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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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oktatásfilozófiai problémává, sőt világnézeti
kérdéssé.

Mindezt nyomon követi, példákon ke-
resztül bemutatja Gombás István tanulmánya
a két világháború közötti időszakban is.
1922-ben jelentős eseményhez érkezett el az
intézmény, amikor a miniszter (Vass József)
1922. május 22-én Teleki Blankáról nevezte el
az iskolát. Ismerteti a szerző a névadással
kapcsolatos dokumentumokat is. Első ízben
jelenik meg az iskola volt növendékének.
Nagy Emma tanár-költönőnek „Gróf Teleki
Blanka emlékéhez" című verse is.

Elszánt küzdelmet kellett folytatni az
iskolavezetésnek az 1930-as évben azért, hogy
egyáltalán fennmaradjon az iskola. Ugyan-
akkor egy sor reformot is végre kellett hajtani
- éppen a fennmaradás érdekében. És ezek a
reformok egyre közelebb vitték az iskolatípust
magához az „élethez". Ez azonban bizonyos
fokú színvonalcsökkenéssel is járt. Ennek
kivédése nem kis erőfeszítésükbe került az
iskolavezetőknek. A mai profilt 1962-re tudták
kialakítani.

Igen jelentős része a monográfiának az a
fejezete, amelyben szembesíti a szerző a
növendékeket az iskolával. Jelentős azért is,
mert nemcsak mezőtúri példákat láthatunk és
tapasztalhatunk, hanem az egész iskolatípusra
érvényes mindaz, amit Gombás István be-
mutat. Folyamatában írja le a nevelés külön-
böző területeit. Külön fejezetet szentel az
idegen nyelvek tanításának, és idézi Fehér
Géza francia—német szakos tanár 1914-ben
írt tanulmányának azon részeit, amelyek
magállapításai ma is érvényesek.

Ábrákkal gazdagon illusztrált fejezetben
mutatja be a növendékek előírt ruházatát több
időszakban is. Majd annak — anyagi okok
miatt már visszafogottabb — „olcsóbb" válto-
zatát is részletezi a nagy gazdasági válság
utáni időszakból.

Az internátus életének bemutatásával zárja
a monográfiát a szerző. Ebben saját beszédén
keresztül mutatja be dr. Pápay Irma igazgató-
nő már saját korában is konzervatívnak tűnő
nevelési elveit, amely egyben jól demonstrálja
az ellentmondásokkal teli korszak ugyancsak
ellentmondásos nevelési nézeteit.

Őszinte örömmel olvastuk ezt az értékes
monográfiát, és beszerzését, elolvasását
minden érdeklődőnek ajánljuk. Nem ünnep-
rontásnak szánjuk, de felvetődik bennünk a
kérdés: Valóban tisztában van-e Mezőtúr
város lakossága azzal, hogy falai között két
ilyen — a magyar kulturális élet egyetemes-
sége szempontjából is igen jelentős —
intézmény működik, mint az 1530 óta folya-
matosan létező Szegedi Kis István Református
Gimnázium, és a magyar nőnevelés egyik
úttörőjének és szinte kísérleti intézményének
Tekinthető Teleki Blanka Gimnázium. Meg-
becsülik-e ezt a szellemi örökséget a kor-
társak? Azt hiszem, nem! De ebben mi,
pedagógusok is hibásak vagyunk, amikor
szinte szégyelljük elmondani eredményeinket.

Éppen ezért ajánlom jó szívvel ezt a
színvonalas kiadványt minden érdeklődőnek.

Tolnay Gábor
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