
ARCOK A VAROS MULTJABOL

ELEKES EVA

Eoth Antal

i Az '61ta1a iissze6llltott botfalvi Both csal6d emldkktinyvCben
' olvashat6, hogy felmen6i Ung megydb6I vaI6 kisnemesek voltak,

akikr6l m6g i,!ikszdth Kdlmdn Kiiliintis hCzassdg clm0 regdnydben
is olvashatunk, hiszen Buttler grrifnak egy Ung megyei Bdth
volt a tltkdra. A mi Bothunk is ebben a megy6ben, Nagyberez-
ndn sziiletett 1875. szeptember 2-dn. A sorsa Balassagyarmatra
vezdrelte; 1901-ban lett az akkortdjt ldtesiilt ClIami f6gim-
ndzium tan6ra. A flatalember Evekig takott albdrletben Rem6-

nyi Kdrolyn6ndl, aki Balassagyarmat vdros f6b{rdjdnak iizve-
gye volt, a Templom utcal hat szobds csal6di hdzban. (Ma Sza-

b6 L6rinc utca, a hdz egy rdsz6t tndr lebontottdk.) 0r. Viddnd
Kapos flondt6l tudom - aki Remdnyi Kdro1y unokdj8 -.,hogy Both
AntaI sz{vesen rendezgette a nagyapa megmaradt ktinyvtdrdt 6s

' mdsolgatta leveleit is. Ez a szellemi ktirnyezet Eotli Antalt
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A helyttirtdnetl gyfijtemdnyben v6gzett munkdm sorCn egy do-
kumentumokban feIt0n6en gazdag hagyat6kkal taldlkoztam. Ennek
egykori tulajdonosa Both Antal, a balassagyarmati f6gimndzium
tandra volt. A sok kdzzel 6s gdppel lrott dokimentum, nfiszakl
rajz, nyomdai termdk, t€rkdp, a tdm6k trjldrad6 gazdags6ga a-
zonnal, meggy6ziitt arrdl , hogy Both AntaI nem nindennapi ember
Iehetett. Rokonszenvet dreztem irCnta 6s drdemesnek tartom 6t
bgmy!at{s_-r'9_l .qgI}, Qo!h Anta} a mag€ lordban,. -y!qdti,elszige-
teltsdg6ben, Ealassagyarmaton " je l ens€g'l volt.



k6s6bbt PdIYdj6n
gI totta .

er6sen befolydsolta, €rdek16d6si ktjrdt lA-

Els6sorban persze tanSr volt: gtirtigtit, latint,francla nyel-

vet €s magyar irodalmat adott e16' A rendelkezdsemre dI16 do-

kumentumok szerint igen korszer0en' 0szt6lyf6ntiki 6rdi ls e-

16g rendhagy6ak voltak, egydni gondolatok 6s indulatok mun-

teltoatat benne. Vdrosunkban 616 egykort tanltvdnyai' a gim-

n6zium tanu16i Kanards J6zsef ds Eotschner Istvdn lgy eml6-

keznek vissza rd: Mindig j61 felkdsziilten tanltott' tijrelem-

meI, drzelemmel, de mindig ke116 szigorral' Volt tekint6lye'

Kamar6s J6zsef klfejezetten szerette Both tandr urat'akdrcsak

Mohl Ldszl6 nevfi tan{tvdnya' aki mdr hdzasember kordban'P6cs-

r6I kiildijtt, 1958. 6prilis 20-5n keltezett f6nykdp hdtdra is

ezt {rta: Legkedvesebb tandromnak, Both Antal tan6r 6rnak hd-

Ids didkja.

. Nevel6seImdletl kdrd6sekben k6rtelhetetlen sz6kimond6s jel-

lemezte,voltakisemiattkonfliktusai'Mdgis'egyeg6szcso-
korrava16h!vataloselismerd,st,pdlyadljakatdokumentd16{-
rdst sikerijlt tisszegyfiiteni 16Ia' P61d6u1:

"Igazolvdny Both Antal balassagyarmati f6gimndziumi ta-

nIt6 hat gyermek atyja, I875' 6vi sziilet6s0 ndplelkel6

volt f6hadnagy intdzeti'inkben nemcsak az6rt n6IkUItizhe-

tetlen, mert az anyag tisszefoglaldsdnak ideie van itt'
hanem azdrt is, mert az rij nevet6si irdnynak megfeIe16-

en tIz holdas teEijleten mez6gazdas6gl munkdt v6gez a ta-

V6Ii Rezs6 vezet6 tanft6"

€rdemes odafigyelni a keltez6sre' Az

egylk tanulmdnydban Both Antal' hogy:

res munkdra nevelEssel szoktassuk rd,

munkdt, mdsrdszt tanuljdk meg becsiiLni

1910-as 6vekben Ir ja

"A gyermekeket r ends ze -
hogy ne s26gYBlli6k a

azokat az embe reke t

nu16 ifjrisdggal.
BalassagYarmal L929. jrin i us 2'
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Elvont gondolkoddsdval jd1 megfdrt a technikai ri jf tdsok i_rdnti 6rdekl6d6s. Fe1taldl6k6nt is sidmontartjuk 6t. Kldol_
gozta az e 1s6 speci6).is, hdton viselhet6 - igen c6rszer0 be-
osztdsd - iskolatdska 6s a Idbizzaddst megakaddlyoz6 nyitott,
sze116z6 cip6 "rendsze16t". A hagyatdkban megtardltam ezeknek
a tal6lmdnyoknak szabadatmi okiratait ls.

