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Tóth Gábor 
 

 A JÁSZBERÉNYI TANÍTÓKÉPZİ INTÉZET KÖLCSÖNÖS KAP-
CSOLATA A VÁROSSAL ÉS A JÁSZSÁGGAL 1917-1944. 

 
 A magyar közoktatás polgári átalakulása az 1868-as népoktatási tör-
vénnyel indult el. Ez a törvény intézkedett a tanítóképzésrıl és elıírta 
20 állami tanítóképzı felállítását. 1917-ig 22 állami tanítóképzı létreho-
zására került sor. A sort a Jászberényi Tanítóképzı Intézet megalapítá-
sa zárta.31  
 A tanítóképzı felállításával az állam és a város célkitőzése találko-
zott. Jászberényben az intézet létrehozásának gondolata Bathó János-
né, született Streitmann Mária úrnınek, fiával Bathó Károly ügyvéddel, 
1917. március havában történt beszélgetésük során merült fel. A gondo-
latot Vavrik Endre, Jászberény akkori polgármester magáévá tette és 
kérte a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumot, hogy a minisztérium 
által tervezett új intézetet Jászberényben állítsák fel. 
 Az év folyamán a tanítóképzı megvalósításának lehetıségét az is 
segítette, hogy 1917. július 15-tıl a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Gróf Apponyi Albert lett, aki egyébként 52 éven át Jászberény országy-
győlési képviselıje volt. A jászberényi vezetık eredetileg tanítónı-
képzı létrehozására gondoltak, mert a városnak valóban nagy szüksé-
ge lett volna ilyen szintő nınevelı intézetre. Annál is inkább, mert 1886. 
szeptember 30-a óta már mőködött a városban ez Érseki Leánynevelı 
Intézet Udvardy Mária Dominika irgalmas-rendi fınöknı vezetésével, s 
ott óvoda, 6 osztályos elemi népiskola és 4 osztályos polgári leányiskola 
                                                           
31A törvény a tanítóképzık számát nem határozta meg. - A tanítóképzı intézetek 
száma 1918 és 1920-ban: 
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látta el a leánynevelés feladatait. De itt a leánynevelés útja zsákutcába 
vezetett. A minisztérium azonban tanítóképzı létrehozását látta fonto-
sabbnak.  
 Apponyi Albert, aki a népoktatás fejlesztése érdekében - már az elsı 
kultuszminisztersége idején is (1906. április 9-tıl 1910. január 17-ig) 
fontosnak tartotta a tanítóképzést, levelet intézett Jászberény polgár-
mesteréhez (158871-VI.b./1917.okt.10.), amelyben közölte, hogy 1917. 
október 1-tıl kezdıdı hatállyal fokozatosan kifejlesztendı tanítóképzı 
intézetet szervez Jászberényben. Az intézetet ideiglenesen az egyik ál-
lami elemi iskola épületében helyezi el, amíg a célnak megfelelı épület-
rıl gondoskodás történik. Felszólította a polgármestert, hogy a végleges 
épület számára szükséges terület felajánlásáról a város képviselıtestü-
lete elé javaslatot terjesszen. 
 A város 1917. nov. 12-én tartott rendkívüli közgyőlési (361. kgy. 
19524. kig. sz.) határozatában kimondta, hogy 5 kat.hold és 371 négy-
szögöl nagyságú területő ingatlant, 50.000 K értékben, díjmentesen a 
tanítóképzı intézet céljaira átenged.32  
 Ezekkel az eseményekkel indult el a kölcsönös kapcsolat a város és 
a tanítóképzı között, amely biztosítani tudta a további együttmőködést.  
 Az új oktatási intézet már az elsı tanévben arra törekedett, Pinkert 
Zsigmond igazgató vezetésével, hogy a növendékek minél alaposabban 
ismerjék meg a város és környékét. Azok a kirándulások, amelyeket az 
elsı évben szerveztek: a város határa talajviszonyainak és növényvilá-
gának tanulmányozása, a Gazdasági Ismétlı Iskola, az Állami Földmő-
ves Iskola, majd Jákóhalma község és iskolájának meglátogatása, a 
minta szılıterület és tölgyerdı, továbbá Bathó Arisztid gyümölcsös kert-
jének és Pénzes István díszkertjének megtekintése, vagy a növénygyőj-
tı kirándulás a Zagyva mellett stb. alkalmasak voltak arra, hogy a nö-
vendékek megismerjék és megszeressék lakóhelyüket.  
 A város és környékének megismerése - a tárgyalt idıszak alatt- fon-
tos programja volt az intézetnek. Erre utalnak többek között a rendsze-
res kirándulások. A természeti környezet megismerésén kívül azonban 
arra is törekedtek, hogy a növendékek megismerkedjenek Jászberény 
és a Jászság múltjával. Ezt célozták a városi múzeum, a régi épületek, 
emléktáblák, szobrok és emlékmővek megtekintése és a hozzájuk fő-
zıdı történelmi, irodalmi események megismerése, a régészeti kirándu-
lások és a próbaásatásokon való részvétel a város határában, továbbá 
a Jászberénnyel kapcsolatos pályázatok kiírásai, illetve azokon való 
részvétel.  

                                                           
32 Intézetünk alapításának története. Értesítı 1918-19 -- 1929-30. 14-18. 
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 Fontos szempont volt az is, hogy a növendékek megismerjék a jelen 
problémáit, a város és a környezı tanyai élet kérdéseit, lássák azt, hogy 
a Jászság népe hogyan él.  
 A környezet, a tájegység mindenoldalú megismerését célozták - a 
tantervi elıírásokon és az iskola életét bemutató táblákon és tablókon 
túl - a harmincas évek során, a tanárok által szervezett (Blénessy Já-
nos, Bognár Gyula, Fiala Endre, Pflaz György, Szombathy Miklós, Cse-
kı Árpád, Tóth Béla, Tóth Gyula, Búzás Lászlló, Pál Sándor és a nö-
vendékekkel együtt készített, Jászberény és a Jászság múltját, népmő-
vészetét bemutató táblák és tablók, fényképek, ábrák, grafikonok, ma-
gyarázó szövegek stb.) Ilyenek voltak: Jászberény történelmi emlékei. 
Jászberény történelme. Jászok és kunok fıkapitánya 1847-ben. Merre 
jártak a jászberényi katonák? Jászberény a magyar irodalomban. Jász-
berény nagyjainak emléktáblái. Jászsági címerek. Népies építkezési 
oromdíszek Jászberényben. Kıkeresztek a fehértói temetıben. Kopja-
fák az ó-református temetıbıl stb. 
