
TÉKA

Levéltári napok

Rendezvény a 150 éves pest-szolnoki
vasútvonal metgnyitásának emlékére

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár
első ízben rendezett Levéltári Napot, melynek
a Megyei Önkormányzat adott otthont a
Megyeházán. Az eseménynek a pest—
szolnoki vasút megnyitásának 150. évfordulója
adott aktualitást. A Levéltári Napot Iváncsik
Imre nyitotta meg, és Zádorné Zsoldos Mária
dr.. a levéltár igazgatója vezette a tanács-
kozást. A tanácskozáson budapesti és helyi
(megyei) előadók ismertették meg a
hallgatóságot a vasúttörténet egy-egy érdekes
fejezetével.

Soltész József muzeológus az ország
vasúthálózatának kialakulását tárta elénk, dr.
Cseh Géza fölevéltáros „Szolnok város és a
vasútépítések" címmel tartott előadást, dr.
Urbán László kandidátus pedig a megye
vasúthálózatának II. világháború utáni helyre-
állítását tekintette át beszámolójában. Ehhez a

témához kapcsolódott dr. Vadász István
kandidátus is, aki a karcag—tiszafüredi vasút
építésének történetéről beszélt.

Igen érdekesen és szemléletesen — színes
diaképek felhasználásával — mutatta be dr.
Suba János fölevéltáros a Hadtörténeti Levél-
tár témához kapcsolódó anyagát „Vasúttér-
képek az Osztrák—Magyar Monarchiában,
különös tekintettel Jász-Nagykun-Szolnok
vármegyére" című előadásában.

Szikszai Mihály főlevéltáros dolgozatából
kiderült, hogy a vasútnak, így a pályaudvarok-
nak is döntő szerepe volt Szolnok megye-
székhellyé válásában.

A vasúthálózat kialakulásának társadalmi
vonatkozásairól is hallhattunk dr. Őrsi Ju-
lianna kandidátustól, aki a vasutak szerepét
elemezte a helyi közösségek életében. Szabó
Antal helytörténész zárta a napot, a vasutasok
életmódjával ismertetve meg a hallgatóságot.

A tartalmas előadások sok új és érdekes
ismeretet nyújtottak mindannyiunknak, így a
Levéltári Nap megrendezését a jövőben is
folytatni kívánjuk.
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Wirth Lajos:

Makó Pál élete és életműve

Wirth Lajos: Makó Pál élete és életműve
című tanulmányát önálló kiadvány formájában
jelentette meg a Jászberényi Tanítóképző
Főiskola. A jászapáti születésű XVIII. századi
tudós munkásságának feltérképezéséhez az
Országos Tudományos Kutatási Alap nyújtott
támogatást.

Kerekgedei Makó Pál fiatalon a jezsuita
rendbe lépett. Tudós tanári pályájának fonto-
sabb állomásai Nagyszombat, Bécs, majd
Buda. Tankönyvei időtállóságára és elterjedt-
ségére jellemző, hogy a gimnáziumok kezdő
évfolyamai számára írt Institutiones Arith-

metical című 1777-ben kiadott munkája a
szerző 1793-as halála után negyvennyolc
évvel még új kiadásban került a tanulók
kezébe.

Tudósként matematikai, fizikai és építé-
szeti műveket írt, többségében latinul. Mostan-
ság leggyakrabban A mennykövek mivoltáról
és eltávoztatásáról való bölcselkedés című,
Révai Miklós által Pozsonyban és Kassán
1781-ben megjelentetett művet említik a
tudománytörténet művelői. Sajnos a latin
nyelv ismeretének és használatának erőteljes
visszavonulása miatt munkásságának nagyobb
része nem kapott Wirth Lajos tanulmányának
megjelenéséig objektív értékelést.

A kortársak és a tudósvilág nagyra érté-
kelték. Differenciál- és integrálszámítással
foglalkozó művét Pozsonyban, Svájcban és
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Itáliában többször utánnyomták. írásainak és
előadásainak közérthetősége tette nagy hatású
személyiséggé az egyetemi katedrán.

Tanítványai közül Festetics György a leg-
ismertebb. A keszthelyi Georgikon alapító-
jaként és a bécsi hadmérnökkari tanulmá-
nyokat elősegítő alapítvány létrehozójaként is
folytatója lett mestere művelődésszervezői
elképzeléseinek.

