
Szolnok megye iskolakultúrájának néhány sajátos vonása
az 1945-1948 közötti koalíciós időszakban

A szovjet csapatok által felszabadított területeken - elsősorban a Tiszán-
túlon és a Duna-Tisza közi megyékben - viszonylag korán kezdetét vette a de-
mokratikus nemzeti erők kibontakoztatása. A szovjet katonai parancsnokságok
azonnal elrendelték az iskolák megnyitását és a tanügyigazgatás helyi szerveinek
megalakítását. így történt Jász-Nagykun-Szolnok megyében is. A harci zaj elülése
után, a hivatalos tanügyigazgatás kiépülése előtt 1944 novemberében a falvak és
városok egy részében fontos lépések történtek az iskolai munka újrakezdése érde-
kében. Ennek eredményeként november 13-án Kenderesen, 14-én Dévaványán,
15-én Tiszaszentimrén, 20-án Kunhegyesen, Kunmadarason, 25-én Kunszent-
mártonban, 28-án Nagykörűben stb. indult meg az iskolai munka.1

A megye székhelyének 1944. november 4-én történt felszabadulása után a
tanfelügyelői hivatal újjászervezése is megtörtént s az újonnan megbízott tanügyi
vezető már IQ4}. január yén körlevelet intézett a községi elöljáróságokon ke-
resztül az iskolafenntartókhoz, az iskolákhoz és a pedagógusokhoz- Ebben közölte,
hogy a megyei tanügyi hivatalt újjászervezték - s egyben jelentést kért az elmúlt
tanévben elbírált tanulókról, a nevelők számáról, a tanítás újbóli megindulásáról,
az akadályozó tényezőkről, nehézségekről. Miheztartás végett azt is közölte, hogy
„a honvédelmi ismeretek tanítása s minden, ami a levente-intézménnyel kapcso-
latos, mellőzendő. A tanításban kerüljük a fasiszta szelleműséget, a faji, felekezeti
és nemzetiségi ellentétek szítását. . . gondosan ügyeljünk az orosz hadsereggel
való barátságos kapcsolat megteremtésére". Felhívta a nevelők figyelmét, hogy
„az iskola és a szülői ház kapcsolatát tegyék bensőségesebbé s a szülőknek idő-
szerű nevelési, egészségügyi, táplálkozási stb. tanácsot adjanak. A közigazgatási
hatóságok bevonásával akadályozzák meg az iskolakerülést". Gondolt a tanügyi
fegyelem megszilárdítására: „feltétlenül elkészítendő a tanulók névjegyzéke, az
osztálynapló, az elvégzett tananyag a mulasztások megjelölésével". Tájékoztatásul
közölte, hogy Szolnokon megalakult a Tanárok és Tanítók Szabad Szervezete
gazdasági érdekeik védelmére, s „ajánlatos a helyi csoportok megalakítása s ennek
alapján egy vármegyei szervezet kiépítése". Az iskolákból beérkezett jelentések
alapján 1945. március 2-án azt jelentette felügyeleti hatóságának, hogy Szolnok
megye népiskoláinak nagy részében - 40 községben - megkezdték a tanítást
(321 pedagógus, 1620 tanulóval), s 13 községről adatok híján nem tud érdem-
legesen nyilatkozni.'

A debreceni Tankerületi Főigazgató 1944. december i-én valamennyi közép-,
középfokú- és szakiskola igazgatójához, a megyei tanügyi hivatal vezetője 1945
január elején a népiskolákhoz fordult körlevéllel, amelyben több lényeges tartalmi
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kérdésre hívták fel a nevelők és igazgatók figyelmét. Ennek ellenére egyes iskola-
vezetők bátortalanok voltak, csak a konkrét utasítás ellenében mertek cselekedni.
Így pl. felvilágosítást, utasítást kértek, hogy „ . . . a német nyelvet tanítsuk- e
továbbra is" (Tiszaföldvár, polg. isk., Jászárokszállás, polg. isk.),'1 „tanítható-e
az Internacionálé az iskolában" (Jászládány, népiskola),' „elmondhatjuk-e a
Hiszekegyet vagy nem" (Jászapáti kir. kat. gimnázium),0 „a tanulók hová fizes-
sék a tandíjat", „tanítható-e az orosz nyelv", „az iskolai altiszttől kell-c igazoló
nyilatkozat" (Tiszaföldvár) 7 stb. Az illetékes tanügyi vezetők látva a bizony-
talanságot, a felmerült kérdéseket megértő emberséggel fogadták s a lehetősé-
gekhez mérten a szükséges felvilágosítást, eligazítást időben megadták.