"A gyerrnekek 6s ifjak mindennem0 a.lkotdsaibdl,rajzaibdl,
szobraib6l, tink6szIt6s6 jdt6kszereib6l, n6i kCzimunkdi_
bdl , zenei alkotdsaib6l, irodalni m0veib6l, technikai
tanulmdnyaib6l, ijnkdszlt6s0hangszereib6I kidllltdst
rendeztek 6s vizsgdt tettek.,,

NeveI6si.igyi lrdsaiban 6s oktat6i munkdJ6ban'egyar6nt,'szIv_
i.igye" volt mindig is a kdtkezi munka. Hogy csak a legkijltinle_
gesebb ds J.egjelent6sebb ilyen je11e96 Irdsdt emlltsem:a,,Mun_
ka iskola" c{mrj tanu}mdnydt, melynek tdnyege a ktjvetkez6:

"A Munka Iskola tehdt maga termelt, magg dolgozza
az ijsszes mez6gazdasdgi, bdnydszati ds mindenf6le
leteit ds maga hozza forgalomba tisszes 6rt6kelt.,,

ls fe1
terii-
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is, akik testi munkdval dolgozhak.,

Az ti3 Nemzed6k l9?r, jUllus ZZ_i szdndban megjelent p6ly6_
zat sem kerijlte el Both tandr rjr'f igyeIm6t, amely az analfa_
betizmussal foglalkozott. Hatvankdt oldalnyi pdlyamunkdval
"szdlt hozz6,, ehhez a t6mdhoz. Mindig vdltoztatni, mindig ja_
v{tani ds'mindig seglteni akart sz0kebb pdtridJdban csakt!gy,
mint hazdjdban, vagy m6g azon trir is. Ehhez persze szlv6snak,
c6ltudatosnak - €s tegyiik hozz|, annyira 6l.modozdnak _ ke1_lett lennie, mint amilyen volt.

Sokfdle 6rdekl6d6s€re jellemzd, hogy az ifjd tehets6gek
vizsgdjdn - Budapesten - is jeien volt Cs Igy tud6slt az ot_
tani esem6nyek16I:



Kijvetkezetesen dtfo96 ldtdsm6ddal akarta megvaldsltani Eoth

tandr (r a szellem 6s a teremt6 er6 alkot6 egyi.ittm6ktiddsdt '
Mdr 1919-ben "Emtdkirat eSy di neveldsi rendszer t6rgydban"

clmmel beadvdnyt intdzett a N6grdd Megyei Nemzeti lntdzelhez.
Erkiilcsi' fejtegetdseinek, neveldsiigyi gondolatainak sajdt 6-

letdveI, szemdlyes pdldamutatdssal adott hangsrJlyt 6s hitelt'
Az bizonyos, hogy komoly, gondolkodri elme volt, ugyanakkor

mdgsem egy zdrkdzott ember k6pe rajzoltldott ki el6ttem a ha-

gyatdk tanulmdnyozdsa sordn. Both tandr rir szerette a tdrsa-
sdgot, ezdrt is szerkesztette az al6bbi kijrlevelet 6s gy0j-

ttitt hozzd szdzhatvan al6Irdst.

"...vdrosunkban nincsen szellemi 61et, semmil6le g6cz-

pont, hoI az ember tdrsadalmi sziiks6gleteit kieLdglthet-
n6, kiv6It pedig a tisztvisel6k - Iegyenek a legkisebb

rangt6l a legmagasabbig -, a hivatalnokok n6lkiiltizik egy

egdszs6ges, modern 61et Liiktet6 szellemdt."

Nemcsak a tdEsasdg miatt kedvelte az ijsszeiiiveteleket, s2{-

vesen fe1v511a1t ott kiiliinbdz6 feladatokat is. A ktiz6Ietben

sokszor pr6bdlt cselekedni iz elnyomottak, a szeg6nyek €rde-

kdben. !9ll-ben szerkesztett egy eml6kiratot a szeg€nyiigy

tSrgydban. Nyitottsdga, emberszeretete 1940-ben azzal a bead-

vdnnyal is megmutatkozott, amelyben a Maddch hId rdti otdaldn

16v6 krit jdrvdnyvesz6lyessdg6re hlvta feI a vdros vezet6inek

figyelmdt. Szerette Balassagyarmatot 6s annak Iak6it, f6ltet-
te 6ket nemcsak a betegs69t6l, de a tudatlansSgt6l ls' Abban

az id6ben nem is volt olyan irodalmi, ktizgazdas5gi, de mdg

egyhdzi tdrsas6g sem' amelynek tagia ne Lett volna'Igazi ktiz-

€leti emberk6nt ott taldljuk a Maddch Tdrsasdgban 6ppen 0gy'

mint a karitatlv c6Lrl Skarabeusz Asztalt6rsasdgban,vagy a Tu-

r6ni T6rsasdgban. Ez ut6bbiban sokszor tartott el6ad6st is'
melyek kdziratait 6rizziik. Maddch 1{r6ja is foglalkoztatta'
Geometriai szdmltdsok alapjdn egy ellipszisrendszerre dptti
a Tragddia szerkezetdt. tiatvanoldalas, dbrdkkal lllusztr{It
pdlyamunkdt {rt 161a Ldtkiirfejt6 cImen.

