbb
r6k sz&vlats6c6t kerL!sték

~

.

Osrse€,ezY+a, a 2lortby-i"asizms s ~~e:~~i katuzpo33.tikAjára Ós
c66sz mtiveiédésacyl poi3.tikájarat vanatkQa6oa lcvornotjuk azt a
ki5vetir„ozt#;tCat, hog? mindenekelőtt €# rótri naiz t%uvrornztt t:#tzt Oyroi:n:ak vi.assr.aáii.i.tfineit tortoYanzem el ~rtts a

.:.. r kulturfölőny
hangoztatása és amok motOelei.;3 i„nté zkfldBsoi, rendelkezései torobligati ezt a oftlt á,zol yáltai Tovt.#bbil kuViRi"i616ny
nak demo2>«at rilasdra ldrojzis, pcaiitikni

lsulturrii.is vonot.kc

►

r30n1xiak 44

zil€ab'cn 0zvccsd ltiwt#zt la ;alkalti7aabb
bon 'az i i~ ModoNltiam!V Vő14R aiiitinoPfY
►

noSátllapitbateluk, hce~-€ UnmefAban v6vf3 o ~~ itt~ lri ~~úei 3xsti bz~bt.ydk ±iLive3őae,
obj€*ktutüel:, 6pitéae ne m jalcntett det!l4krot3;kus
,

.

olőratr,laádat aem , orazisos viszonylatban, aem Zzcz.edcn addig én
akkor# aalkor a kulturo torilletén is fenn eoradt a kiza~,„vol8
.

ofiztdlyok asoacapol. helyzete. Ea a kultupolittika a dal,;,~ zé népnek
a azakio:zexetokat n;,~ujtó kuzbpiskoldkből. 6o felsőbb fokú intézményekhél Ynza kireicesxtéze, a lioxbby -korszak tuiuderi kormányának
tudatos 8n tervezox+:, saztálypplitikéja volt.
?:loc ken illapitani« bt+a Ozeged viszemlsa~, taa
Osí ős kulttwaio objektumai ullentero

vAZ3013

lclr,osa

16k61 600

lol -

nek tanyavilágát, azok egészségügyi 68 kulturális ellátottságát
tekintve nem emelkedett ki az országos átlagból. Ugyanakkor tény,
hogy Szeged gazdasági állapotához víszonyitva a dolgozó nép erejót messze meghaladva építette fel kulturális intézményeit s a
kormányok anyagi tehervállalása csekély volt, az anyagi terheket
átháritották a város dolgozó népére.

.

A 2o!-as évek kulturdiploináciája a bel- és külpolitikában egyaránt sikertelenül végződött . Szegeden is csak részben valősitot..
.

ták meg a Kiebeisberg-féle kulturális programmot.
A gazdasági válság kirobbanásától kezdve számottevő és jelentve
kuítura«sfejlesztés már nem bontakozott ki. A kulturális demagogia
a sovinizmus és a nacionalizmus azonban még a lakosság dolgozó
tömegei körében is nagy mérgező hatást váltott ki.
A 3o-as években pedig előtérbe került az ellenforradalom célkitűzéseinek erőszakos, fegyveres uton való megvalósitása. Az iskolai tarvitásban és nevelésbab, ugyanakkor a keresztény nemzeti gon.

dolat, " az osztályok feletti" nemzeti szellem fokozottabb kibontakozására törekedtek.
A 3o-as években a területrevizió fegyveres erővel velő magvaló«
sitásának előkészitésével Szeged kulturmissziós szerepe háttérbe
szorult, ami ez uralkodó szegedi körökben is értetlenséget váltott
ki.

Végül. megállapithat juk, hogy a Szegeden felépitett művelődési

objektumok a Horthy-»fasizmus eszközéül szolgáltak, amelyek sem a

magyar nép, sem a szomszédos népek érdekeivel nem számolt. A re-.
vizionizmus, az irredentizmus, a demokrácia- és szovjetellenesség
továbbá az antiszemitizmus politkája és a militarizmus a rzagyar
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Birálat

3á1z1 Istvent "Adalékok a Horthy—fasizmus szegedi kulturpoli
,
tikájához lele augusztus 19 39" C.

