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A háromnemzetiségű Komárom 
megye oktatástörténeti emlékei 

Komárom megye területét és népességszámát tekintve az ország legkisebb megyéi közé tartozik. 
Jelenlegi etnikai viszonyai a XVII -XVII I . században alakultak ki, amikor is a másfél évszázados török 
hódol tság alatt elnéptelenedett falvakat szlovákokkal, valamint németekkel telepítették újra. Napjaink-
ban a megye 320 ezres lakosságának mintegy 10 százaléka nemzetiségi: kilenc községben tízezer szlovák, 
huszonegy településen pedig huszonkétezer német anyanyelvű lakos él. 

Az 1970-es évek közepétől megyénkben is emelkedik mind a nemzetiségi csoportokkal, osztályokkal 
m ű k ö d ő óvodák, iskolák száma, mind pedig az itt tanulóké (táblázat). A Tatabányán levő megyei 
könyvtár egyben a szlovák és német nemzetiségi báziskönyvtár is. Állományának része 4200 német 
nyefvű könyv, három folyóirat és a Neue Zeitung című hetilap. Tata ad ot thont az országos gyűj tőkörű 
Német Nemzetiségi Bázismúzeumnak, mely 1983-ban költözött végleges helyére. 

Németek Szlovákok 
1974/75 1987/88 1974/75 1987/88 

Óvoda 3 15 4 5 
Óvodás 208 769 262 395 
Iskola 11 14 5 5 
Tanuló 1068 2429 434 1112 

A Komárom megyei Munkásmozgalmi és Ipartörténeti Múzeumban 1967-től folyik az új- és legújabb-
kori történelmi emlékek gyűjtése. Az 1975-ig a megyei múzeumi szervezet osztályaként működő 
intézmény ma már több mint 40 ezer tárggyal, gazdag fotó- és plakáttárral rendelkező egység. Három 
évvel ezefőtt kaptam feladatul közel 3000 darabból álló oktatástörténeti gyűjteményének kezelését és az 
1987-ben nyílt iskolatörténeti kiállításának rendezését. A továbbiakban erről a gyűj teményről számo-
lok be. 

Az új- és legújabb kori múzeumi osztály létrehozásával szinte párhuzamosan, de más keretek közt, a 
Pedagógusok Szakszervezete helyi csoportján belül indult meg a korszak oktatástörténeti dokumentu-
mainak, tárgyainak gyűjtése az 1970-es évek elején. A munkát történelmi körülmények, technikai és 
szemléleti akadályok egyaránt nehezítették. Ismeretes, hogy az 1. világháborút követő trianoni döntés 
eredményeként a mai Komárom megye területét részben magukban foglaló Komárom és Esztergom 
vármegyék iratanyaga - s benne az oktatástörténeti dokumentumok is - Csehszlovákiához került. A két 
háború pusztításait túlélt bú torok az iskolák korszerűsítésével, a körzetesítésekkel semmisültek meg, 
s az esetlegesen megmaradtak gyűjtése sem indult el. Mindössze néhány aktív, nyugdíjas pedagógus 
gyűjtőszenvedélyének volt köszönhető, hogy régi tankönyvek, módszertani kiadványok, tanítói 
személyi hagyatékok az 1980-as években letéti anyagként szép számmal kerültek a szakszervezethez, 
néhány éve pedig múzeumunkhoz . 

'Elhangzott 1988. július 23-án, Nürnbergben , a Der Schulmuseum. Schulgeschichtlicher Ans-
pruch und die Probleme der Museumtechnik und Museumpädagogik című nemzetközi konferen-
cián. 
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Bánhidai szlovák iskolások az 1910-es években 

A volt megyék oktatási szerkezetének megfelelően legnagyobb számmal az elemi népiskolai 
dokumen tumok jutottak a gyűjteménybe (az 1907/8-as tanévben 257 alsófokú oktatási intézmény 
működöt t ) . Kisebb egységet alkotnak a hivatali vagy kereskedelmi pályára készülőket oktató polgári 
iskolák dokumentumai . Ezen intézmények száma jóval alacsonyabb volt: Felsőgallán, Kisbéren 
működöt t vegyes, Komáromban, Tatán, Esztergomban külön fiú-, illetve leányintézet az 1940-es 
években. Ugyancsak csekély volt a felsőbb tudományos képzést nyú j tó felekezeti és reálgimnáziumok 
száma is, így ezek tárgyanyaga is kisebb. Kiemelkedő felekezeti középiskoláinknak Esztergom, Tata, 
Komárom adott ot thont , és szintén Esztergomban működöt t a megye egyetlen felsőoktatási intézménye, 
a Szent István Papnevelő Intézet. Legkisebb számban az alsófokú szakképzést adó tanonciskolák 
tankönyv- , irat- és szakkönyvanyaga maradt meg annak ellenére, hogy a két világháború közöt t már 
Komárom, Tatabánya, Tata-Tóváros, Felsőgalla, Kisbér, Dorog , Nyergesújfalú, Acs, Piszke, Süttő és 
Tokod területén is működtek iparos és kereskedelmi tanoncképzők. Viszonylag gazdag a ma már 150 
éves Esztergomi Taní tóképző régi tankönyvanyaga. A különböző iskolatípusok emlékeit fotógyűjte-
mény, továbbá naplókból, értesítőkből, évkönyvekből , szemléltető eszközökből álló egységek egészítik 
ki. A kezdetek technikai feltételeiből adódóan a szemléltető képek, bútorok gyűjtése csak a múzeumi 
tárgyegyüttesbe kerüléssel, a „leletmentés" megtervezésével indult. 