A felszabadult területeken megalakult társadalmi szervek - nemzeti bizott-
ságok, pedagógus szakszervezet helyi csoportjai, MADISZ, MNDSZ - igen aktí-
van támogatták a közoktatásügy demokratizálására irányuló törekvéseket. Makón
- ahol a város iskoláit október 19-én az egész országban elsőként nyitották meg -
a helyüket elhagyó iskolaszéki, igazgatótanácsi tagok, az elszaladt állami és egy-
házi főhatóságok pótlására és jogköreinek helyettesítésére megszervezték a Makói
Közoktatási Bizottságot. Ez a szerv intézte a város iskoláinak összes ügyeit még
a tavaszi hónapokban is h Szentesen a nemzeti bizottság saját hatáskörében külön
iskolafelügyelő bizottságot hozott létre 1945 januárjában, az oktatás demokratikus
szempontok szerinti felülvizsgálata és ellenőrzése céljából.'

A Debreceni Nemzeti Bizottság a tankerületi főigazgatósággal együttműködve
Nevelési Tanács felállítását határozta el.w Megállapították, hogy az országot ért
háborús megpróbáltatások, valamint az ezekkel járó közlekedési zavarok még
mindig sokban nehezítik az oktatást. Számos helyi jellegű, de igen fontos prob-
léma vetődik fel, amelyeknek megoldása azért ütközik nehézségekbe, mert az
iskolák, illetőleg a helyi társadalom kívánalmairól a felügyeleti hatóság nem sze-
rezhet kellő időben tudomást. A főigazgató is szükségesnek tartotta, hogy egy évi
időtartamra minden városban és járási székhelyen nevelésügyi tanácsot szervez-
zenek. Ezért a főigazgatói hivatal előzetes tervet készített a városi, illetőleg járási
nevelésügyi tanácsok tevékenységének körvonalazására és ügyvitelére. A tervezet
szerint a Tanács célja az volt, hogy hozza egymáshoz közelebb a „társadalmat
és az iskolát, az iskolai kérdésekben érvényesítse a társadalom szempontjait,
a társadalmiakban pedig az iskolát. Kísérje figyelemmel a működési köre alá
tartozó iskolákban és intézetekben a nevelés és oktatás ügyeit, különös tekintettel
az illető város, ül. járás viszonyaira", a tankerületi főigazgató felhívására, vagy
saját kezdeményezéséből oktatási és nevelési kérdésekben véleményt mondjon és
javaslatot terjesszen elő.11

A tanács elnökének személyében az illetékes nemzeti bizottság a tankerületi
főigazgatóval vagy a tanfelügyelővel közösen állapodott meg. A tagok pedig a
tanács céljának megfelelően a társadalmi élet, a demokratikus pártok, a nevelői
testületek, felekezetek s egyéb számbavehető szervezetek - MADISZ, MNDSZ -
képviselőiből kerültek ki a helyi viszonyoknak megfelelően. Ezt a tervezetet fo-
gadták el alapul a megalakult városi, járási szervezetek. Az elsők között 1945
márciusában alakult meg a Mezőtúri Nevelésügyi Tanács. A jászapáti kir. kat.
gimnáziumban 1945. nov. 25-én szervezték meg a Jászsági Alsó járás Nevelésügyi
íanácsát 14 fővel, amelynek elnöke a gimnázium igazgatója, titkára egyik ta-
nára lett.12

Ezek a tanácsok helyi autonóm szervként alakultak, nem avatkoztak be az
iskolák belső életébe. Működésük során ellenőrizték a felsőbb hatóságok rendel-
kezéseinek végrehajtását, segítették a tanítás tárgyi-személyi feltételeinek biztosí-
tását, szorgalmazták a nevelők átképzésének és továbbképzésének ügyét s álta-
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Iában nagyobb társadalmi bázist igyekeztek biztosítani az iskolai munkához. -
A Néplap 1945. június 10-i száma szerint is a Nevelésügyi Tanács „a demokrácia
szellemét igyekszik megvalósítani, sőt nevelési rendszerünk átszervezése terén
hogy a Tanács tagjainak joguk volt a város, ill. a járás bármely intézetének meg-
látogatására - a főigazgató hozzájárulása alapján -, hogy az ott folyó munkát
az első komoly demokratikus lépés". Igen jelentős tényező volt a maga nemében,
tanulmányozzák.

