
A Mezõtúri Református Gimnázium története

Értékes és a hagyományostól eltérõ iskolatörténet jelent meg a Mezõtúri Református
Gimnázium történetérõl. A szerzõ Dr. Gombás Pál ugyanis a rendkívül gazdag doku-
mentumanyagot nem csak függelékben közli – ahogy az általában szokásos – hanem
szervesen beépíti saját mondanivalójába. Ez a megoldás nem csökkenti, hanem növe-
li a munka értékét, hiszen az olvasó szinte egy helyen találkozik a szerzõ véleményével
értékelésével, és az egykorú forrásanyaggal.

Az értékelések elemzései különösen értékesek. Ott ahol szükséges a helyi történé-
seket egybeveti az országos tendenciákkal. Így például külön fejezetet szentel az
Entwurf bemutatására, hiszen ennek ismerete nélkül a mezõtúri változásokat sem ér-
tenénk meg. A fõgimnáziummá alakulás fejezetben röviden érinti a hazai állapotokat.
Más esetben csak röviden utal olyan eseményekre, vagy folyamatokra, melyek orszá-
gosak. Így például a szertár bemutatásakor röviden érinti azokat az általános tantervi
változásokat, melyek a szertárak létrejöttét szükségessé tették.

A gazdag forrásanyag lehetõvé teszi, hogy az iskola történetének minden lényeges
epizódja bemutatásra kerüljön. Így például a vizsgákról, az iskolai higiéniáról, az isko-
lai törvényekrõl, a könyvtárról, a szertárról, a tandíjról és segélyelvrõl, az iskola év-
könyvérõl és a tápintézet mûködésérõl éppúgy olvashatunk mint az iskola épületérõl,
tanárairól, igazgatóiról és nem utolsó sorban az iskolában folyó nevelésrõl. Ez utóbbi-
val kapcsolatban csak példaként említjük, hogy a szerzõ az iskolában folyó hazafias
nevelést egykorú források alapján (iskolai ünnepélyek, beszédek stb.) 10 oldalban mu-
tatja be.

A kötet közel száz oldalas függelékében olyan dokumentumokat találunk, melyek
már a fõ szövegben is kisebb nagyobb értékelést kaptak. Többek között felsorolások;
táblázatok; statisztikák; iskolai törvények és értékes bibliográfia található a tanárok
tudományos munkásságáról.

Csak elismerés illeti a szerzõt – aki az iskola egykori tanulója majd tanára volt, s
mindazokat, akik lehetõvé tették az igényes, minden tudományos követelményeknek
megfelelõ könyv kiadását.
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