 A történelmi és néprajzi táblák mellett megtalálhattuk az élet gyakor-
lati, gazdasági és kulturális kérdéseivel kapcsolatos tablókat is. Ezek 
lehetıséget adtak a Jászság népének gazdasági, társadalmi, kulturális 
és nemzeti adottságainak megismerésére. Külön tábla mutatta be:  
A mi földünk, a mi kenyerünk (talajminták bemutatás, amelyek a Jász-
ság talajviszonyaira jellemzık). A Jászság gazdasági mérlege. Jászbe-
rény népének fejlıdése 1699-tıl. Jászsági iskolák. Jászsági gyerekek 
szókincse. Jászberény népmővelési munkaterülete stb. 
 Táblákon mutatták be a mai gazdasági életet is:  
Jászberény termelési területeinek megoszlása. Jászberény állatte-
nyésztése és földmővelése. Jászberény vasúti forgalma stb. 
 Gondot fordítottak a nép- és egészségvédelem ismertetésére: 
Születések és halálozások városunkban az utolsó 40 esztendıben. 
Népbetegségek pusztítása Jászberényben 1900-1940-ig stb.  
 Nagyon tanulságosak voltak azok a táblák, amelyek a hibákat illuszt-
rálták, de azok is, amelyek utaltak a hibák kijavítására: 
 Milyen hibák vannak Jászberényben? Hogyan lehet azokat meg-
szüntetni, csökkenteni? Mi jó és mi szép Jászberényben? Hogyan lehet 
fejleszteni? stb.  
 A tanítóképzı intézet folyosóin függı táblák és tablók élı kapcsolatot 
jelentettek az intézet, a tanárjelöltek, Jászberény és a Jászság között. 
Az iskola falainak ilyen jellegő díszítése annak a népnek lelkét, szelle-
mét sugározta, amelyben az iskola élt.  
  A jászberényi Tanítóképzı Intézet és a város, a Jászság kapcsola-
tában említenünk kell azokat a tudományos munkákat, amelyet az inté-
zet tanárai Jászberény és a Jászság történetének, társadalmi és gazda-
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sági életének, irodalmi multának, természeti környezetének, állat- és 
növény-világának feltárása érdekében végeztek. Ezek a tanulmányok 
az intézet Értesítıjében, illetve Évkönyvében, a Jász Hírlap és a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Népmővelés hasábjain, a Jász Múzeum Év-
könyvében, a Jászsági Katolikus Tudósítóban és az Ugar címő folyó-
iratban jelentek meg. Ezek a következık: 
 Blénessy János: A Lehel-kürt ismertetése is irodalma /1927./, Jász-
berény történeti emlékei /1933/, A Jász Múzeum ismertetése /1933/, 
Jászberényi természeti viszonyai és élete /1937/, Jászberényi régi port-
rék /1937/, Jászberény története /1937/, Milyen történelmi szerepet ját-
szott Lehel vezér és hogyan keletkezett mondája /1947/, Jászberény 
életrajza a kiegyezés utáni években /1940/, Jászberény egyházi építke-
zései a redempció idején /1942/, Sipos Orbán, a jász király, a Jász Mú-
zeum alapítója, 1825-1926 /l942/, A Jászberényi Kaszinó Egyesület 100 
éves története /1942/, Lakóhelyünk történetének, gazdasági és társa-
dalmi életének megismerési módja és célja jászberényi példák alapján 
/1942/, A Jászmúzeum történetére vonatozó adatok a jászberényi város 
levéltárban 1873-1901-ig /1943/, Jászberény nevének és határainak ki-
alakulása /1943/, Jászberény népesedése, gazdasági fejlıdése a legré-
gibb idıktıl 1705-ig /1944/, Jászberény és a Jászság haladása érdeké-
ben /1944/, Kossuth kultusz Jászberényben /1944/.  
 Fiala Endre: Jászkun elemek a középkori hadviselésben /1941, 
1942/, Jászkun temetkezések /1942/, A jászkun öltözködés /1942/, Jász 
várak és erısségek /1942/. 
 Szemes Gábor: Miért nincs leány-középiskola városunkban /1939/, A 
jászberényi református egyház történeti emlékei /1937/, A Zagyva 
kovamoszatai /1940/ 
 Móczár Miklós: Jászberény környékének bogárvilága /1938/, Az isko-
la és a tájegység kölcsönös hatása egymásra /1940/ 
Kiss József tanító: A jászkunok földje /1930/, A jászkunok földje a nép-
iskola III. és IV. o. számára /1931/ 
 Vágó Elemér: A jászberényi népfıiskola /1942/, Jászberény népmő-
velésének története /1944/ 
 Pazár Zoltán: Jászberény egészségvédelmének jövı feladatai /1942/ 
Bibliográfia: Blénessy János: A Jászság tájéletrajzi irodalma /1941, 
1942/ 
 A felsorolt tanulmányok és cikkek, az összeállított bibliográfia, to-
vábbá a tanárok irányítása és a tanulók által készített Jászberény és a 
Jászság múltját és életét bemutató táblák, képek és grafikonok illuszt-
rálják azt a kutató munkát, amelyet a tanítóképzı intézet tanárai és nö-
vendékei végeztek a harmincas évek elejétıl - az egyéb szakirányú te-
vékenységükön kívül - a tájegység sokoldalú megismerése érdekében. 
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 Érthetı tehát, hogy amikor a tankerületi kir. fıigazgató rendelete 
(6099/1939-40,) megjelent a táj- és népkutató munkának közép- és kö-
zépfokú iskolákba való bevezetésérıl, a jászberényi tanítóképzı tanárai 
és tanulói teljes felkészültséggel folytathatták ezirányú munkájukat, fel-
használva az eddigi tapasztalataikat és eredményeiket. Nem kell külön 
hangsúlyoznunk, hogy a népiskolai tanítóságnak a munkája szempont-
jából mennyire szüksége van a lakóhely, a szülıföld, a környezet meg-
ismerésére (1925.évi és az 1941.évi népiskolai tanterv). Ezt a munkát 
az intézet tovább segítette Szemes Gábor: Szülıföldismereti győjtı-
munka, táj- és népismeretre nevelés liceumokban és Blénessy János: 
Lakóhelyünk történetének, gazdasági és társadalmi életének megisme-
rési módja és célja jászberényi példák alapján címő tanulmányokkal.  
 Az intézet részérıl a környezet megismerésére való sokoldalú törek-
vés és a tájegységgel kapcsolatos tudományos munka fontos eleme 
volt a tanítóképzı, Jászberény és a Jászság kölcsönös kapcsolatának 
elmélyítésében. 