A Mezőtúri Nevelésügyi Tanács elnöke rövid tapasztalatok alapján javas-
latot készített a nevelésügyi tanácsok országos megszervezésére, amit a VKM-nek
is eljuttatott. Ez a javaslat igen lényeges forrásdokumentum a demokratikus gon-
dolkodás és a progresszív köznevelési reform szempontjából is. ügyes részleteit
legyen szabad eredetiben is bemutatnunk. A szerző szerint az országos szervezés-
sel kapcsolatban „elsősorban azt kell eldöntenünk, hogy az ésszerű decentralizáció-
nál iskolatípusokat vagy pedig helyi és területi autonóm egységeket veszünk-e
figyelembe. Véleményem szerint ez az utóbbi a helyes, nemcsak azért, mert ez
az igazi demokratikus megoldás, hanem azért is, mert - legalábbis vidéki viszony-
latban - ez felel meg a kitűzött célnak, mivel az ilyen autonóm egységekben a
nevelésügyi tanácsok szoros kapcsolatban lehetnek a pártokkal, a szakszervezetek-
kel és minden demokratikus szövetséggel, ami a tanácsoknak a környezetükbe
való szerves beágyazottságát feltétlenül biztosítja". A tervezet készítője szerint
„biztosítva volna ily módon a nevelésügy egysége is, mert a helyi vagy területi
autonóm szerv egészen természetesen egységes szellemben gyakorolná az irányí-
tást és a felügyeletet.. .". A szerző szerint a „decentralizáció csak akkor lesz
ésszerű, ha egyidejűleg gondoskodunk arról is, hogy a centralizáció nyilvánvaló
előnyei el ne sikkadjanak. Elgondolásom szerint ez úgy volna keresztülvihető,
ha a javasolt nevelésügyi tanácsok közvetlenül a legfelsőbb tanügyi hatósággal
(minisztérium) és a Pedagógusok Szakszervezetének Országos Központjával vol-
nának összeköttetésben, tehát ha a főigazgatóságok - és tanfelügyeioségek - mint
jelenlegi összekötő szervek a jövőben megszűnnének. Ennek a közvetlen kapcso-
latnak a legfőbb előnye az volna, hogy a vidéki nevelésügyi problémák azon me-
legében kerülhetnének a legilletékesebb emberek előadásában a döntésre illetékes
központi hatóságok vagy szervek elé". A dokumentum készítője arra is gondolt,
hogy a Tanácsban szakszerűség is érvényesüljön: „úgy gondolom, hogy a javasolt
tanács-szervek mellett igen sok önállóan tevékenykedni tudó széles látókörű, fe-
lelősségét átérző nevelésügyi szakemberre tennénk szert. Erre pedig igen nagy
szükségünk volna, hiszen ma igazán láthatjuk, hogy a múlt rendszer ebben a te-
kintetben is milyen nagy mulasztást követett el".

A tervezetről a nemrég elhunyt Kovács Máté államtitkár is pozitívan véle-
kedett. A beadvány hátrapjára annak idején azt jegyezte fel, hogy „a nevelési
tanács gondolata jól talál az egyes nevelőintézmcnyek helyi autonómiájának kiépí-
tésével. Sőt annál átfogóbb is. Adminisztratív munkával nem kellene megterhelni
őket. Ellenben övék lenne a nevelési ügyekben a kezdeményezés és az ellenőrzés
tanulmányozási feladata. Összeegyeztetnénk a helyi nevelési intézmények mun-
kásságát. Közvetlenül az Országos Közoktatási Tanáccsal vagy a VKM nevelési
osztályával érintkeznének . . . Nevelési ügyekben a helyi tanács a nemzeti bizott-
ságok szerepét töltené be" . u Ez a megjegyzés mutatja a tervezet nagyszerűségét
és emelkedett szellemét.

* * *
A társadami szervek az első pillanattól kezdve nemcsak segítették az iskola

újjászervezését, de az iskolaügyek ésszerű intézését, a régi bürokratikus szervek
felfüggesztését is szorgalmazták. így pl. a Jászapáti Nemzeti Bizottság 1945. ápr.
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9-én tartott ülésén kimondta „a tandíjak megszüntetését" s erről a döntésről á
•ászapáti állami polgári leányiskola, és kir. kat. gimnázium igazgatóját is érte-
sMt'itte. A polgári iskola igazgatója a fentieket tudomásul vette s a tandíj hátra-
lékos két részletét már nem szedte be. Egyben a tankerületi főigazgatónak is
jelentette az esetet, aki a nemzeti bizottság határozata ellen nem tiltakozott.1'
ugyancsak ez a nemzeti bizottság az április u-i ülésén a közoktatás ellenőrzését
hetározta el. „A nemzeti bizottság - hogy ez a komoly nemzetnevelő munka hoz-
záértő kezébe kerüljön - Feurercr Pált. . . küldte ki a közoktatás demokratikus
szellemben való menetének ellenőrzőjeként. Feurerer Pál kötelezettséget vállalt,
hogy a közoktatásügy hatáskörébe nem lép, továbbá arra nézve is, hogy az ifjú-
ságot demokratikus szellemben fogja irányítani". Ezt a határozatot eljuttatták
a kat. gimnázium igazgatójának - aki ez ellen tiltakozott -, a tankerületi főigaz-
gatónak és a kultuszminiszternek is.la Előfordult, hogy a nemzeti bizottságok ilyen
jellegű tevékenysége során nézeteltérésre került sor, azonban a VKM 1945. június
28-án megszüntette a bizottságok iskolafelügyeleti jogkörét s ezzel a helyi súrló-
dások is megnyugtatóan rendeződtek.