Makó Pál volt az akkor egyetlen magyar-
országi egyetem bölcsészeti fakultásának az
igazgatója. A magyar művelődésügyet hosszú
ideig meghatározó Ratio Educationis 1777-es
szövegezésének kimunkálását végző bizott-
ságban Kollár, Tersztyánszky mellett Makót
említik. 1791-ben az országgyűlés tanulmányi
bizottságának is tagja volt. Makó Pál és
szerdahelyi György készítették a Ratio
Educationis végrehajtási utasítás tervezetét.

Wirth Lajos élvezetes stílusban és köz-
érthetően megírt tanulmányában újra vissza-
adott egy már-már csak lexikoncímszóként
ismert magyar tudóst az olvasóközönségnek.
A kuruc idők utáni békésebb időszak de-
mográfiai, gazdasági gyarapodását történé-
szeink eddig is nagy lelkesedéssel és ered-
ményeket elérve kutatták. A Makó Pál
életművét bemutató mű úttörő módon
művelődéstörténetünk egy fehér foltját kezdte
eltüntetni, arra a fontos kérdésre ad választ,
amelyet így lehet megfogalmazni: milyen
színvonalú volt a magyarországi természet-
tudomány a XVIII. század második felében. A
válasz: lényegében együtt haladt Európa
szerencsésebb történetű régiójával. Az
időnként verseket is farigcsáló Makó Pál
tudományos munkái is ezt támasztják alá.

Gambrinus

Egy iskola centenáriuma
ürügyén a magyar nőnevelésről

Jelentős pedagógiai művel gazdagodott a
szakirodalom: a mezőtúri Teleki Blanka
Gimnázium centenáriumi évkönyvében nap-
világot látott Gombás István A Mezőtúri
Teleki Blanka Gimnázium története című
monográfiája. Jelentősnek neveztük a

monográfiát, hiszen míg bemutatja a 100
esztendős intézetet, végigvezeti az olvasót a
magyar nőnevelés zsákutcákkal teli évszá-
zadnál hosszabb történetén is.

Jó érzékkel indítja dolgozatát Berzsenyitől
vett idézettel (Dukai Takács Judithoz) és
Vörösmarty Az úri hölgyhöz című versével.
Ezzel mintegy kijelöli dolgozatának mondani-
valóját is. E mottók hangulatában mutatja be
a XIX. századi magyar nőnevelés fejlődését,
utalva Karács Teréz, Teleki Blanka, Veres
Pálné elméletileg is megalapozott tevékeny-
ségére, valamint Trefort Ágoston miniszter
döntésére, aki állami üggyé tette a nők
nevelését.

Ezt követően 1890-ben vetődött fel a
gondolat, hogy Mezőtúron is leányiskolát
kellene szervezni, hiszen a volt Nagy-
Magyarország területén mindössze tizenegy
leányiskola működött. Mégis öt küzdelmes
esztendőnek kellett eltelni addig, míg a
gondolatból valóság lett. Közben megismer-
hetjük egy — ma úgy mondanánk:
„oktatásügyi menedzser" — miniszteri biztos,
Berecz Antal egyéniségét és tevékenységét,
aki nagyon sokat tett a mezőtúri felsőbb
leányiskola megalapítása érdekében. De a
város is jelentős anyagi áldozatot hozott.

Az ünnepélyes tanévnyitóra 1897. szep-
tember 27-én került sor, de egyelőre „kölcsön"
épületben indult a tanítás. Az intézmény
épülete csak az 1899/1900. tanévre készült el.
A monográfia bemutatja az építés folyamatát
is. Érdemes megjegyezni, 10 hónap alatt
építették fel. Közli a költségvetést is, igen
tanulságos annak áttanulmányozása.

Bemutatja és elemzi a dolgozat az új típusú
iskola működési szabályzatát, amely tulajdon-
képpen a felsőbb leányiskola célját és tanítási
rendszerének alapelveit fogalmazta meg. Majd
folyamatosan követi — még a zsákutcák
bemutatásával is — e célok és feladatok,
módszerek változásait.

Végtelenül izgalmas így folyamatában
látni, végigkövetni egy tanulmányon belül a
társadalom által megfogalmazott feladatok
változásait, a nők elé állított követelmények
növekedését, valamint azt, hogy ennek
teljesítése érdekében tett intézkedések hogyan
osztották meg az oktatásügyi kormányzat
döntéshozóit. Végül az egész kérdéskör mi-
ként vált egy magasabb szinten már
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