 A tanítóképzı intézet arra is törekedett, hogy a tanárok és a növen-
dékek ne csak ismereteket szerezzenek környezetükrıl, ne csak tudo-
mányos feltáró munkát végezzenek, hanem vegyenek részt annak éle-
tében. A tanári testület tagjainak és a növendékeknek nyilvános szerep-
lései kitőnı alkalmat jelentettek az intézet és a város közötti jó kapcso-
lat kialakításában. 
 Például az intézet énekkara, a város által szervezett október 6.-i ke-
gyeleti ünnepségen, március 15-én és a május végén tartott a hısök 
emlékére rendezett ünnepségeken rendszeresen szerepelt énekszá-
mokkal. Az ünnepségek szónokai nagyon sok esetben a tanári testület 
tagjai voltak. Például 1930-ban Blénessy János, 1931-ben Galló Pál, 
1932-ben Kiss József tanító, 1935-ben Szemes Gábor, 1936-ban 
Lauday Sándor, 1938-ban Bognár Gyula tanárok stb. A tanítóképzı ve-
zetése ezeket az alkalmakat arra is felhasználta, hogy az intézet új ta-
nárait ezúton is megismerje Jászberény közönsége. 
 Természetesen az énekkar, a város és a különbözı egyesületek által 
rendezett ünnepségeken és egyéb alkalmakkor is szerepelt. Például 
1926. okt. 24-én a háborúban elesett hısök emlékmővének leleplezé-
sekor együtt énekelt a gimnázium és az érseki leánynevelı intézet 
énekkarával. Énekeltek a Bem ünnepségen (1927), Bethlen Gábor ha-
lálának 300. évfordulóján (1929), vagy Szt. Imre halálának 900 éves év-
fordulóján tartott ünnepségen stb. Ott voltak Déryné Széppataki Róza 
és Zirzen Janka emléktábláinak leleplezésekor (1929). Az énekkarnak 
és a zenekarnak kiemelkedı rendezvénye volt az évenként, februárban 
megrendezett nyilvános hangverseny. A példák azt mutatták, hogy a vá-
rosban alig volt olyan nyilvános ünnepség, megemlékezés, vagy ren-
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dezvény, amelyen az ifjúság énekkara, zenekara, a tanári testület egy-
egy tagja, továbbá néhány tanítójelölt ne szerepelt volna.  
 Az ifjúság nyilvános szereplését jelentette ezeken kívül a "kegyeleti 
stafétákon" való részvétel és az évenként megrendezett tornaünnepség 
is. 
 1926. októberében a Kiss Ernı nevét viselı jászberényi m. kir. 5. 
honvédkerékpáros zászlóalja parancsnoksága elhatározta, hogy min-
den október 6-án, az ünnepélyes megemlékezés alkalmával kegyeleti 
stafétát rendez. A versenyen a katonaság, a rendırség, a leventeegye-
sület, a gimnázium és a tanítóképzı 10-10 fıs csapata vett részt. A  
versenyzık a vásártári iskolától indultak a 10x200=2000 m távolságon, 
a városháza elıtt lévı 1848-49-es honvédek oszlopához. A stafétaver-
seny örökös vándordíját, az ezüst serleget, szinte minden évben a taní-
tóképzı csapata nyerte. Ezt a stafétát váltotta fel 1940-ben a május vé-
gén rendezett 10x100 m-es váltófutás a hısök emlékére rendezett ün-
nepségen. 
 A nyilvános szereplésben rejlı nagy társadalmi értékek miatt a tanári 
testület tagjai a különbözı városi egyesületekben, társaskörökben fejtet-
ték ki közhasznú tevékenységüket már az intézet megalapításától kezd-
ve. Ezzel kapcsolatban néhány példát említünk az induló 1917-18-as 
tanévbıl, amikor még csak két tagból állt a tanári testület (Pinkert Zsig-
mond igazgató és Kovács Ferenc tanár). Már ebben az idıben kezd ki-
bontakozni a gyümölcsözıdı kapcsolat a város és az intézet között. A 
Polgári Kaszinóban Pinkert Zsigmond mezıgazdasági elıadást tartott. 
A fıgimnáziumban, a "Tanárok Nevelıháza" javára rendezett ismeret-
terjesztı elıadássorozatban mindketten tartottak elıadást a nagykö-
zönség számára. Jelentıs volt Kovács Ferenc kezdeményezése az Or-
szágos Stefánia Szövetség Anya- és Csecsemıvédı Egyesület helyi 
fiókja megalakításában. Az érdeklıdı nık részére nyolc elıadásból álló 
tanfolyamot szervezett és ezzel elıkészítette a fiók megalakulását 
(1918. márc.12.). 
 A tanítóképzı intézet, Jászberény és a Jászság kölcsönös kapcsola-
tának egyik kiemelkedı területe az iskolán kívüli népmővelés lett. Ezt a 
kapcsolatot végsı soron az intézet második igazgatója, Balázs Béla 
alapozta meg már az 1922-23-as tanévben.  
 Jászberényben és a Jászságban a népmővelı munka akkor vett na-
gyobb lendületet, írta róla Siemeister János tanár, „amikor Balázs Béla, 
mint a helyi népmővelési bizottság elnöke kezébe vette az irányítást, a 
vezetést. A helyi körülményekkel nagyon ismert, kitőnı szervezı és 
gyakorlati pedagógus évrıl-évre oly tervszerő programot állított össze s 
a kivitelre oly lelkes elıadógárdát szervezett, hogy ezzel nemcsak a fel-
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sıbbség figyelmét sikerült Jászberényre irányítania, hanem a helybeli 
olvasókörök tagjaival ezt a kulturális magyar munkát meg is kedveltetni." 
 Balázs Béla az V. éves növendékek figyelmét az iskolán kívüli nép-
mővelı munkára irányította azzal, hogy un. tanyai napokat rendezett. 
Ezzel megindította a Jászberényi Tanítóképzı intézetnek azt a példa-
mutató munkáját, hogy a tanítójelölteket nemcsak általában a tanításra, 
hanem a tanyai iskolában történı tanításra és az ottani népmővelı 
munkára is felkészítsék.  
