
NÉPISKOLAI OKTATÁS SZOLNOK MEGYÉBEN 1771/72-BEN

A Jászkunság 1970. évi 4. számában, a Szolnok megyei népiskolai oktatás XVIII.
század közepi történetéről festettünk körképet 1746-beli adatok alapján. Tanulmá-
nyunkban akkor ígéretet tettünk, hogy a XVIII. századi helyzetet más időmetszetben
is bonckés alá vesszük és olvasóink elé tárjuk.

Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesült vármegyék járási szolgabírái — a
Helytartótanács rendeletére — 1771-ben és 1772-ben összeírták a működési területük-
höz tartozó helységek népiskolai tanítóit, jövedelmeikkel és az iskolába járó gyer-
mekek számával, valamint a tananyag jellemzésével egyetemben. Az egri levéltárban
gondosan megőrzött okmányok alapján e korszak rendkívül fontos népiskolai oktatási
kérdéseiben meglehetős tárgyilagossággal eligazodhatunk.

Az akkori Szolnok megye 38 helysége közül 33 szerepel az egyik, a másik vagy
éppen mindkét összeírás kimutatásában, öt helység (Fegyvernek, Szajol, Szelevény,
Tiszasüly és Tószeg) adatait egyetlen esetben sem vették számba. Ebből joggal követ-
keztethetünk arra, hogy a falvakban 1771:72-ben nem volt tanító, nem volt népiskolai
oktatás. Ez tehát annyit jelent, hogy a megye helységeinek 13n'»-ában nem beszél-
hetünk a legprimitívebb elemi iskolai tanításról sem.

A iskolák működésében, az oktatás anyagában és természetesen a tanítók hely-
zetében éles különbségek mutatkoznak aszerint, hogy — az egri. illetve a váci püspök
fennhatósága alatt — katolikus vagy éppen kálvinista kézben működtek.

Katolikus népiskolák működtek a következő helységekben: Alattyán, Cibakháza,
Csépa. Kőtelek, Nagyiván, Nagykörű, Szentivány, Tiszabő, Tiszapüspöki, Tiszavárkony,
Törökszentmiklós és Szolnok.

A kálvinisták kezében: Dévaványán, Mezőtúron, Nagyréven, Tiszaabádon, Tisza-
burán, Tiszaderzsen, Tiszaföldváron, Tiszafüreden, Tiszaigaron, Tiszainokán, Tisza-
kürtön, Tiszaroffon, Tiszasason, Tiszaszentimrén, Tiszaszőlősön és Vezsenyben volt
iskola.

Törökszentmiklóson mind a katolikusok, mind a kálvinisták tartottak fenn maguk-
nak népiskolát. Tiszaszalókon pedig, ahol 1771-ben csak a kálvinistáknak volt isko-
lájuk, a következő esztendőben már a katolikusok is felállították a magukét. Viszont
a Tiszaföldváron működő kálvinista népiskolát 1772-ben már katolikus váltotta fel,
illetve csak ezt találta működésben az összeíró járási szolgabíróság. Valószínűnek lát-
szik, hogy a protestánsok iskolája átmenetileg szünetelt.

Szolnok városban is két elemi iskoláról tudunk ebben az időben. Az egyik az ún.
„magyar oskola", az összeírás szerint félreérthetetlenül katolikus volt. Viszont a má-
sikról, az ún. „német oskoláról" nem tett az összeíró szolgabíró idevágó megjegyzést.*

Az iskolába járó gyermekek száma 1771/72-ben összevetve az 1746. évi idevágó
adatokkal, nem sok különbséget mutat. Negyedszázad múltán is meglehetősen ki-
egyensúlyozatlan a gyermekek beiskolázása, és lényeges fejlődésről nem beszélhetünk.

• Szolnoknak abban az időben csak katolikus lakossága volt. (Szerk.)
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Néhány helységben 25—26 esztendő múltán is ugyanannyi, vagy közel azonos
számú gyermek járt iskolába. Ez volt a helyzet a kőtelki, szentiványi katolikusoknál,
és a tiszaabádi, tiszaszalóki, tiszaszentimrei kálvinista iskolákban. Sőt olyan rend-
hagyó faluról is tudunk: Tiszaderzsről, ahol negyedszázad múltán a lakosság számá-
nak gyarapodása ellenére is, az 1746-beli 31-ről 1771-ben 12-re esett vissza a tanuló
gyerekek száma!