Progresszív gondolatok foglalkoztatták a törökszentmiklósi nevelőket is, mert
amikor a tanfelügyelőnek 1945. április 13-án jelentették, hogy 79-es létszámmal
megalakították a Tanszemélyzet Szabad Szervezetét, annak céljául a tagok gazda-
sági helyzetének megjavítását és a szociális iskolareform megvalósítását jelölték
meg.ltí A Türkevei Tanítók és Tanárok Szakszervezetének javaslatát 1945. aug.
12-én a vármegyei közigazgatási bizottság nevében a főispán terjesztette fel a tan-
kerületi főigazgatóhoz. E javaslat szerint a szakszervezet „mind a gondnokság,
mind az iskolaszék intézményét elavultnak tekinti, ezért megszüntetését kívánja".
A felterjesztés arra is utalt, hogy ha javaslatukat nem követi konkrét intézkedés,
akkor az elnök kinevezésénél a szakszervezet „döntő jelölési jogot kíván" magá-
nak. A főispán szerint is az említett helyi hatóságoknak a gyakorlatban semmi
jelentőségük nincs „sem az ellenőrzés, sem az anyagi felelősség szempontjából",
A tankerületi főigazgató a javaslatot felterjesztette a VKM-hez. Az ott uralkodó
konzervatív szemléletet tükrözte a felterjesztésre küldött válasz, mely szerint „az
iskolai helyi hatóságok ügye tárgyalás alatt áll, s ameddig az befejezést nem
nyer, az eddigi jogszabályok változatlanul érvényesítendők".1' E haladó javaslat
ekkor átmenetileg még lekerült a napirendről.

Dévavájyján viszont radikálisabb volt a nemzeti bizottság, mert az iskola-
szék íéalíciós tagjait leváltotta, s demokratákat küldött be helyettük. Kunhegye-
sen a dolgozók iskolájának felállítását, analfabéta tanfolyamok megindítását ha-
tározták el: „Nekünk kötelességünk az - olvassuk a határozatot -, hogy testvé-
reinknek megadjuk a lehetőséget a tanulásra, mert a tudatlan embert le lehet
szorítani, az értelmes embert nem".1* Vörös fonálként vonul végig a nemzeti bi-
zottságok tevékenységén az a törekvés, hogy az elnyomás és megaláztatás, a nyo-
mor és a kultúrálatlanság évszázadai után az új és szebb élet kialakításán mun-
kálkodjanak.

* * *

Egyes községek a felszabadulást követően abban reménykedtek, hogy a ré-
gen óhajtott és indokolt középiskola felállítását elnyerhetik s ilyen jellegű kéré-
sekkel ostromolták a kultuszkormányzatot. így a füzesabonyi kisgazda párt és
a szociáldemokrata párt 1945 nyarán közös felterjesztésükben polgári iskola lé-
tesítését kérték, amit a minisztérium az általános iskola megszervezésére vaió
hivatkozással elutasított.19 1945 végén Fegyvernek község elöljárósága fordult
a VKM-hez egy középfokú iskola megszervezése ügyében, aminek felállításai
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akkor még nem látta időszerűnek a kultuszkormány.20 Törökszentmiklóson 1946
februárjában a pedagógus szakszervezet vetette fel a gimnázium 'megszervezésének
gondolatát s a kérést a községi képviselőtestület elé terjesztette. A javaslatot a
testület elfogadta s a VKM-hez fordult iskolatelepítés ügyében: „Községünk...
30000 lelkes, . . .évenként 100-120 tanuló kényszerül más helységekben lévő
iskolákba felvételért folyamodni. A nagyobb tömeg, bennük sok tehetséges is,
anyagiak hiányában elesik a továbbtanulás lehetőségétől . . . a nemzet kárára".
A község a tárgyi és anyagi feltételek biztosítását is magára vállalta. Egyben
számított a demokratikus pártok közreműködésére, amellyel a felsőbb pártszervek
támogatását és erkölcsi segítségét is megnyerik a nemes ügy érdekében."' A VKM
végül is 1946 szeptember első napjaiban engedélyezte a gimn. megnyitását, amire
szept. íyén került sor.21