 A tanári testület tagjai és az intézet idısebb növendékei rendszere-
sen kivették részüket az iskolán kívüli népmővelésbıl. Például az 1925-
26. tanévben 48 elıadást tartottak a jászberényi I.,II.,V.,VII. és VIII. ke-
rületi olvasókörökben, a meggyesi és boldogházi tanyai iskolákkal kap-
csolatos gazdakörökben. Minden alkalommal egy tanár és egy IV. vagy 
V. éves növendék tartott elıadást (Balázs Béla igazgató 6-ot, Bokor 
Dénes gyak. isk. tanító 4-et, Csekı Árpád tanár 8-at, Friedrich János 
tanár 2-t, Tanai Antal tanár 4-et, és a IV-V. éves tanítójelöltek 24-et.) 
 Az intézet és Jászberény kölcsönös kapcsolatát illusztrálja az 1925. 
okt. 4-6-án, az Országos Faluszövetség helyi kiállítása is. Az iskolaügyi 
csoportnak Balázs Béla igazgató, a halászatinak Berzátzy László tanár 
volt az elnöke. A kulturális csoport intézıbizottságának Málnási Dezsı, 
a képzımővészeti csoport intézıbizottságának Pazár Zoltán voltak a 
tagjai. Bírálóbizottsági tagok voltak: Balázs Béla igazgató és Szemere 
Márton gazdasági tanár. Külön csoportként szerepeltek a cserkészek. A 
csoport elnöke Siemeister János tanár volt. A kiállításon szereplı jász 
községek és Jász-Nagykun-Szolnok megye népesedési, népmővelési, 
tanyaiskolázási viszonyainak térképek, táblák, grafikonok útján, az 
1920. évi népszámlálási adatok alapján történı bemutatása. A témakör 
anyagát Balázs Béla igazgató tervei szerint Csekı Árpád, Málnási De-
zsı, Friedrich János és Tanai Antal tanárok felügyelete alatt a tanítóje-
löltek készítették. A másik kiemelt témakör 64 fényképen mutatta be 
Jászberény népies lakóházainak fejlıdését. A fényképanyagot Balázs 
Béla igazgató, Csekı Árpád tanár és Szupkai Imre IV.éves növendék 
készítette. Az összeállításban a IV-V.éves növendékek vettek részt és 
megrajzolták a kerítések, oromfalak és oromdeszkák díszítı motívuma-
iból összeállított sorozatokat. Az egész kiállítás megrendezéséért a Fa-
luszövetség aranyéremmel tüntette ki az intézetet, rámutatva, hogy se-
hol egy helyi kiállításon sem mutattak be, a lakóhelyismerettel kapcsola-
tos, olyan térképsorozatot, mint amit az itteni növendékek készítettek. 
 Az a népmővelı tevékenység, amelyet Balázs Béla igazgató vezeté-
sével a tanári testület kifejtett, az 1928-29-i tanévben érte el csúcspont-
ját. Az addigi elıadások széles rétegekben felhívták a figyelmet és ér-
deklıdést a mővelıdésre, a hiányos ismeretek pótlására. Balázs Béla 
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helyi népmővelési bizottsági elnök mintaszerő tervét teljes egészében 
elfogadta a vármegyei népmővelési bizottság, sıt a megyei népmővelé-
si titkár mintaképül állította a többi város elé. Ebben a tanévben 5 kü-
lönbözı tanfolyamot tartottak. A munkában a következıképpen vett 
részt a tantestület: Balázs Béla 67, Csekı Árpád 39, Málnási Dezsı 1, 
Siemeister János 64, Szemere Márton 5, Tanai Antal 46, Balla Béla 66, 
Halmos Péter 63 elıadást tartott. Ehhez számíthatjuk Berzátzy László 
zenetanár karnagyi munkáját a helyi Palotásy János Dalkör vezetésé-
ben /heti 4 óra/ és a Jászapáti község levente fúvós zenekarának beta-
nítását mintegy 248 órában. A testület népmővelı munkája tehát a tan-
év során 599 elıadást tett ki. A város és a környék lakossága érdeké-
ben kifejtett munka erısítette az intézet és a város kapcsolatát.  
 A tanítóképzı belsı (oktató-nevelı) és külsı (egyesületi-népmővelı) 
munkája az új épület felépítésével tovább fokozódott. Az eltet 13 év be-
bizonyította., az intézet jelentıségét és hasznát Jászberény és a Jász-
ság életében. Az ország nagy anyagi vállalásával és a város áldozat-
kész segítségével felépült az intézet új otthona, neoklasszikus stílus-
ban. Az új palota stílszerően illeszkedett Jászberény régi épületei közé. 
 A tanítóképzı és Jászberény kapcsolata a város anyagi áldozatválla-
lásával, az új épület felépítésével tovább erısödött és fejlıdött. Az új 
igazgató, Móczár Miklós további lendületet vitt az intézet belsı és külsı 
munkájába, tovább erısítette az intézet és a város kapcsolatát. 
 Az idıtıl kezdve az új épület adott otthont a Jászság mintegy 200 ta-
nítójának, akik pedagógiai szemináriumokat és járásközi győléseiket 
rendszeresen itt tartották.  
 A pedagógiai szemináriumok oktatói között ott találjuk a tanítóképzı 
tanárait is. Ebbıl a munkából két kérdést kívánunk kiemelni, amivel az 
általános oktató-nevelı tevékenységen túl az intézet segítette a Jász-
ság tanítóságát. Az egyik az elemi népiskola gyakorlati irányú mőködé-
sének kérdése. A minisztérium az 1932. évi rendeletében (59076/1932. 
VIII. d.) tette kötelezıvé a gyakorlatiasabb nevelést és ennek érdekében 
azt, hogy a tanmenet készítésekor a tanítók legyenek figyelemmel a 
gyakorlati élet követelményeire. Jász-Nagykun-Szolnok megye tanfelü-
gyelıje az 1935-36. évi pedagógiai szeminárium-sorozat programjába 
iktatta a témát. Miután a tanítóképzı tantestülete a miniszteri rendelet 
megjelenésétıl kezdve foglalkozott a témával, a tanfelügyelı az intéze-
tet kérte fel, hogy eredményeiket juttassák el a vármegye tanítóságá-
hoz, hogy a megye területén egységes eljárás alakuljon ki. A pedagógi-
ai szeminárium elıadásain kívül a tanítóképzı tantestülete könyv alak-
ban is összeállította a gyakorlatiassággal kapcsolatos legfontosabb te-
endıket. (A népiskola gyakorlati irányú mőködése, annak módjai és 
eszközei. Jászberény, 1936.) A munkában a következık vettek részt: 
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Móczár Miklós, Tanai Antal, Csekı Árpád, Blénessy János, Szemes 
Gábor, Berzátzy László, Pazár Zoltán tanárok, Kiss József és Balla Béla 
gyak. isk. tanítók. 
