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TOLNAY GÁBOR

A könyvtár is visszatért alapítójához
Nemzeti kincsünk a mezőtúri református alma materben

A 467. tanévében járó mezőtúri Szegedi Kis István Református Gimnázium és
Szakközépiskola a magyar reformáció plebejus szárnyának, a szó szoros értelmében vett
magyar „igehirdetőknek" köszönheti létét, nem pedig valamelyik, hirtelen a
reformációhoz csatlakozott patrónus főúrnak. Az első „oskolamesterek" között találjuk
a Fráter György elől menekülő Szegedi Kis Ist\>ánt, a neves prédikátort, a tudóst és írót.
aki 1551 és 1553 között szolgált Mezőtúron. Ilyen kezdés után nem véletlen, hogy
néhány mezőtúri tanító mester később a debreceni kollégiumban is oktatott.

Az intézmény alapítására jellemző szabad, felvilágosult gondolkodás nemes
hagyománnyá vált ebben az iskolában, amelyhez a fenntartó város parasztpolgársága a
legvészterhesebb időkben is görcsösen ragaszkodott. Törökök, rácok pusztították,
égették e várost, amelynek lakói a XVIII. század fordulóján kétszer is futni
kényszerültek, de iskolájuk még ott is, még akkor is működött.

Az iskola sohasem szűkölködött kiváló tanárokban. Messze a teljesség igénye nélkül
említhetjük közöttük ifi. Péczeli József írót, akadémikust, a nyelvész Fogarassy Gábort.
Czebe Gyula bizantinológust, az egyháztörténész Faragó Bálintot, az országos hírű
pedagógus és iskolaszervező Borsos Károlyt, a tankönyvíró Nagy Miklóst, a későbbi
államtitkárt. A Kossuth-díjasok közül Rédei László akadémikust és Csenki Imre
karnagyot. Áprily Lajos költő barátját, a természetrajz szakos Benkő Gyulát, a nemrég
elhunyt Papp Lászlót, Patkós Jánosi, Varga Lajost is meg kell említenünk. De ne
feledkezzünk meg a nyugdíjas Varga Lajosnérói, Dobos Istvánról, Gombár Ish'ánról
sem, akik szintén markáns tanáregyéniségei voltak ennek az iskolának.

A nagymúltú iskola méltán lehet büszke tanítványaira is. Itt maturált a költő Erdélyi
József, Tamkó Sirató Károly, és itt tanult Szép Ernő, Tábori Kornél és Háy Gyula is.
Innen indult a festő Félegyházi Gyula, Várady Lajos, Török János, Izsák József Salgó
Endre, a keramikus Gorka Géza, Veres Miklós, Kun Éva, a grafikus Szőnyi Gyula és
Túri-Polgár István. Egy „intermezzo" erejéig ide járt a színész Várkonyi Zoltán, és a
bársonyos hangú táncdalénekes, Szécsi Pál is. Büszkék vagyunk a Széchenyi-díjas Lapis
Károly akadémikusra és a Kossuth-díjas Mezey Barnára (a kitűnő igazgató Mezey
Sándor fiára), aki a Chinoin vezérigazgatója volt. Tisztelettel tekintünk Szilágyi Ferenc
professzorra, a Károlyi Gáspár Református Egyetem dékánjára, Latorczai János volt
ipari miniszterre, Kovács Sándor Iván egyetemi tanárra.

Tehát hagyomány, példa van mind a nevelők, mind a diákok előtt. Van mit folytatni

137



TÁRSADALOM

mindkét oldalon. Meg vagyok győződve arról, hogy a szép hagyományoknak lesznek
folytatói ma is. Elég, ha csak az elmúlt évek tanulmányi versenyeire, esetleg Pap Isftán
IV. osztályos tanulónak a „Ki miben tudós?" versenyen elért országos sikerérc
gondolok.