Amíg a katolikus Nagyivánon megkétszereződött a tanulók száma, addig az
ugyancsak katolikus tiszaőrsiben a felére csökkent. A nagykörűiben 46,6n/o-kal, a
tiszabőiben pedig 30,7 %-kal apadt az iskolába járó gyermekek száma!

Ilyen jelenséggel — bár lényegesen kisebb mértékben — találkozunk a kálvi-
nista népiskolákban is. Amíg például 1771-ről 1772-re Tiszaabádon felére, Tiszaburán
pedig már 40 %-ra csökkent a beiskolázottak száma, addig Tiszakürtön 25, Tisza-
swntimrén 35, Tiszafüreden 50, Tiszaroffon 101 %-os a tanulók gyarapodásának
mértéke.

A jelek szerint tehát a kálvinista népiskolákban a gyermekek beiskolázása erő-
teljesebben gyarapodott, mint a katolikusokéban, de mindkettőben alulmaradt a
megkívántnál. De ellentétes jelenség sem ritka. így Tiszaderzsen már 1747-ben 400
kálvinistánál többet vettek számba, mégis 1771'72-re csupán 12—12 gyermek járt
az elemi iskolába. Elgondolkoztató az is, hogy a mintegy 500 kálvinista lelket szám-
láló Tiszaőrsön sem 1771-ben, sem 1772-ben nem talált a szolgabíró kálvinista nép-
iskolát. Törökszentmiklóson pedig ahol mintegy 2700 kálvinista élt, a vizsgált két
évben csupán 118, illetve 121 gyermek járt iskolába.

A helytartótanácsi rendeletre tevékenykedő szolgabírák azzal indokolják álta-
lában a tanulók alacsony számát, hogy a szülők a munkába — elsősorban állatok
őrzésére — vonják el gyermekeiket az iskolai oktatástól. így azok vagy el sem ke :-
dik az írás, olvasás és számolás megtanulását, vagy előbb-utóbb abbahagyják azt.

Említésre méltó, hogy Tiszaszalókon a katolikus népiskolában a vármegye;
hatóság attól remélt javulást, ha az iskola a tanító lakásától külön választatna,
— ugyanis ebben a korban igen sok katolikus elemi iskola még a tanító lakó-
szobájában működött.

Nagymértékben rontotta a katolikus gyermekek beiskolázását az a körülmény
is, hogy az egri püspök szigorúan megtiltotta híveinek a kálvinisták iskoláinak láto-
gatását, így például 1767-ben eltiltották, hogy Tiszaszalókon és Abádon „a katolikus
gyermekek a nem katolikus elemi iskolát látogathassák, sőt abban buzgóságot
nyerjenek. Ezekben a tiszamenti, — zömében kálvinista helységekben — lakó híveit
gróf Eszterházy Károly egri püspök inkább akarta tanulatlannak tudni, mintsem,
hogy az írás—olvasást és a számolást kálvinista iskolamesterektől sajátítsák el!

Viszont példamutatóan viselkedtek a tiszavárkonyi protestánsok, akiknek
1771/72-ben nem volt a faluban iskolájuk. Mind a kálvinisták, mind a luteránusok
minden aggodalom nélkül küldték gyermekeiket a katolikus tanító keze alá.

Az iskolából inkább a fiúk maradtak el, mint a lányok, mivel őket szüleik
jobban tudták használni a munkában. Ez kitűnik abból is, hogy amíg a tiszabői
népiskolát 1771-ben 26 vegyesnemű gyermek látogatta, addig a következő évben
már csupán 8 leányka tanult ott. A tiszaburai kálvinista elemi iskolába 1771-ben
még 40 fiú és leány járt vegyesen, 1772-ben azonban már csak 16 kislányt talál-
tak ott.