 A másik kiemelt kérdés a házilag elıállítható szemléltetıeszköz-
készítı munka. Ezzel a tevékenységgel a tanítóképzı a tanyai iskolákat 
kívánta segíteni. A elızıekben már utaltunk arra, hogy szinte az elsı 
idıszaktól kezdve a tanítóképzı fontos feladatának tartotta az általános 
tanítóképzésen túl a tanyai iskolába történı tanításra és népmővelı 
munkára való felkészítést is. Ehhez kapcsolódott az a célkitőzés, hogy a 
nehéz anyagi viszonyok között is kielégítıen kell felszerelni a tanyai is-
kolákat. Az intézet szemléltetıeszköz készítı munkásságának hatására 
rendezte meg a vármegye tanítósága 1936-ban az intézet falai között, 
majd 1937-ben Szolnokon a taneszköz kiállítást. Ennek eredményeként 
bízta meg a minisztérium az intézetet, hogy mintegy 100 felvidéki és 
kárpátaljai tanító részére, 1939-ben egy hetes szemléltetıeszköz-
készítı és munkaiskolai tanfolyamot szervezzen. 
 Meg kell említeni, hogy a tanítóképzı a gyakorlóiskolája mellett kü-
lön teremben mutatta be a "Népiskolai szemléltetı eszközök győjte-
ménytára" néven állandó kiállítását, amelyben a népiskolai tantárgycso-
portok sorrendjében voltak láthatók az újabb tanítási módszereket szol-
gáló, házilag készíthetı és készült szemléltetı, kísérletezı eszközök és 
szerek mintapéldányai. Említésre méltó az is, hogy a tanítóképzı a fe-
lesleges szemléltetıeszközeivel és győjteményeivel évenként 5-6 tanyai 
iskolát ajándékozott meg. 
 A kiemelt példák és az, hogy a tanítóképzı tanárai sokszor szerepel-
tek a vármegye nagyobb központjaiban rendezett tanügyi értekezlete-
ken, vagy közelebbi vidékek tanítósága tanügyi értekezletein, azt mutat-
ták, hogy a tanfelügyelıséggel és a Jászság tanítóságával hagyomá-
nyosan és kölcsönösen jó viszony alakult ki.  
 Elısegítették ezt a viszonyt az intézet tanárai által írt népiskolai vo-
natkozású munkák is. Például Móczár Miklós: Olcsó népiskolai vegytani 
kísérletek /1932/.,  Csekı Árpád: Mennyiségtani és fizikai tanulókísérle-
tek /1935/., Kiss József: Új nevelı /1928/., Jászok földje /1930/. stb. 
 A tanítóképzı intézet tanári testülete a harmincas évekre teljesen ki-
alakult és a tanítói-nevelıi munkája mellett a város egyesületeiben és 
társasköreiben fokozott közhasznú tevékenységet fejtett ki, továbbá fo-
kozottan kivette a részét a népmővelı munkából. Néhány példát emlí-
tünk a harmincas évekbıl, a tanárok városi egyesületekben, társaskö-
rökben elfoglalt funkcióiról és közhasznú tevékenységükrıl:  
Móczár Miklós igazgató a helyi Népmővelési Bizottság elnöke, a közsé-
gi polgári fiúiskola iskolaszékének alelnöke, a Jász-Nagykun-Szolnok 
Vármegyei Iskolán kívüli Népmővelési Bizottságának, a római katolikus 
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iskolaszéknek, az állami iskolák gondnokságának, az ipar tanonciskola 
felügyelı bizottságának, a Fásítási Bizottságnak, a Jász Múzeum Bi-
zottságának, a városi Kaszinó Egyesületnek, a Katolikus Körnek, a ró-
mai katolikus Egyházközség tanácsának tagja. Kerületi választmányi 
tagja a Köztisztviselık Fogyasztási Szövetkezete jászberényi fiókjának. 
Berzátzy László tanár a városi Kaszinó Egyesület tagja, a jászberényi 
Palotás Dalkör és a Levente Zenekar karnagya. Blénessy János tanár a 
Stefánia Szövetség helyi fiókjának igazgatója, a helyi Hangya Szövet-
kezet igazgatósági tagja, majd elnöke, a helyi Iskolán kívüli Népmővelı 
Bizottságának tagja, majd elnöke, a római katolikus egyházközség kép-
viselıtestületének, a helyi Kaszinó Egyesület tagja a Keresztény Nıegy-
let titkára. Csekı Árpád tanár a helyi kultúregyesület jegyzıje, a Korcso-
lya Egylet pénztárosa, a jászberényi református egyház tanácsosa. 
Málnási Dezsı tanár a jászberényi Kaszinó Egyesület és a római katoli-
kus Kör választmányi tagja. Pazár Zoltán tanár a Korcsolya Egyesület 
elnöke, a jászberényi Polgári Lövészegylet alelnöke, a Stafánia Szövet-
ség választmányi tagja és pénztárosa, az evangélikus egyháztanács, a 
helyi Testnevelési Bizottság, a Múzeumi Bizottság, a Kaszinó Egyesület 
tajga. Siemeister János tanár a helyi Stefánia Szövetség titkára, a helyi 
Levente Egyesület alelnöke, a Kaszinó Egyesület tagja. Tanai Antal ta-
nár az Országos Vöröskereszt Egylet városi választmányának jegyzıje, 
a helyi Népmővelési Bizottság választmányi, a Kaszinó Egyesület, a 
Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Iskolán kívüli Népmővelési Bizottsá-
gának tagja. Fiala Endre tanár a Kaszinó Egyesület, a Polgári Lövész-
egylet, a római katolikus egyházközség kulturális bizottságának tagja. 
Szemes Gábor tanár a Stefánia Szövetség helyi titkára, a helyi reformá-
tus iskolaszék tagja, a helyi Református Ifjúsági Egylet elnöke. Tóth 
Gyula tanár a helyi Iskolán kívüli Népmővelési Bizottság gondnoka, a 
Polgári Lövészegylet tagja. Bognár Gyula tanár az Ugar címő jászsági 
folyóirat felelıs szerkesztıje. Balla Béla gyakorlóiskolai tanító a jászbe-
rényi VIII.kor. római katolikus olvasókör elnöke, a városi képviselıtestü-
let, a helyi Népmővelési Bizottság, a Jász-Nagykun-Szolnok Tanító-
egyesületnek, a Felsıjászsági áll. Tanítóegyesületnek, a jászsági kato-
likus Népszövetség igazgatóságának, és az egyházvédnökség tagja. 
