
szabadságharc már megbénulva találta az iskolát. A kollégium épületét katonai kórháznak 
rendezték be, a diákok elszéledtek, az idősebbek a honvédseregbe álltak be. A bukás után 
néhány diák még visszatért, és rendszertelenül meg is indult a tanítás. A honvédsereg volt 
tagjai azonban csak rövid ideig maradtak városunkban, mert Simunich osztrák várparancs-
nok figyeltette őket. 

Az osztrák abszolutizmus nagy fontosságot tulajdonított az oktatás és nevelés központo-
sításának. A komáromi kapituláció és a szabadságharc tábornokainak kivégzése után néhány 
nappal kiadták a német nyelvű Körrendeletet (Cirkular Verordnung), amely 14 paragrafus-
ban tárgyalja az oktatásügy ideiglenes megszervezésének irányelveit. Az első paragrafus 
egyértelműen meghatározta: főfelügyeletet az oktatás- és nevelésügy terén az állam 
gyakorolja. A másodikban azt hangoztatják, hogy az állam nem megfelelő oktatási feltételek 
mellett m ű k ö d ő tanintézetektől megvonhatja a működési engedélyt. A hatodikban a 
gimnáziumokról van szó: a gimnázium nevet csak az olyan iskola viselheti, amelynek 
szervezete minden lényeges vonatkozásban megegyezik az állami gimnáziumokéval, s ezt az 
iskolatípust nyolcosztályossá kell átszervezni. A nyolcadikban ezt olvashatjuk: a középisko-
lák oktatási nyelvét a szóban forgó körzet lakossága érdekeinek megfelelően kell megválasz-
tani. A 11. és 12. paragrafus az ellenőrzést tárgyalja: az egyes tanintézetekhez felügyelőket 
(inspektorokat) jelölnek ki. Ezek feladata lesz a politikailag veszélyes elemek eltávolítása a 
tanárok és a tanulók sorából, a politikai szempontból megbízhatatlan oktatási intézmények 
bezárása. A tizenharmadik így fenyegetődzik: „Általában nem vonható kétségbe, hogy 
Magyarországon eddig aránylag túl sok magasabb fokú tanintézet működöt t , de a legtöbb-
jükben annyira hiányos és elégtelen oktatás folyt , hogy nem a valódi műveltség előmozdítá-
sára, inkább a politikai izgatásban való veszélyes ügyesség kifejlesztésére voltak alkalmasak." 
Ezért bejelenti egyes gimnáziumok megszüntetését vagy algimnáziummá való lefokozását. 

Komárom polgármesterét az osztrák hatóságok 1850. márciusban utasították, hogy az 
iskola tantestületéről, tanulóiról, vagyonáról kimutatást terjesszen elő a császári közoktatás-
ügyi minisztér iumhoz. Majd megérkezett Pfeifer miniszteri biztos szigorú leirata, amely 
szerint az igazgató köteles részletes jelentést küldeni a tantestület azon tagjairól, akik részt 
vettek a forradalomban. Ezt követte 1851 januárjában az Entwurf , a „középiskolai új 
rendszer", amely szigorúan előírta a tanárok minősítését, fizetését, a tanulók beosztását, a 
tananyagot és a tantermek fölszerelését. Ezen követelményeknek a komáromi kollégium már 
nem tuao t t eleget tenni. Tarczy Lajos, a pápai kollégium tanára egyik tanulmányában arra a 
következtetésre jut, hogy az Entwurf az elnémetesítésre és beolvasztásra irányuló terv 
előkészítője. 

Az egyházi hatóságok nem is próbálták megakadályozni a komáromi iskola megszűnését, 
mivel minden erejüket arra összpontosították, hogy megmentsék a kerületi főiskolát, a pápai 
kollégiumot. A tanárok és a diákok is szétszéledtek, így aztán 1852-ben a komáromi 
kollégium beszüntette működését . 

Gáspár Tibor 

( HÍFKK } 
Megúju l t Csokona i s í rker t je Debrecenben. D e b -
recennek, s egyben az egész irodalmi életünknek 
is egyik legjellegzetesebb síremléke a lezárt H a t -
van utcai temetőben található Csokonai Vitéz 
Mihály műemlékké nyilvánított öntöttvas obe-
liszkje. Az 1805-ben meghalt köl tő sírjának mél tó 
megörökítésére egy bizottság alakult, de a terv 
csak halála után 31 évvel valósult meg. Beregszászi 
Pál kollégiumi rajztanár tervei alapján készült el a 
csaknem 6 méter magas síremlék. Tégla alapfalak-
ra, lépcsős kőlábazatra helyezték el a túrjaremetei 
vashámorban öntöt t síremléket, amit igen sokan 
kerestek fel azóta is az irodalmi hagyományok 
tisztelői közül Petőfi Sándortól a ma elő költőkig. 
Többen versben és prózában is megörökítették a 
költőóriással való kései találkozásukat. A legelső 
Csokonai életrajz és tanulmánv írója, D o m b i 
Márton a hű barát volt. Gulyás Pál így fordí tot ta 
le Dombi Márton latin nyelvű szövegét: „Itt 

nyugszik Ovidius , Virgilius és Hora t ius , Csoko-
nai Vitéz Mihályban eltemetve. Ö a magyar Par-
nasszus dísze . . . " 

A több mint fél évszázada lezárt temetőben, a 
síremlék csaknem körbe épült, s hosszú időn 
keresztül igen elhanyagolt állapotban volt. Most a 
környezet beépítése után a védett sírkert megújítá-
sára is sor került . A dombon álló sírkert körül egy 
nagyméretű emlékparkot létesítettek, amelyet tég-
lafal vesz körül . Áz öreg fák, mind a vasrácsos 
sírkerten belül, mind kívül, a he lyükön maradtak, 
s közéjük díszcserjét ültettek. A megszűnt teme-
tőre kíván emlékeztetni a régi sírkövek és sírtöre-
dékek félkörben való elhelyezése, ami egyben 
keretét is adja az új Csokonai Emlékkénnek . A 
méltó környezetben szobrokat is kívánnak elhe-
lyezni, mintegy tisztelegve Csokonai Vitéz Mi-
hály irodalmi hagyatéka és szelleme előtt. 

(Dr. Szamosújvári Sándor) 
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