Mind a régi, mind a közelmúlt, mind a mai diákság sikeres indulásához hozzájárult
az iskola több tízezer kötetes könyvtára, amelyből az 1945 előtt kiadott művek száma
mintegy 15 ezer kötetre tehető a bekötött folyóiratokkal együtt. A háborús események
során érte veszteség a könyvtárat is, hiszen az iskola udvara és épülete beletartozott a
szovjet és román csapatok által kialakított ideiglenes fogolytábor területébe. A
könyveket a tanárok mentették, ahogy tudták. Talicskaszám szállították a saját lakásukra,
hogy majd a veszély elmúltával visszahozzák, vagy ládákba csomagolva elásták az
iskola udvarán. Persze nem minden láda került elő. Volt olyan, amelyet csak a műhely
építése során sikerült megtalálni és így több mint tíz évet töltött a föld alatt. A benne
lévő könyvek nagyobbrészt szétáztak.

1948-ban az iskolák államosításakor a tanári és ifjúsági könyvtár együttesen mintegy
25 ezer kötetet tett ki. Ennek állományából mintegy kétezer kötetet a mezőtúri
református egyház tulajdonában hagytak, zömükben teológiai és filozófiai műveket. Az
ELTE Görög Tanszéke (tanszékvezető: Falus Róbert) — az iskola igazgatóságának
minden tiltakozása ellenére — minisztériumi utasításra átvett 693 kötet görög és latin
nyelvű — döntő többségében a XIX. században kiadott — könyvet. A valóban
könyvészeti ritkaságokat az iskolavezetés nem adta át a Falus-tanszéknek. Ennek
visszaszármaztatását még ma sem lenne késő kérni a minisztériumtól, illetve az ELTE
rektorától.

Közel hétezer kötetet — főleg az ifjúsági könyvtár állománya — kiselejteztek, mert
a hosszú évtizedek alatt elhasználódtak. így 1978-ban közel 17 ezer kötet került
átszállításra a rideg, javításra szoruló volt könyvtári szárnyból a jelenlegi helyére és
1990-ben a következő általános leltározás alkalmával már 42 ezer kötetet számláltak
meg. Az állomány megtisztítása után a Szegedi Kis István Református Gimnázium és
Szakközépiskola mintegy 40 ezer könyvtári egységgel rendelkezik.

Az államosításkor már országos hírű volt az iskola könyvtára. Fordulhatott volna
ennek az akkor 25 ezer kötetes állománynak a sorsa úgy is, hogy ma az emléke előtt
tisztelgünk. Szerencsére az államosítás után is voltak olyan vezetői az intézménynek,
akik megbecsülték a könyvtárat, sőt, dr. Győrfi Györgyné igazgatónő olyan fejlődési
lehetőséget biztosított a könyvtár számára, amely nemcsak a megyében, de messze
földön egyedülálló és példamutató volt. Igen nagy áldozattal, központi támogatással és
a diákság és a tanárok lelkes társadalmi munkájával két hatalmas teremnyi korszerű
könyvtárhelyiséget alakítottak ki az oktatási épületben. Az áthelyezés azért volt nagy
jelentőségű, mert így a diákság környezetébe került a könyvtár, s ha akarták sem tudták
kikerülni.

Az egyik, raktári résszel is kiegészített teremben körös-körül a falak mellett,
mennyezetig érő polcokon kapott helyet a legfrissebb, a mai könyvállomány. Az
asztalsorok mellett egy osztálynyi diák is olvashat, dolgozhat, tanulhat egyszerre. A
régi állománynak otthont adó másik terem igazi tudományos könyvtár levegőjét árasztó
bútorzatával, galériás belső terével, kiállító vitrinjeivel dísze az intézménynek. Az
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elhúzható üveggel védett, korszerű polcokról valóban a történelem tekint le az
érdeklődőkre.

Ezzel kapcsolatban két dologra szeretném felhívni a figyelmet:
A könyvnyomtatás kezdeti időszakában megjelentetett könyvek előzéklapjainak

sokfélesége feltétlenül említésre méltó. A nem ritkán primitív díszítések egyfajta bájt.
hangulatot sugároznak, ha kinyitja a könyvet az olvasó.