Kiss József gyakorlóiskolai tanító a Kaszinó Egyesület tagja, a Jász Hír-
lap munkatársa. Vágó Elemér gyakorlóiskolai tanító megszervezte az 
elsı jász népfıiskolát (1942. jan.8- márc.14-ig.) 
 A harmincas évekbıl felsorolt példák azt mutatják, hogy a tanítókép-
zı intézet tantestülete teljesen beilleszkedett Jászberény társadalmába. 
A tanári testület tagjai több mint 50 egyesületben, társaskörben fejtették 
ki tevékenységüket. 
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 Már utaltunk arra, hogy a népmővelı munka a húszas évek elejétıl 
kezdve állandóan fokozódott. Mind az intézet, mind a város és környéke 
szempontjából jelentıs volt az a tény is, hogy a helyi Népmővelési Bi-
zottság elnöke a tanítóképzı intézet igazgatója volt . A húszas években 
- mint láttuk - Balázs Béla, a harmincas években Móczár Miklós. Ekkor 
a bizottság gondnokai teendıit Tóth Gyula tanár látta el.  
 1935-1940 közötti években a város különbözı egyesületeiben és kö-
reiben átlagban 306, a 19 külterületi tanyai iskolában pedig 377 népmő-
velési elıadást tartottak. A népmővelési elıadások alkalmat adta arra, 
hogy a nép széles rétegei jobban megismerjék történelmüket, az idı-
szerő bel- és külpolitikai, gazdasági és társadalmi kérdéseket, a mezı-
gazdaság problémáit, a fejlıdés útját, ápolják a népi értékeket, pótolják 
ismereteik hiányait, de lehetıséget adta arra is, hogy a város és kör-
nyékének lakossága és a tanítóképzı intézet kölcsönösen megismerje 
és megbecsülje egymást. 
 A népmővelı munka kiemelkedı eseménye volt 1942. jan. 8-tól már-
cius 14-ig rendezett elsı jászsági népfıiskolai tanfolyam. 
 A tanítóképzı intézet, Jászberény és a Jászság kapcsolatában, 
1917-1944 között, nem hozott változást a tanítóképzı négy évfolyamá-
ról öt évfolyamra emelése, majd 1938-ban a líceum létrehozása és a 
tanítói akadémia tervezése, de az sem, hogy a nehéz történelmi helyzet 
miatt az 1941-42-es tanévben a líceum 4. osztálya már a tanítóképzı 4. 
osztályaként indult és visszatértek az öt osztályos tanítóképzésre. Ezek 
az oktatási és szervezeti változások nem zavarták meg az intézet, 
Jászberény és a Jászság kialakult kölcsönös jó kapcsolatát.  
 Jászberény és a tanítóképzı intézet kapcsolata szempontjából - az 
eddig felsoroltakon kívül - jelentıs az a virág- és növénykultusz, amit az 
intézet, Móczár Miklós igazgató vezetésével, az új épület felépítése után 
megteremtett.  
 1930-ben az öt és fél kataszterholdnyi területen csak az új épület állt. 
Tíz évvel késıbb az iskolai gazdasági kert mellett temérdek virág és 
mintegy 3200 díszcserje és fa ékesítette az épület környékét, az udvar, 
a játszótér és a három szabadlevegıs iskola szélét. Már a második év-
ben a szomszédok is utánozták a tanítóképzı elé ültetett virágszegélyt. 
A városi hatóság sem maradt tétlen és hamarosan az Apponyi téri séta-
hely is virágszegélyt kapott. 1933-ben  Friedvalszky Ferenc polgármes-
terrel történt megállapodás értelmében a tanítóképzı a szomszédos 
sporttelep két utcára tekintı kerítése mellett 1000- nél több díszcserjét 
ültetett el. Ezek a tények is az intézet és a város jó kapcsolatára utal-
nak.  
 A város lakóival való kapcsolatnak fontos része volt a gazdasági 
gyakorlókert is, ahol mintegy két kataszteri holdon, az intézet a kertgaz-
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daság minden üzemét meghonosította (gyümölcsös, szılıtelep, faisko-
la, botanikus kert, virágház, évelı- és konyhakerttelep, de volt gomba-
tenyésztés, méhészet, házinyúl-tenyészet, tyúktenyészet,  a növendé-
kek gyakorló területe ). 
 A gazdasági gyakorlókert nemcsak a tantervi, a tankönyvi és az élet 
kívánalmainak felelt meg, hanem példát adott a lakosságnak. Ez is te-
hát az intézet és a lakosság kapcsolatának egyik lehetıségét jelentette.  
 Az iskolai gyakorlókert kiépítése az intézet alapítására nyúlik vissza. 
Pinkert Zsigmond igazgató már az induláskor a régi épület mellett mint-
egy 700 négyszögöl területen hozott létre gyakorlókertet. İ volt az aki a 
tanítóképzıben elıször hozott létre ilyen intézményt. (Kiskunfélegyhá-
za). Az elképzelését Jászberényben is megvalósította. A gazdasági is-
meretek gyakorlati képzésének ezt a formáját Jászberényben Móczár 
Miklós teljesítette ki. 
 A tanítóképzı intézet, Jászberény és a Jászság kapcsolatát elısegí-
tették azok az adományok is, amellyel a város vezetı testülete, egyesü-
letei, körei, vagy egyes személyek segítették az intézet munkáját, vagy 
segítették az intézet növendékeit.  
 A város vezetı testülete, élén Friedvalszky polgármesterrel, nem-
csak a Rákóczi úti telek adományozásával segítette a tanítóképzıt, ha-
nem az új épület felépítéséhez a szükséges homokot is biztosította és 
magára vállalta az építési anyag fuvarozását az állomástól az ingatla-
nig, az építkezés vízellátását, a terület talajvízmentesítését és a Rákó-
czi út sürgıs csatornázását. 
 A város egyéb segítségét illusztrálja például az a 6 millió korona 
adomány, amelyet a tanítóképzı szgény sorsú cserkészei felruházására 
adott, vagy az intézet cserkészcsapata sátorbeszerzésére (240 P). 
 Nemcsak Jászberény vezetése, hanem a város különbözı egyesüle-
tei, közösségei (Keresztény Nıegylet, a római katolikus iskola tanítótes-
tülete stb.), a városban lévı gazdasági intézmények is segítséget nyúj-
tottak a szegény sorsú tanítójelölteknek. Egyesületek és magánszemé-
lyek több tanulónak fedezték az évi köztartásdíját, vagy juttattak pénz-
összeget a növendékek javára (jutalom, segély stb.). Ezen a téren a 
jászberényi tanítónık jártak az élen (Koháry Ilona, Koháry Boriska, 
Nagy Róza, Váradi Margit). Külön kell említeni Prusovszky Mária ny. 
igazgató tanítónıt, aki 1000,-P-ıs alapítványt tett a tanítójelöltek támo-
gatására és jutalmazására és Kele István apátplébánost, aki a Szt. Imre 
alapítvány alaptıkéjét biztosította. 