* * *

A felszabadulás után az élet minden területén harc indult a demokráciáért,
az új magyar jövő megteremtéséért s ezzel párhuzamosan folyt a küzdelem a ma-
gyar ifjúság megnyeréséért is. Az MKP az első pillanattól kezdve arra töreke-
dett, hogy az ifjúságot is megnyerje szabad hazánk demokratikus építése nagy
iigyének. Ezért már az első pillanattól kezdve egységes, demokratikus ifjúsági
szervezet létrehozására törekedett. Helyesen ismerte fel a történelmi szükség-
szerűséget, hogy aktív, ideológiailag képzett, felvilágosult ifjúságot kell nevelni.
Ezért a Függetlenségi Front pártjainak azt javasolta, hogy mondjanak le a külön-
böző ifjúsági szervezetek megalakításáról, mert a MADISZ minden demokratikus
szellemű ifjú előtt kitárja kapuit. Ez az ifjúsági mozgalom történetében is új kor-
szak kezdetét jelentette. Hogyan viszonyult ehhez a demokratikus ifjúsági szövet-.
séghez a tanulóifjúság?

Kezdetben vita tárgyát képezte, hogy a középiskolások vajon tagjai lehet-
nek-e? A VKM 56002/1945. sz. Általános Utasítása (1945. márc. 1.) többek
között kimondta: „Nevelésünket új feladatok elé állítja az a mélyreható változás
is, amely ifjúságunknak a politikai életehz való viszonya terén várható. Nyilván-
való, hogy ifjúságunk politikai érdeklődése fokozódni fog, s ennek a természetes
érdeklődésnek egyszerű, egyoldalú tilalmakkal gátat vetni nem lehet. . . Meg
kell tehát engednünk magasabb korosztályú tanuló ifjúságunk részvételét bizonyos
pártpolitikán felül álló, de mégis politikai jellegű mozgalmakban, szervezetekben.
Ilyen a MADISZ, amely tanulóifjúságunknak is egységes politikai előiskolája
lehet".u Ez önmagában jelentős tényező volt, de a középiskolás ifjúság nagy
része idegenkedett és tartózkodott az új demokratikus ifjúsági szervezettől, ragasz-
kodva a régi diákegyesületekhez. A miniszteri rendelkezés nem jutott el minden
középiskolához s a társadalmi szervezetek sem szereztek időben tudomást erről,
így pl. a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság szolnoki szervezete a főigazgatótól
kért felvilágosítást, hogy „a MADISZ helyi szervezetébe való belépés ajánlható-e,
vagy inkább az iskolán belül ajánlatos"."' Ezt a bizonytalanságot látva, a tan-
kerületi főigazgató 1945. márc. 19-én körlevél útján kérte a felügyelete alá tar-
tozó közép-, középfokú és szakiskolák igazgatóit, hogy az ifjúság „egységes szel-
lemben történő nevelése érdekében engedélyezze tanulói számára a Demokratikus
Ifjúsági Szövetségbe való bekapcsolódást", egyben hangsúlyozva, hogy minden
igazgató a lehető legnagyobb támogatásban részesítse a szövetség helyi szerveit.''
Nyilván e kérdés nem nyert egykönnyen megoldást. Ezt bizonyítja a MADISZ
szolnoki szervezetének 1945. március 30-án kelt, a tanfelügyelőnek címzett át-
irata, amelyben tiltakozott a régi iskolai rendtartás ellen, különösen azt a kitételt
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sérelmezve és kifogásolva, hogy „a tanulókat megkülönböztetik és elzárják az
ifjúság többi rétegétől". Hangsúlyozta, hogy „a rendtartás ellenkezik a VKM úr
rendeletével, aki . . . programja fő céljául az ifjúság demokratikus alapokon való
nevelését tűzte ki".JI'