•

doktori dolgozatáról.

Az utóbbi években őrvendetesen előrehaladt az ellenforra.
delmi rendszer törteuetének kutatása, Több forriaseyüjteméay 60'
feldolgozás teszi immár lehetőve az érdeklődők számára, hogy !
képet nyerjenek a HorthyAsizmus közel negyedszázados uralmi.
ró],, Ma már adva vannek a legszükségesebb felstételek s tAzgjelt
korszak részletkérdeseinek es nem utolsósorben a helytörtleati
vonatkozások feldoleozásához, Sárközi István doldozeta is ezt
mutatja,
A szerző témoválasztéset feltétlen szerencsésnek tarthat..
Pk. Kiváló alkalmat nyujt errs, hogy ha csak egy összefilsees .
ben is . iskola, illetve kulturpolitika . de felvázolja Szeged
valóságos helyet es szerepét az ellenforradalmi rendszerben,.
Erre Mr csak ez unit'szegedi gondolat miatt is nagy szükség eau
Ennek a feladataak a doleozat szerzője Altalában eleget tett,
A 124 oldalas munka 5 fejezetben tárgyalja Szeged gazda.
ségi, társadalmi es kultur4lis viszonyait 1 e19.1)33 közötti év'..
ben. Viszonylag részletesen dolgozza fel a Tanáceköztársaság
verését követő 1924 4g terjedő évek oktatási es müveledésegji
viszonyaiteV50 oldalonA Ez a terjedelem viszont lehetőve tat'.
te volna sz ellenforradalmi rendszer országOs kulturpolitikai o 1'.
kitilzéseinek, a kulturalls demegógiának az baszefoglelasát,
bemutatását. A klebelsbergi koncepciót is itt kellett vane fel*
vázolni, s b2.rálni4 trdeme viszont a dolgozatnak, bogy az ewe
Szegedre törteaő telepitésének inditekeit több oldalról is me
lágitja. Ugyancsak jól sikerült az iskolánkiviili népmilveles pre
léit tárgyaló rész. Hasonló terjedelmet kapott az 1e24.1333.84
időszak ismertetése . Viszont a totáli fastszta diktaturera valé
törekvés és a haboxus készülődés éveinek — 1933-1939 g• navelődée
at es kulturális viszooysit indokolatlanul vázlatosan /22 oldalon/
találjuk meg s dolgozetban. Szembetünően megmutetkozik es "A szee
gedi egyetem .e ezdasegi válság után" alfejezet olvasósakor, melee_
..

a szerző mindössze másfél oldalon séralt meg bemutatni*
Komoly értóke a dolgozatnak, bogy setae° forrásanyagra
archly, sejtö és feldolgozások 6901 * Viszonylag sok oddig nem
Publikált nYo található o dolgozotben* Az ellenforradalmi rendszer több vezető politikusdnak beszédeit 6o irásait is felhasz
nálja a .zers80 Amit
kapcsolatban hiányolunk ez egyrészt
as, hogy bétrobban kellett volne birálni a felhasznált forráSoket, mAsrészt nagyobb sulyt kellett volne helyezni a szükséges
következtetések levonására* Különösen vonatkozik es "A kulturá.
lis demokrácia Klebelsbergi koncepciÓja és a szegedi iskolepolitika" o. fojezetre * A dolgozatban fellelhető pentotlenságok
pl. a 13, oidaion nem az szerepel, bogy Szegeden 1319-ben
több, mint 40*00o ember kopott választójogot, hen az, hogy
pontosan 4o*000-.en szavaztak edig a pantos számodat 41.227 Ós
gépelési tabÓ1 zavarják az olvasót, de nem teszik két8égese6 a
munka értékét*
A fentiek alapján az értekezés oum laudo
ösitéssel való
elfo adását javeslom*
Szeged, 1368, október

/Dr. Ildcz János,
tonszékvezető docens*

Birál at
SArközi Istwin: "Adalékok a Horthy fasizmus szegedi kulturpolitikájához 1919 augusztus - 1939" 0•
doktori dolgozatáról.