 A Jászberényi Ipartestület, a Jászberényi Hitelintézet és Gazdasági 
Bank Rt. a Köztisztviselık Fogyasztási Szövetkezete stb. adományaik-
kal kivették a részüket a tanítónövendékek támogatásából, pénzado-
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mányokkal segítették az önképzıkör, az énekkar, a zenekar munkáját, 
hozzájárultak az ifjúság számára vásárolt rádió költségeihez stb. 
 A város vezetésén kívül tehát az egyesületek, különbözı közössé-
gek, gazdasági intézmények, a város egy-egy polgára is önzetlenül tá-
mogatta a tanítóképzıt és a tanítójelölteket. A polgárok áldozatkészsé-
ge közül néhány példát említünk. Fecske János malom és gızfürdı tu-
lajdonos az új épület felépítéséig havonta két alkalommal ingyenes für-
dıt biztosított a növendékek számára. Vagy Novotha Andor könyvke-
reskedı, aki évenként a növendékek tankönyvvásárlás összegének 10 
%-ának megfelelı összegő könyvadománnyal gyarapította az ifjúsági 
könyvtárat. Doboczky László és Pesti Péter könyvkereskedık szintén 
könyvajándékokkal segítették az intézetet.  
 A polgárok közül többen pénzösszeggel járultak hozzá a nehéz idık-
ben, a növendékek élelmezés ellátásához, vagy otthonuk szebbé, kultu-
ráltabbá tételéhez (Fecske János, Varghy Antal, Pesti András, Neuschli 
János, Gosztonyi Aladár, Balla Pál, Koháry János, Szentgyörgyi András 
stb.) 
 A város lakossága és ifjúságnak szóló adományokon kívül kivette a 
részét a tanítóképzı szertárai szemléltetıeszközeinek gyarapításából 
is. Abbıl a támogatásból szeretném kiemelni a tanyai tanítóknak azokat 
az adományait, amellyel elsısorban az állattani szertár szemléltetı esz-
közeit gyarapították különbözı kitömött állatok ajándékozásával. 
 Lehetne tovább sorolni az egyesületeket, a személyeket, akik segí-
tették az intézet munkáját és a tanítójelölteket, de ez a néhány példa 
önmagában is rámutat arra a kölcsönös jó kapcsolatra, amely a tanító-
képzı, Jászberény és környékének lakossága között kialakult. 
 Az a kapcsolat, ami a tanítóképzı, Jászberény és a Jászság között 
kialakult és az egész idıszakon keresztül virágzott, mindkét fél számára 
pozitív eredményekkel járt. A város és a tájegység gazdagodott egy kö-
zépfokú szakiskolával, amely számára jól felkészült tanítókat adott, to-
vábbá a tanítóképzı - a tantervi célkitőzéseken túl - tevékenységét sok-
oldalúan állította Jászberény és a Jászság szolgálatába. Az intézet és a 
tájegység kölcsönös hatásában rejlı nagy nevelési és oktatási értékek 
érdekében a tanári testület - mint láthattuk - minden rendelkezésére álló 
eszközt felhasznált az eredmény biztosítására. 
 Felmerül a kérdés, hogy a tanítóképzı életében melyek voltak azok 
a tényezık, amelyek a jó kapcsolatot eredményezték.  
 Elıször talán a tudatos vezetést kell említenünk. Az intézet igazgatói 
egyöntetően törekedtek arra, hogy a helyi viszonyok, helyi kapcsolatok, 
helyi körülmények, környezeti tényezık érvényesüljenek az intézet 
munkájában. Ráirányították a tanítójelöltek figyelmét a helyi viszonyok-
ra, a tájegység múltjára, történetére, irodalmára, népének, földjének ér-
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tékeire, eredményeire és hibáira, a szellemi és testi kultúrájára, gazda-
sági életére, mindezek együttes jelentıségére. Az a természeti, társa-
dalmi miliı, a város életébe való bekapcsolódás, a lakóhely megisme-
résén túl mind a tanároknál, mind a növendékeknél, a város és a Jász-
ság szeretetéhez vezetett.  
 A céltudatosság a tanítóképzı, Jászberény és a Jászság kölcsönös 
kapcsolatában csak szakmailag és pedagógiailag jól felkészült, állandó 
és stabil tantestület esetében realizálódhatott.  
 Az intézet tanárai a tanítóképzı intézeti tanári diplomán kívül, szinte 
kivétel nélkül mindegyikük, népiskolai tanítói és polgári iskolai tanári ok-
levéllel is rendelkeztek. Ez azt jelentette, hogy mindegyikük már 15 
éves korától kezdve pedagógus pályára készült. Tudjuk jól, hogy a taní-
tóképzı intézeti tanárképzés rendezı elve a „kiválogatás elve" volt. Ez a 
tanárképzés elsısorban a polgári iskolai tanárképzésre épült, amelynek 
legnagyobb arányú elıiskolája a tanítóképzı volt, így ez az elv végig ér-
vényesült. A tanítóképzı intézeti tanárjelölt egész iskolai élete során, a 
tanulmányi eredmény, szelekciós tényezıként mőködött, de szelekciós 
tényezıt jelentett a pedagógiai pályára való felkészültség és rátermett-
ség is. Ez biztosította a tanárok magas szintő szakmai és pedagógiai 
felkészültségét. 1906-tól a tanítóképzı intézeti tanárképzés kerete, ösz-
szefoglaló intézete az Apponyi Kollégium volt (1906-1929-ig Budapes-
ten, 1930-1949-ig Szegeden) és ehhez csatlakozott egyfelıl a tudomá-
nyos elmélyülés, a magas szintő szakmai munka színhelye: a tudo-
mányegyetem, illetve a Képzımővészeti Fıiskola, vagy a Zenemővé-
szeti Fıiskola, másfelıl a gyakorlatba való bevezetés színhelye: az 
elemi iskolai tanítóképzı intézet. Ez a hármas egység jelentette a taní-
tóképzı intézeti tanárképzést. 
 Ezt az utat járták meg a Jászberényi Tanítóképzı intézet humán -és 
reál szakos, továbbá a rajz- és zene szakos tanárai.  