A Helytartótanács is felfigyelt erre a körülményre és 1786/87/88-ban a követ-
kező utasítást adta a Heves és Külső-Szolnok törvényesen egyesült vármegyék ha-
tóságának:

„ . . . Minthogy tapasztalt dolog az, hogy több Helységekben a tanulásra alkal-
mas Gyermekek az Oskoláktul el vonattatnak, és a magok kárával a Marhák
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őrizetére fordíttatnak, méllyel is az oktatásnak előmenetele tsekkenik. Azért az
Vármegyéknek, ... újonnan keményen meghagyatik, hogy vigyázó szemmel légyen,
hogy minden helységben egy közönséges, vagy a Localitásra és a különbféle Mar-
hákra való nézve több Pásztorok is legyenek. Azon helységek elöljárói pedig Kik
ezen felséges rendelésnek értelméhez képest ezt el mulattnak, mértékletes Pénzbeli
fizetésekkel büntettessenek meg, és az illető Pénz, Oskola könyvekre a szegényebb
gyermekek számára fordíttasson ..."

Természetesen ez és az ilyesféle utasítások nem segítettek a bajon és semmi-
vel sem javítottak a beiskolázás komoly problémáján. Hosszú ideig még minden
maradt a régiben.

A tanítás tartalma
A vármegyei összeírások érdekes adatokról tanúskodnak.
A katolikus iskolákban az 1771. évi leltári forrásanyag szerint az írás, olvasás

és a hittan elemei képezték általában a tananyagot. Tehát az 1746-os helyzethez
viszonyítva itt sem fedezhető fel a javulásnak jóformán semmi nyoma. A szolgabíró
csupán egyetlenegy helyen, Alattyánban jegyezte fel, hogy a tanító még „declina-
tio"-t is tanít.

A szolnoki 1746. évi, korábbi helyzetet nem ismerjük, de mindenképpen érdekes,
hogy 1771 '72-ben a „magyar oskola" tanítója: Kuczora Gáspár, az írás és olvasás
mellett még „a latin és magyar nyelv elemeinek kezdetei"-t is oktatta, s hogy a
„német oskolá"-ban is tanították a magyar és latin írás—olvasást!

A kálvinista népiskolákban 1771 72-re — az előbbi tanulmányban már ismer-
tetett 25—26 esztendővel korábbi helyzethez képest — tovább emelkedett az oktatás
színvonala, kivált a városokban.

Mezőtúron, Tiszaszőlősön, Tiszafüreden és Törökszentmiklóson 1771-ben a kál-
vinista „rektor", ahogy a tanítót nevezték, már számtant is tanított, sőt a képzet-
tebb füredi mester már bizonyos történelmi ismeretekkel is foglalkozott. Tiszaroffon
pedig valamelyes latin nyelvi oktatás is folyt.

A mezőtúri, dévaványai és a törökszentmiklósi helyzettel, jelentőségüknél fogva,
külön kiemelten is kell foglalkoznunk, mivel — láthatóan — e három helyen állott
a vizsgált két év alatt a legmagasabb szinten a népiskolai oktatás Szolnok me-
gyében.

Mezőtúron — az 1771. évi összeírás tanúbizonysága szerint — az íráson, olvasá-
son, és hittanon túl, a nagyobbak már egészen a „logikai osztályig" is oktatást
nyerhettek. 1772-ben arról vall a még pontosabban felvett jelentés, hogy a tantár-
gyak között volt található a számtan, földrajz, logika, poétika, a conjugatio, com-
paratio és a declinatio is, sőt még a római régiségekről is hallottak egyet s mást az
iskolába járó nagyobb gyermekek.

A dévaványai kálvinista népiskolába sem volt megvetendő a helyzet ezen a
téren, mert az írást és olvasást jól elsajátítottaknak módjukban állott a declinatio,
comparatio és conjugatio mellett már a középiskolai jellegű grammatikát és syn-
taxist is tanulniok.

Törökszentmiklóson is kimagasló volt a helyzet, bár itt a syntaxisnak nem ta-
láljuk a nyomát a tantárgyak sorában.

Akiken a tanítás terhe nyugodott

Míg 1746-ban működtek női tanerők, addig az 1771,72-es összeírásban hiába ke-
ressük őket. Pedig említésre méltó, hogy néhány évvel korábban, az egri püspöki
egyházmegyében 1767-ben lezajlott un. canonica visitatio során olyan utasításokat
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kaptak a plébánosok, hogy munkálkodjanak azon, hogy a koedukáció mielőbb meg-
szűnjék, s a leánykák a fiútól különválasztottan, lehetőség szerint nők által tanít-
tassanak, ha erre a hivatalra alkalmatos személyt sikerül találniok. Erre azonban
— láthatóan — nem került sor.