Az utóbbi években örvendetesen előrehaladt az ellenforradalmi rendszer történetének kutatása. Több forrásgyüjtemény és
feldolgozás teszi immix' lehetővé az érdeklődők számára, hogy
képet nyerjenek a Btathy4bsizmus közel negyedszázados uralmáról. Ma mar adva vannak a legszükségesebb feltételek a tárgyalt
korszak részletkérdéseinek és nem utolsósorban a helytörténeti
vonatkozások feldolgozásához. Sárközi István dolgozata is ezt
mutatja.
A szerző témaválasztását feltétlen szerencsésnek tarthat-.
juk. Kiváló alkalmat nyujt arra, hogy ha csak egy összefüggésben is -• iskola, illetve kulturpolitika - de felvázolja Szeged
valóságos helyét és szerepét az ellenforradalmi rendszerben.
Erre mar csak' az un , szegedi gondolat miatt is new szükség van.
Ennek a feladatnak a dolgozat szerzője általában eleget tett.
A 124 oldalas munka 5 fejezetben tárgyelja Szeged gazdasági, társadelmi és kulturális viszonyait 1)19-1)3) közötti években. Viszonylag részletesen dolgozza fel a Tanácsköztársaság leverését kővető 1924-ig terjedő évek oktatási ós müvelődésügyi
viszonyalt, /50 oldalon/ Ez a terjedelem viszont lehetővé tot-.
te volna az ellenforradalmi rendszer országos kulturpolitika célkitüzéseinek„ a kulturális demagógiának az összefoglalását, ill.
bemutatását. A klebelsbergi koncepciót is itt kellett volna fel.
vázolni, s birálni. Erdeme viszont a dolgozatnak, bogy az egyetem
Szegedre történő telepitésének inditékeit több oldalról is megvilágitja. Ugyancsak 361 sikerült az iskolánkivüli népmüvelés prob..
lémáit tárgyaló rész. Hasonló terjedelmet kapott az 1924-1933-as
időszak ismertetése. Viszont a totális fasiszta diktaturára való
züvelődétörekvés és a. háborus készülődés éveinek - 1933 1939
si és kulturális viszonyait indokolatlanul vázlatosan /22 oldalon/
találjuk meg a dolgozatban. Szembetünően megmutatkozik ez "A szegedi egyetem a gazdasági válság után" alfejezet olvasásakor, melyet
'
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a szerző mindössze másfél oldalon kisérelt meg bemutatni.
Komoly értéke a dolgozatnak, how széles forrásanyagra
archly, sajtó és feldolgozások - épül. Viszonylag sok eddig nem
publikált anyag található a dolgozatban. Az ellenforradalmi rendszer több vezető politikusának beszédeit és irásait is felhasználja a szerző. Amit ezzel kapcsolatban hiányolunk az egyrészt
az, how bátrabban kellett volna birálni a felhasznált forrásokat, másrészt nagyobb sulyt kellett volna helyezni e szükséges
következtetések levonásra. Különösen vonatkozik ez "A kulturdlis demokrácia Klebelsbergi koncepciója és a szegedi iskolapolitika" c. fejezetre. A dolgozatban fellelhető pontatlanságok
pl. a 13. oldalon nem 8Z szerepel, hogy Szegeden 1919-ben
több, mint 4o.000 ember kapött választójogot, hanem az, hogy
pontosan 4o.000-en szavaztak pedig a pontos számadat 41.227 és
gépelési hibák zavarják az olvasót, de nem teszik kétségessé a
munka értékét.
'
A fentiek alapján az értekezés cum laud 4 minősitóssel való
elfogadását javaslom.
Szeged, 1968. október 21.

•

C-/Dr. Ráóz János/
tanszékvezető docens.