 1917 és 1944 között összesen 24 humán és reál szakos, 4 rajz sza-
kos, 1 zeneszakos tanár tanított az intézetben. Valamennyien Apponyi 
Kollégiumot végzett tanárok voltak.  
 Egy tanári testület összeforrottsága és szelleme a szakszerő vezetés 
és irányítás mellett nagymértékben függ attól, hogy a tanárok milyen 
hosszú idıt töltenek el együtt az intézetben. Az adatok azt mutatják, 
hogy a tanítóképzı intézet stabil, hosszú idın át együtt tanító tanárai 
testületbıl állt  1917-1944 között. (A humán- és reál szakosok közül 20-
25 évet töltött az intézetben 2 fı, 10-15 évet 5 fı, 4-9 évet 7 fı, az egyik 
rajz szakos tanár 17 évet, a zenetanár 26 évet tanított az intézetben.) A 
tanárok az ország különbözı vidékeirıl kerültek a tanítóképzıhöz, de a 
hosszú itt lakás alatt megfogta ıket Jászberény és a Jászság szelleme 
és igazi jász patriótákká váltak.  
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 A tanárok felkészültsége, a tantestület stabilitása csak abban az 
esetben biztosíthat eredményt az iskola és a tájegység kölcsönös kap-
csolatában is, ha céltudatos és koncepcióval rendelkezı vezetık irányít-
ják a munkát. Az elmondottak igazolják, hogy az intézet igazgatói: 
Pinkert Zsigmond (1917-1921). Balázs Béla (1921-1930) és Móczár 
Miklós (1930-1941)  Fiala Endre (1941-1942), és Árpássy Gyula (1942-
1944) ismerték a helyi viszonyokat és a megfelelı helyi kapcsolatok út-
ján meg tudták oldani az intézet, Jászberény és a Jászság kölcsönös 
kapcsolatának kialakulását és fejlesztését mindkét fél érdekének meg-
felelıen. 
 Felmerül természetesen az a kérdés is, hogy Jászberény és a Jász-
ság részérıl mi volt az az alaptényezı, amely 1917-1944 között elmélyí-
tette a jó kapcsolatot a tanítóképzı intézettel. 
 A történelmi Magyarországon az állami tanítóképzık létrehozása a 
nemzetiségi területeken realizálódott. A Jászság és a Nyírség szinte 
kimaradt ebbıl a fejlesztésbıl. A nyíregyházi tanítóképzı létrehozása 
1914-ben, a jászberényi tanítóképzı létrehozására mint láttuk 1917-ben 
került sor. A trianoni Magyarország elveszítette az összes tanítónıkép-
zı intézeteinek több mint a felét (91  43). Ezen belül az állami tanító-
képzık mintegy kétharmadát (22  8). Ezzel megnıtt a megmaradt taní-
tóképzık jelentısége. Jászberény vezetısége tudatában volt annak, 
hogy a nemzet széles rétegeinek kulturális szintjét emelni kell és ehhez 
jól felkészült tanítóságra van szükség. Ez a felfogás teljes mértékben 
megegyezett Jászberény képviselıjének, Apponyi Albertnek a felfogá-
sával, aki már a jászberényi tanítóképzı intézet alapításakor azt írta a 
városnak, hogy "a magyar nemzet parancsolólag kívánja, hogy népokta-
tási ügyünk fejlesztessék, hogy a magyar nép a népek és nemzetek 
nagy versenyében sikerrel állhassa meg a helyét... erre a nagy feladatra 
elsısorban a jó iskola készíti elı a nemzedéket, amely iskolának lelke: 
a nemzetért, a népért küzdeni tudó és mindenek felett a kötelesség tel-
jesítésre mindig kész, mővelt tanító." 
 Apponyi Albert és Jászberény vezetıségének felfogása megegyezett 
a kor kultúrpolitikájával és megegyezett gróf Klebelsberg Kunó koncep-
ciójával is, akinek kultúrpolitikája két elvi alapra épült, egyrészt kívánta 
a magyar nemzet széles rétegeinek kulturális szintjének emelését, más-
részt arról is gondoskodni kívánt, hogy minden téren kellı számban áll-
janak magasan képzett, európai szintő szakemberek rendelkezésre 
(Collegium Hungaricum hálózat kiépítése). 
 E kultúrpolitika egyik alapvetı - a széles néprétegek kulturális szintje 
emelése - elvének megvalósítása Jászberénynek és a Jászságnak ér-
deke volt. Ezt diktálta a tájegység településszerkezete is. A meglévı ta-
nyarendszer széles tanyai iskolai hálózatot követelt. Jászberény kör-



 191

nyékén mintegy 19 tanyai iskola volt, illetve alakult ki és ezeknek az is-
koláknak jó tanítókra volt szükségük, akik a szakmai munkájukon kívül 
a helyi körülményeket is ismerik. A tanítóképzı és a tájegység kapcso-
latának alaptényezıje az a kulturális szükséglet, ami ezen a területen is 
jelentkezett.  
 Jászberénynek 1917-ig egy középiskolája, gimnáziuma volt. A taní-
tóképzıvel emelkedett a városban a középfokú oktatási intézetek szá-
ma, de ez nem egyszerően a számok emelkedését jelentette, nemcsak 
tanítói szükségletet elégített ki, hanem a városban nıtt a tanárokkal az 
értelmiségiek száma, akik a munkájuk mellett a város kulturális életé-
ben is be tudtak kapcsolódni. Az elmondottak igazolják Apponyi Albert 
szavait, hogy „az intézet... a város kulturális és gazdasági fejlıdésének 
lényeges tényezıjévé fog kifejlıdni". Ez meg is történt. 
 Jászberény város polgármestere és a város vezetı testülete világo-
san látta a tanítóképzı intézet jelentıségét, hasznát a város életében, 
ezért céltudatosan segítette, támogatta a tanítóképzıt erkölcsileg és 
anyagilag egyaránt. 
 1945 után a társadalom és az oktatási rendszer változásával más 
kapcsolatok alakultak ki Jászberény, a Jászság és a különbözı intéz-
mények között, mint az elızı korban. 
 A középfokú tanítóképzés megszőnt és ma helyette Tanítóképzı Fı-
iskolája van a városnak. Egy fıiskola, a város és a tájegység kapcsolata 
más minıséget jelent, mint egy középfokú intézet és a város kapcsolata 
volt. A múlt tapasztalata, az 19171944 közötti eredmények a tanítókép-
zı intézet, Jászberény és a Jászság kapcsolatában azonban példát ad-
hat a mai kor számára is. 