A kérdés végleges rendezésére 1945. szeptember 26-án került sor, amikor
a tankerületi főigazgató és a MADISZ Keletmagyarországi Titkársága a debre-
ceni középiskolák igazgatóit értekezletre hívta össze. Ez az értekezlet elhatározta:
,,. . . a diákság problémáit csak a nevelőkkel való teljes egyetértésben oldhatja
meg, ezért minden intézetben . . . egy arra alkalmas tanár elnökletével MADISZ-
csoportok alakuljanak. Az iskolai MADISZ-csoportok feladata: kifelé képviselni
a diákifjúságot, befelé a diákifjúság és az iskolai egyesületek összefogó szerve,
hogy így szolgálják az ifjúság demokratikus átnevelését". A határozatot a főigaz-
gatóság valamennyi középiskolának megküldte végrehajtás céljából. Egyben ismé-
telten felhívta az igazgatók figyelmét, hogy a MADISZ-csoportokat haladéktala-
nul alakítsák meg és erről sürgősen tegyenek jelentést."' Több Szolnok megyei
iskolavezető arról tájékoztatta felügyeleti hatóságát, hogy intézeteben megalakult
a MADISZ-csoport. Így a jászberényi áll. tanítóképzőintézet igazgatója 1945 áp-
rilis közepén azt jelentette felügyeleti hatóságának, hogy a diákfiatalok az elsők
között kapcsolódtak be a demokratikus ifjúsági szövetség munkájába, s egyben
felvilágosítást kért arról, hogy a leánynövendékek is tagjai lehetnek-e a szerve-
zetnek, vagy számukra más egyesület alakul.2* A nov. 12-i jelentésében pedig már
azt közölte a főigazgatóval, hogy az intézet több növendéke tagja lett a helybeli
kommunista pártnak."" A karcagi ref. gimnázium igazgatójának 1945. november
27-i jelentése szerint is a növendékek közül többen beiratkoztak a városban meg-
alakult MADISZ-szervezetbe. A jászárokszállási áll. polgári iskolában 1945. de-
cember 4-én, a szolnoki áll. Verseghy gimnáziumban 1946. március 7-én alakí-
tották meg az iskolai MADISZ-csoportot."1 A karcagi rcf. gimnázium 1945/46-os
évkönyve arról tájékoztat, hogy az iskola igazgatója támogatott minden olyan
törekvést, amely az ifjúság együttműködését célozta, hogy „a demokratikus ifjú-
ság egysége a megvalósuláshoz közelebb jusson".

Több iskola igazgatója nem kapta meg a főigazgatónak a MADISZ-csoportok
alakítására vonatkozó határozatát, ezért utólag kérték annak megküldését. Voltak
olyan iskolák - jászladányi magán polgári iskola -, ahol a demokratikus ifjúsági
csoport az önképzőkör keretén belül tevékenykedett.™ Nem így vélekedett a
Dunáninneni kerület Katolikus Tanügyi Főigazgatója, aki 1945. december 4-én
átírt a debreceni főigazgatónak, hogy a jászberényi rk. polgári leányiskola igaz-
gatójától arról értesült, hogy „Főigazgató úr hivatala Tőle MADISZ-csoportok
alakítását kívánta és a megalakításról jelentést sürgetett". E tényben a katolikus
autonóm iskolák megsértését látta s kérte a főigazgatót, hogy a kérdéstől tekint-
sen el.:!2

A visszaemlékezések, források és dokumentumok alapján megállapíthatjuk,
hogy a tanulóifjúság körében a MADISZ eléggé népszerű szervezet volt. Ebben
komoly tényezőként jelentkezett az a körülmény, hogy a diákfiatalok demokrati-
kusan gondolkodó csoportja egyetértett és aktívan támogatta az újjáépítést, azt
a kibontakozó új demokratikus légkört, amely a diákoknak is jogot, szabadságot
adott, sőt közéleti tényezőként ismerte el őket. Azokban a MADISZ-szervezetek-
ben, ahol érettebb, nagyobb élettapasztalattal rendelkező diákok is voltak, az
egymásközi beszélgetésekben nemcsak felvetődött, de követelték a tanítás és

26



iskolai élet demokratizálását, a reakciós iskolai légkör és szellem megszüntetését,
új tanterveket, az oktató- és nevelőmunka átalakítását, emberi kapcsolatot tanár
és diák között.