A tanerők esetében a helyzet annyira javult, hogy az összeírás mindössze Csé-
pán mutatott ki olyan katolikus népiskolai tanítót, aki egyben harangozói feladatot
is ellátott. A katolikus tanítók általában a kántori munkakört is betöltötték. E tevé-
kenységért természetesen jelentékenyebb külön jövedelmet húztak. Az ún. kántor-
tanítói állás egyébként igen sok helyen egészen a felszabadulásig, illetve az iskolák
államosításáig fennmaradt.

A kálvinista tanítók — akiket általában ,,rektor"-nak emlegetnek e kor levél-
tári forrásanyagai — az említett három városban kétségtelenül képzettebbek voltak.
A mezőtúri iskolában megjelent a korábbi egyetlen tanerő mellett a segédtanító is.
1771/72-ben Kiss Imre vezető tanító társaságában találjuk, mint „subalternus"-t
Boross Istvánt. Az 1772-es összeírásban pedig már az igazgató-tanító mellett (Űjváry
Benjámin, aki igazgat), másodtanítóként továbbra is Boross István szerepel, de rajta
kívül még öt segédtanítót, vagy talán helyesebben: tanítósegédet sorol fel a szolga-
bíró: Kaposi Gábort, Kemperes Pált, Kiss Lászlót", Szőlős Istvánt és Vizinyi Györ-
gyöt. Ezeket az igazgató oktatja ki mesterségükre, hogy szükség esetében a segít-
ségére legyenek. Ennek megfelelően tehát csekélyke fizetésüket is tőle kapják.

Miből éltek a tanítók?

A tandíjak és a tanítói jövedelmek kérdésének a vizsgálata is tanulságos képet
mutat 1771/72-ben. Általában három lehetőséggel találkozunk.

Már csak néhány helységben képezi a katolikus tanító egyetlen jövedelmét a
növendékektől kapott tandíj. Ilyen helyzet volt még 1771-ben is Tiszainokán és
1772-ben Szentiványon. Öt növendékenként 51, emitt csupán 30 krajcár járt egy
tanuló után.

2. Másutt a tanítót a helység maga fizette és a tanulók nem fizettek mesterük-
nek semmit. A katolikusoknál ilyen esettel találkozunk Csápán (20 forint), Cibak-
házán (10 forint), Tiszapüspökiben (12 forint), Törökszentmiklóson (12 forint és 12
pozsonyi mérő búza), Nagykörűben (6 forint), valamint Tiszabőn (ahol a püspök
utasítására 8 forintot fizetett a község a gyermekek tanítójának. Nagyivánon a ta-
nítói javadalom 12 forint készpénzt, 12 pozsonyi mérő búzát és 30 font marhahúst
jelentett. Alattyánban a tanítói fizetség csupán 3 pozsonyi mérő búza volt. (1 po-
zsonyi mérő = 62,4984 liter — 1 font = 56 deka.)

A kálvinistáknál ez a tanítói fizetésmód csak Mezőtúron és Törökszentmiklóson
volt szokásban. Az előbbi esetben 1772-ben az igazgató-tanítónak már 86 forint 42
krajcárból állott a fizetése. Boross másodtanító pedig 34 forintot az „egyházi alap".
ból kapott.

3. A legáltalánosabban elterjedt szokás szerint a tanító jövedelme a helység
által adott „konvenció"-ból és bizonyos természetbeni járandóság állt, valamint a
tanítványoktól szedett pénz-, vagy terményben tandíjból.

E kettős járandóság katolikus iskoláknál csupán néhány helyen (Szolnok, Tisza-
szalók) volt elterjedve. Kőtelken pedig úgy oldották meg a tanító fizetését, hogy
a fiúktól kapott 51, a lányoktól szedett 30 krajcárt a község még növendékenként
51 krajcárral toldotta meg.

Érdekességként ismertetjük a szolnoki „magyar és német oskola" tanítóinak évi
jövedelmét. A tanítványok nemükre való tekintet nélkül, 30 krajcárt fizettek. A vá-
ros által adott tanítói konvenció pedig 15 forint készpénzből, 10 pozsonyi mérő
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búzából, 5 pozsonyi mérő árpából, 1 sertésből, 2—2 pár csizmából és nadrágból,
4 „média" vajból, 50 kilogramm marhahúsból és 12 font világításra szolgáló fagy-
gyúból állott.