í a taDánva II., Gellért tér 3. sz. alatti épületében 1987. május 18-án, a múzeumi világnapon nyitottuk 
meg Az elemi népoktatás megyei emlékei a két világháború közötti időszakban című ú| kiállításunkat. A 
hely- és témaválasztást az is indokolta, hogy oktatástörténeti gvű | teményünknek ez a leggazdagabb 
egysége, az épület pedig csaknem 100 évig iskolaként működö t t a részben szlováklakta Bánnida 
községben, mely ma már a 40 éve a több községből egyesített Tatabánya egyik kerülete. 

A volt oktatási intézmény alaprajzának megfelelően olyan kiállítónelyiséget nyer tünk, melynek két 
összefüggő terme hosszú távú időszaki, harmadik, különálló szobája pedig rövidebb távú időszaki 
bemutatók egyidejű megrendezését teszi lehetővé. Ez alapján tagolódik mostani kiállításunk is. 

Történet i termünk rövid, vázlatos áttekintést ad a főbb neveléstörténeti korszakokról , vázolja a 
dual izmus korától az 1940-es évekig fennálló oktatási rendszert, tankönyvekkel, értesítőkkel, módszer-
tani kiadványokkal, folyóiratokkal, fotókkal illusztrálja ennek egymásra épülő szint]eit. Statisztikai 
adatok alapján követhető nyomon az óvodák, elemi népiskolák, tanonc- és polgári iskolák, gimnáziu-
mok megyei helyzete. Ezt követően a látogatók részletes képet kapnak az elemi népoktatás helyi 
jellemzőiről: tematikus és időrendi elrendezés alapján tekinthetők át a megyében lévő katolikus és egyéb 
felekezeti, állami, községi és magán fenntartású alsófokú iskolák dokumentumai . Külön egységet 
alkotnak az osztatlan és a továbbképző népiskolai emlékek. A statisztikai adatok, tárgyak, fotók, 
alaprajzok segítségével az iskolák államosításáig, 1948-ig kísérhető figyelemmel az elemi iskolai képzés 
néhány helyi vonása. 
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A régi tanterem egy részlete a kiállításon 

Második termünk ko rhű hangulatot idéz: a megyében levő általános iskolák, egyéni gyűj tők, 
társintézmények segítségével és saját anyagunk felhasználásával egy régi osztálytermet sikerült rekonst-
ruálnunk. A kiállítást megelőző kiterjedt gyűj tőmunka során Ászár községben század eleji padokra, 
tanári asztalokra, harmóniumokra , színes biológiai és történelmi szemléltető képsorozatokra bukkan -
tunk. A restaurálás után ezek a tárgyak jelentik kiállításunk legszínesebb, az iskolás látogatók körében is 
legnépszerűbb részét. Külön érdekesség, hogy mindez nem elzárt a látogatók elől: bárki kipróbálhatja, 
milyen érzés lehetett 70-80 évvel ezelőtt e padokat koptatni, a katedrán állva a naplót lapozgatni. A 
tanteremből kis szertár nyílik, ahol az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum elemi népiskolai 
matematikai , fizikai szemléltető- és mérőeszközeiből mutatunk be jó néhányat. 

A harmadik, különálló te rmünkben a Magyar Út törők Szövetsége és a Pedagógusok Szakszervezete 
40 éves megyei múltjából állítottunk ki dokumentumoka t . Jelenleg szlovák emlékeknek adunk itt helyet, 
azon nemzetiségi lakosok életkörülményeit is felvillantva, akik a szomszédos terem tablóképeiről, 40-80 
évvel ezelőttről, gyermekként néznek le ránk. 

Cé lunk , hogy a későbbiekben időszaki te rmünkben emléket állítsunk egy-egy kiemelkedő megyei 
pedagógusnak, vagy nagy múltú iskolák történetét vázoljuk alapításuktól napjainkig. Terveink közt 
szerepel, hogy a kiállítás bemutatásán túl múzeumi órák rendezésével is segítsük a pedagógusok 
munkájá t . Helytörténeti dokumentumgyűj t eményünk felhasználásával olyan videofilm készül itt 
hamarosan, mely fontos segédeszköze lesz pedagógusainknak a közeimült történelmi eseményeinek 
megismertetéséhez. 

Székelyné Dévai Judit 
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