* * *

A koalíciós időszak sokrétű, szerteágazó iskolapolitikai problémái közül fon-
tosságát tekintve is központi helyet foglalt el az iskola demokratikus reformja,
az új, egymásra épülő iskolarendszer megteremtése. A nyilvánosságra kerülő ter-
vek kivétel nélkül a demokratikus és egységes iskola megteremtésének elvi alap-
ját fogadták cl. A demokratikus pártok mellett hallattatták szavukat a különböző
társadalmi szervezetek és a haladó magyar pedagógia kiváló képviselői, gyakorló
szakemberei is. A kultuszminisztérium és vezetője, gr. Teleki Géza, nem szorgal-
mazta különösebben ezt a demokratikus átalakulást. A konkrét intézkedések
csak a Budapesti Nemzeti Bizottság erélyes fellépése után születtek meg. E hacá-
rozott követeléseknek az eredményeként készítette el a VKM reformjavaslatát.
Harcok, kemény viták és nézetek összeütközése közepette így születtek meg 194 j .
aug. 16-án az Ideiglenes Nemzeti Kormánynak iskolapolitikai téren az első forra-
dalmi jelentőségű, a földreformhoz hasonlítható dokumentuma (6650,1945. ME)
az egységes, nyolcosztályos, általános és ingyenes iskoláról, amely egyben alapját
is képezte az új, egységes iskolarendszernek. Célja és hivatása Kercsztury Dezső
miniszter szerint „Közművelődésünk helytelen osztálytagozódásának megszünte-
tése, az egységes közműveltségi alapvetés megadása, . . . a parasztság és a mun-
kásság szellemi színvonalának általános felemelése", „az egyéni hajlamok tudato-
sítása és a helyes pályaválasztás előkészítése"."

Jelentőségében és következményeiben, az 1868-as népoktatási törvényt kivéve,
minden más nevelésügyi intézkedést messze túlszárnyalt és felülmúlt. Augusztus
folyamán jelent meg a Végrehajtási Utasítás is, amely szerint a népiskola I-VIIT.
és a gimnázium, í 11. a polgári iskola I-IV. osztálya helyett „általános iskola"
elnevezéssel új iskolát kellett szervezni. Ezt a társadalmi szervek és mozgalmak
is megértették, döntő vívmánynak tartották és annak megvalósításáért harcoltak.
A. haladó pedagógusok Szolnok megyében is örömmel üdvözölték megalkotását,
mások kétséggel, értetlenséggel fogadták. A tanfelügyelő utasította a tanári, taní-
tói testületeket, hogy közös értekezleten beszéljék meg a rendeletet, s ahol csak
mód van rá, nyissák meg az általános iskolát. 1945 szeptemberében tehát elkez-
dődött az új iskolatípus egyes osztályainak szervezése. A gimnáziumokban és a
polgári iskolákban már nem került sor az első osztályok megnyitására, mert he-
lyét az új iskolatípus 5. osztálya foglalta el. Micsoda bizalom a demokrácia új
iskolája, az általános iskola iránt, hogy a dévaványaiak a népiskola VI. osztá-
lyába járó gyermekeiknek az ált. iskola V. osztályába való beíratását kérik.
Ügy érezték, hogy az egy év veszteséget alaposan kárpótolja az új iskolában rejlő
nagy lehetőség, ha a föld mellé megfelelő iskolát is kap a falu népe.1'1

A megye tanfelügyelője 1946. január 29-én készített - a főigazgatónak kül-
dött - kimutatása szerint az 1945/46. iskolai évben Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében 58 népiskolában szervezték meg az általános iskolát. Ezek közül 25 nép-
iskolában az V-VTII. osztályokban is rátértek a szakrendszerű tanításra; 33 nép-
iskolában megszervezték az ált. iskolát, de a VI-VIII. osztályokban nem tértek
át a szakrendszerű tanításra. 21 volt azoknak a népiskoláknak a száma, ahol
nem szervezték meg az általános iskolát, pedig más iskolával való együttműkö-
déssel meg lehetett volna oldani azt. Mi volt az oka annak, hogy az említett 21
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népiskolában az általános iskola megszervezése elmaradt? Az egykori források
szerint is első helyen a tanterem-, tanerő- vagy tanulóhiány szerepelt külön-külön
vagy összetetten. Ezek mellett az állandó mulasztások magas száma, amely rész-
ben az iskolától való nagy távolságból, részben a mezőgazdasági munka idény-
jellegéből és nem utolsó sorban az időjárás viszontagságos voltából adódott.
92 iskolában más iskolával való együttműködés útján sem volt megszervezhető
az általános iskola."' Ezek elsősorban kis községekben, a tanyákon szegényes cs
elmaradt viszonyok között működő, nagyrészt felekezeti, volt uradalmi, vagy ér-
dekeltségi iskolák voltak.