A kálvinisták iskoláiban a tandíj rendkívül változatos volt. Például Tiszaszaló-
kon csak 30, de Tiszavárkonyban már 75 krajcár. A legtöbb helyen azonabn V2—1
pozsonyi mérő búzával, vagy árpával fizették meg a szülők gyermekeik tanítását
a rektornak. Például Tiszaszentimrén, Tiszaabádon 1—1 pozsonyi mérő árpa, Tisza-
szőlősön, Vezsenyben \'-< pozsonyi mérő árpa, Tiszaigaron V2—'.2 pozsonyi mérő árpa
és búza volt a tanulók tandíja.

Ebben a kategóriában a községtől aredő tanítói jövedelem is igen változatos
képet mutat. Példaként néhány eset jól illusztrálja a helyzetet.

A tiszaroffi kálvinista tanító, Szilágyi Bálint uram, 1771-ben a községtől 30
magyar forint készpénzbeli fizetést húzott, amelyhez még 12 pozsonyi mérő búza
járult, s a tanulók fejenként ' j pozsonyi mérő árpával fizették meg a népiskolai
oktatást. A következő esztendőben, 1772-ben alkalmazott Hegyi János már 36 rénesi
forintot kapott a község pénztárából, 12,5—12,5 pozsonyi mérő búzával és árpával,
1 mázsa sóval és 1 öl tűzifával kiegészítve. De a tanulóktól ő is az elődje idejében
megszabott tandíjat szedte.

Mezőtúron Kiss Imre rektornak 1771-ben 100 forint készpénzt adott a város.
A tanulóktól fejenként ' 2—' '•, pozsonyi mérő búzát és árpát kapott tandíj fejében.
A következő évben, 1772-ben utóda, Üjváry Benjámin, már 86 forint készpénz-
fizetéssel beérte.

A tanítók fizetése, illetve járandósága a községgel való szabad egyezkedésen
alapult. De egy-egy tanítóval is évente újból és újból megállapodást kötött a hely-
ség. Tiszavárkonyban például a kálvinista tanító 1771 72-ben Szabó Mihály volt,
de amíg 1771-ben a községtől adott 5 pozsonyi mérő őszi és 2,5 mérő tavaszi vetés-
sel beérte, addig 1772-ben már 10 pozsonyi mérő őszi és 5 mérő tavaszi vetésben
állapodtak meg. Sőt, amíg korábban 75 krajcár tandíjat szedhetett növendékeiből,
addig 1772-ben ezt is felemelte 23 dénárra s 1 pozsonyi mérő búzára.

Jól mutatja az egyénileg is megállapított tandíj összegét, ha összevetjük a déva.
ványai és a törökszentmiklósi helyzetet.

Törökszentmiklós Dévaványa

„elementariae". azaz kezdők 12 krajcár 17 krajcár
„lectore et col ectore" 34 krajcár 18, ill. 24 krajcár
declinisták 50 krajcár 51 krajcár
comparatisták 1 forint 1 forint 8 krajcár
conjugisták 1 forint 8 krajcár 1 forint 8 krajcár
grammatisták 1 forint 25 krajcár 1 forint 25 krajcár
syntaxisták — 1 forint 42 krajcár

Tanulmányunkat azzal a megállapítással zárhatjuk, hogy jelentékenyen hozzá-
járult e korszak kedvezőtlen népiskolai helyzetéhez az a körülmény is, hogy a taní-
tók rendkívül gyakran változtatták munkahelyüket, s egyre újabb és újabb hely-
ségben próbáltak szerencsét.

Az 1771 72. évi vármegyei összeírásokból kitűnően 28 iskoláról állapítható meg,
hogy névszerint ki volt a tanítója. Kitűnik, hogy a 28 tanító közül csak 13 maradt
a helyén egyik évről a másikra. Ez tehát annyit jelent, hogy a tanerők 53,6 %-a
1771-ről 1772-re elhagyta munkahelyét. Ennek rendkívül kedvezőtlen hatása is hoz-
zájárult, hogy még a XVIII. század harmadik harmadában lezajlott iskolareformok
korában sem alakult ki kedvező helyzet a népiskolai oktatásban.

Sugár István

83