-102-



1

g

,

t

I
t

I

Ennek helyi s aj t6orgdnunra e Mapyar TCrsadalom voIt,. amelyet
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Izgalmas t6mdja a teolrjgia ls. Az ip.olysdgi rabbival hdberUl,a balassagyarmati rdmai katotif,r. pietarol".i ;;;;;r;;;;rr_
v itdzott,' e nana
s zer r em6 t =rn,r;Xr"il, 

";:;ff ;:i: t, :J:::;,::r, _, _:H;:r:I:geteget levelezett UUfr'ir." r., irOOrrnUal, .dllamfdrfiakkal
az 6let nagy k6rd6seir6l.

(s most 6rkeztr
hogy bekeri,:an I il,lll;,i]i,:il:i',1:l::;:rr::::' 6t arra,

'Mirit ndr kordbban utaltam 16, Both tan6r dr Remdnyi Kdroly_n6ndl lakott albdrletben. tuO3uk, togi forp. t,tihdlyt melegbardts6g fgzte Remdnyi K6rolyhoz. ,,i L"tt"5Ur, levelezds€b61megmaradt frcsokat az lfjd arb6r16 el0tvashatta. ,o-"rrir"r_hoz h1ven, szdpen, pontosan le ls mdsolt bel6lijk ndhdnyat,ff1eO, alelVek Remdnyi Kdroly tjccs6r6l a vitdghlrE heged0m0_

.1fsz Remdnyi Ed€r61 szdttak. Ezek hitelessdgdt Viddnd Kaposf lona igazolta.
,., l .. . ]

Eoth tanCr dr m6sik nagy €rdeme, hogy meg6rizte Nagy lv6nnapl6jdt, ds ez ndhdny esztendeje 
", a"otri.ot tor KovaicslkAndrds ktizvetrt6s6vet a patric Mrizeum -r;;;;;;;;" -".;;;;i";i.

Amikor 6ppen nem tanltott, vagy nem gyakorolta valamelyikkaiztiszt6t, akkor sem t6tienkedett. Mindig togiafkoztai;-;._lami: hol mdhdszetl sztjvetkezetet akart 16tes{tenl (19}2),hol

l:::"I:r.l:sset_k{s6rletezett, de tegkttart6bban az rjjsdg{_rast..mOvelte, klsebb_nagyobb slkerrel. A l4agyar fuOoranfos f_gyesiilet helyi bizottsdg6t hrvta pdrddul dletre mondvdn:

"sziiksdgesnek tartjuk, hogy a tdrsadalom tudomCnynak
magyar szellem6 6s tijrt6nett alapon Clld, de korral ha_ladd 6s Iehet6leg sokoldal0 ,Ar"igrg"" 8-magyar 

""rrri,tovCbbfejl6d€s szolgdlatdra megfelel'. 
"rr.J"r"t l;;;_

sij I jtin. r
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l(rddy Istv6n Aronnal kijzijsen szerkesztett I914-ben' Nem sok

sz6m: 3e1ent meg, de a kudarcok nem tbrtdk Le'L96)' jtilius 30-

dn bekavetkezett haI6l6ig az optimizmus 6s az er6s akarat

voltak jellemz6i.

Rem6lem dolgozatom felkeltette a balassagyarmatiak €rdekl6-

d6s€t. H6g ha kicsit !'kiiliinc", U1:"14 I'dlmodoz6" volt is a

tTandr dr, ha ld6nkdnt eltCvolodott is.a realitdsoklfL 'az 6Le-

te mdgis hasznos, tev6keny 6.s nen mindennapi volt' Nyitottsd-

oa, rnSs-rl jul6sra vaI6 k€szs6o3,. 
-u:o"t'1t:.:€nve 

a ma emberdt6l

is tisztelgtg! drdemel €s pdlddul szolg6lhat'

E bALASSAA Rt1 TO

H0NisMEREI-i Hiseoo lqST 2,sze'u

'L25 €ve, L862. janudr' 21-6n halt meg a cseh lrodalom nagy-

asszonya, Boiena t8mcovi.' Az aldbbi mesdj€vel : t':11:1.1851-

ban tett balassagyarmati 16togatdsa alkalm6val gy6jttjtt egy

i,larka nevG szlovCk cselddldnyt6l - k{v.dnunk megemldkezni €v-

fordu16j6161.