A másik figyelemre méltó értéket apossesssori bejegyzések képviselik. Ezek nemcsak
a könyv tulajdonosának — esetleg tulajdonosainak — nevét tudatják velünk, hanem
gyakran az olvasó gondolatait is közlik, amelyek egy-egy téma olvasásakor a fejében
megfordultak és lejegyezte azokat a lap margójára. Mindkettő megérdemelne egy
alaposabb vizsgálódást, elemzést is.

Külön cikket érdemelne a könyvtár gazdag folyóirat állománya is. amelyben a Decsy
Sámuel által szerkesztett Magyar Kurír 1793-as évfolyamától kezdve a Honderű, a
Regélő, a Pesti Divatlap, a Budapesti Szemle, a Nyugat, a Századok, az Egyetemes
Philológiai Közlöny-ön keresztül a mai kiadású periodikákig minden jelentős
tudományos kiadvány megtalálható.

A folyóiratok említésekor fel kell hívnom a figyelmet arra is, hogy ebben az
iskolában két ízben is működött országos jelentőségű folyóirat szerkesztősége és
kiadóhivatala.

A Népiskolai Közlöny 1888—1890-es évfolyamainak, valamint a Protestáns Tanügyi
Szemle — főszerkesztője Borsos Károly — szerkesztősége 1930—1933 közölt
Mezőtúron volt.

A rendezők az 1996 augusztusában nyitott kiállításnak a „Visszatért kincseink" címet
adták, amely számomra kettős jelentéssel bír: egyrészt azzal, hogy a gimnázium és
benne az országos hírű, nagy nemzeti értékkel rendelkező könyvtár is visszatért a
református anyaszentegyház kebelébe. Senki előtt nem vitás, hogy nagyon nehéz
időszakot töltött távol az alapítójától. Nehéz volt megőrizni, egyben tartani azt a
könyvtári gyűjteményt, amely létét az iskolának köszönheti.

Miért ezt emelem ki? Azért, mert a possessori bejegyzésekből pontosan kiolvasható.
a túri alma materban hagyomány volt, hogy az iskolából kikerülő, külföldi egy etemet
végzett öreg diákok hazatérésük alkalmával volt iskolájuknak egy-egy könyvet hoztak.
Ezzel rótták le hálájukat az itt szerzett tudásért, az itt kapott nevelésért, aminek
eredményeképpen képessé váltak külföldi egyetemeken is megállni a helyüket. De
hagyatékként egész gyűjtemények is kerültek az iskola könyvtárába. Ilyen Erisei Dániel
református esperes hagyatéka, és ilyen a Czebe Gyula-féle is. Tehát eleinte csak
adományokból gyarapodott a könyvgyűjtemény, amelyet az egykori iratok 1835-ben
neveztek először könyvtárnak.

A XIX. században azután több adomány révén már földbirtokkal is rendelkezett az
intézmény, melyeknek jövedelméből a könyvtár bővítésére is jelentős összegeket
fordítottak. Érdekességként jegyzem meg, hogy az egyes beszerzések alapján
megállapítható, hogy kik, mely tanárok harcoltak jobban, erőszakoskodtak a maguk
szakja érdekében. így azután a „hosszú XIX. század" végére egyetemi stúdiumokat is
kielégítő társadalomtudományi könyvtárrész alakult ki, természetesen más szakok
rovására. Ezt a hagyományt, ezt a szokást — nevezetesen a volt diákok
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Szegedi Kis Ist\>ún,
a túri alma mater első rektora

könyvadományozását — elevenítette fel 1980-ban a 450. évfordulóját ünneplő intézet.
Első ajándékként a Károlyi Gáspár-féle Biblia hasonmás kiadásával gyarapodott a
könyvtár.

Tehát mondhatjuk, hogy a könyvtár kötetről kötetre gyarapítva jött létre. Szerencse.
hogy az intézmény állami vezetői olyan igazgatók voltak, mint Őri Zoltán, Ádám
Sándor, Izsó Gyuláné, dr. Győrjy Györgyné, dr. Horváth Józsefnél akik becsülték a
könyveket, védték a könyvtárat. Például Ádám Sándor nem engedte a városi könyvtár
állományába olvasztani a gimnázium könyvtárát. Izsó Gyuláné megbízásából dr.
Hon'ó*'. Józsejhé a végsőkig harcolt a Művelődésügyi Minisztériummal, hogy a
GörögTanszék ne vigye el azt a közel 700 kötetet, amelyet előzőleg kiválogattak. Sajnos
a minisztérium bizonyult az erősebbnek. Dr. Győrjy Györgyné új helyiségeket adott a
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Rédei László,
kétszeres Kossuth-díjas matematikaprofesszor túri tanár korában

könyvtárnak, és igazgatása alatt 17 ezerről 42 ezerre növekedett a könyvállomány. Ez
tizenkét év alatt majdnem 250%-os növekedés. így azután a Dózsa György Gépészeti
Szakközépiskola nemcsak megtartotta, megőrizte, de mennyiségileg és minőségileg
gazdagabb állományt adott át a Szegedi Kis István Református Gimnáziumnak és
Szakközépiskolának. Az őrzők és gyarapítók cselekedeteit nem szabad elfelejteni, mint
ahogy nevük is méltó a feljegyzésre.

A „Visszatért kincsek" kifejezés második értelmezése számomra azt jelenti, hogy az
1948-ban, az iskolák államosításával leválasztott, zömmel teológiai, filozófiai, etikai
művek, valamint bibliák, énekes könyvek mintegy kétezres állománya ismét egyesült a
Szegedi Kis István Gimnázium könyviárában.

Közel fél évszázados külön útjuk véget ért: az iskola 1992-ben visszatért a református
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Csenki Imre,
Kossuth-díjas karnagy, túri énektanár korúban

anyaszentegyházhoz, és a kiemelt könyvtárrész is egyesült a könyvtárral 1996-ban. A
szerencsének is, a tudatos tevékenységnek is köszönhető, hogy a könyvtár állománya
egyben maradt. Hiszen ezeknek a könyveknek itt, Mezőtúron tartalmi értékükön túl
helyi jelentőségük is van. Dokumentálják, hogy a kemény lelkű. ..vastag nyakú",
sokszor durva szavú, érdes modorú mezőtúri és környékbeli embereket milyen
eszmékkel, milyen eszközökkel próbálta szelídítgetni az a mindenkori nevelőtestület.
amely Kiss Ferenceket (debreceni professzor), Lapis Károlyokat, Zsigmond Ferenceket
és Szilágyi Ferenceket, Pétery Károlyokat és Latorczai Jánosokat volt képes kibocsátani
ez eltelt 466 év alatt.
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Tamkó Sirató Károly,
az 1980. január l-jén elhunyt kiváló költő, túri diák komban

Az újraalapítás óta eltelt években bebizonyosodott, hogy a jelenlegi tantestület is
méltó folytatója az intézmény hagyományainak. Ezt a közelmúlt tanulmányi versenyein
szinte minden tárgyból elért sikerei, valamint a felvételi vizsgákon elért jó eredményei
is tanúsítják.

Sokakkal ellentétben én mindig azt vallottam, hogy egy iskolai könyvtárnak
elsősorban a pedagógusokat kell kiszolgálnia. Ők azután az eddig szerzett és a könyvtár
segítségével szinten tartott, sőt fejlesztett ismereteik birtokában képesek lesznek a
szaktárgyuk irodalmával megismertetni tanítványaikat. Ezzel is csak azt a tételt erősítem,
amely szerint az oktatás folyamatában a tanárnak — a tanár egyéniségének — döntő
szerepe van.

Mostanság halljuk a könyvtárosok panaszát — nemcsak itt, másutt is — nem
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olvasnak a diákok, ritkán jönnek a könyvtárba a kollégák. Ha megkérdez/ük őket.
ugyanazt a választ adják: nincs rá idejük. Nézetem szerint az olvasáshoz nem idő kell.
hanem lelki készenlét. Ezt a lelki készenlétet folyamatosan fenntartani az iskolavezetés
nem kis feladata.
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