A megye tanfelügyelője népoktatási kerületében pedagógiai célokra, iskola-
objektumokra összesen 24 kastélyt, gazdatiszti épületet igényelt a felügyeleti ható-
ságától."' Iskolaszanatórium, tanyai internátus, illetve központi iskola céljára az
igénybevehető objektumokból 1946. április 3-án negyvenet kért a megfelelő föld-
területtel. :'

Az 1946 szeptemberében megkezdett tanévet az általános iskolai hálózat
további kiépítése jellemezte. Mint ismeretes, az általános iskola az 1945-46.
iskolai évben kezdte meg működését, ezért e tanévet bizonyos értelemben kísérleti
évnek is lehetett tekinteni. Az 1946-47-es tanévben az általános iskola VI. osz-
tályai mind szélesebb rétegek előtt nyíltak meg, s ezzel az alsófokú oktatás rend-
szere is tovább erősödött, szilárdult. A tankerületi főigazgató a VKM-hez kül-
dött, az általános iskolák szervezése terén éléit eredményekről szóló 1947. febr.
2.0-i jelentésében Jász-N'agy•kun-Szolnok megyét Hajdú mellett említi, ahol telje-
sen megfelelő mértékben sikerült az általános iskolák megszervezése, illetve to-
vábbfejlesztése. Maga ez a tény indokolja azt, hogy jóllehet az általános iskolák
megszervezése országos jellegű feladat volt, mégis külön kellett szólnunk ennek
Szolnok megyei vonatkozásairól. A főigazgató összesítése szerint a megyében 7/
önálló általános iskola, 4 körzeti, 40 kooperáló és 60 fiókiskolát tartottak nyilván
s 161 népiskola nem volt ekkor még bekapcsolható az általános iskolai reml-
s-erbe.3*

Hátráltatták, vagy gátolták az általános iskola megszervezését, illetve tovább-
fejlesztését az olyan általános tényezők, mint pl. az általános iskola alsó- és felső-
tagozatának merev összekapcsolása, a különböző iskolafenntartók érdekeinek
összeegyeztetése, több egyházi iskola részéről a felső tagozat feladása, a magán-
polgári iskolák helyzete, több községi polgári iskola továbbfejlesztésének proble-
matikus volta, illetve az iskola elsorvasztása, megszüntetése, a polgári iskolákban
tanító pedagógusok elbizonytalankodása. Helyenként nehézséget okozott a meg
nem értés, az igazgatók megbízása, a tantestületek tagjainak különböző képesítése,
gazdasági és szociális viszonyok, tüzelőanyag hiánya, az iskolába járás könnyelmű
felfogása, beiskolázatlanság, a kultúrigény hiánya, maradiság és nemtörődömség.
A tanfelügyelői hivatal sem tudott minden esetben megfelelő útbaigazítást adni,
a tanulmányi felügyelők pedig a szűkös anyagiak miatt nem látogathattak s így
a közvetlen tanácsadás, segítés is elmaradt. Nem volt tankönyv, későn jelent meg
az egyes tantárgyakhoz a részletes tantervi útmutatás stb. - ezek mind-mind zavart
és nehézséget okoztak.

* * *

1946-ban felújult a tanítóképzés újjászervezése körüli vita is. Mind többen
követelték a főiskolai szintű tanítóképzés megvalósítását, hogy ezzel európai
szintre emeljék a képzést. Ebben a mozgalmas időszakban sajátosságként kell
említenünk a jászberényi állami líceum és tanítóképző intézet tervét, a tanyai
tanítók képzésére. Az intézet igazgatója és tanárai előtt az a cél lebegett, hogy
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a leendő tanító lássa az adott kor gazdasági problémáit, a gazdasági tanácsadó
szerepét is tudja betölteni tanyán és falun egyaránt. Helyesen látták meg, hogy
hazánkban - a radikális földreform után - a tanítóság kívánatos gazdasági tudása
és felkészültsége a tanítóképzés korabeli tantervi keretei között nem biztosítható.
Pedig akkor még a tanítóságnak kellett elsősorban ismerni és népszerűsíteni a
szükséges átszervezési szövetkezeti és gépesítési eljárásokat a parasztság körében.
Ezt csak úgy lehetett elérni, ha a tanító is a megfelelő ismereteknek a birtokába
jutott. Erre az iskolának kellett volna felkészíteni a jelölteket. Ezért az intézet
igazgatója 1946 elején a tanyai tanítók képzésére vonatkozó új tervezetet készített
s engedélyeztetés végett a főigazgatóságra terjesztette fel. Juhász Géza tankerületi
főigazgató a tanyai tanítók képzésének tervezetét értékesnek, az ország gazdasági
és szellemi újjáépítésének szempontjából hasznosnak tartotta. Miután tantervi
módosításról volt szó, a javaslatot 1946. mára 6-án a VKM-hez terjesztette fel,
azzal az indokolással, hogy „a tervezet a tanyai tanítók sajátos kiképzése útján
a tanyai élet gazdasági és kulturális színvonalának emelését, a tanyai kisbirtoko-
sok versenyképessé tételét és ezáltal az ország mezőgazdasági termelésének szak-
szerűségét, racionalizálását és fokozását tűzi ki céljául". A demokratikus újjáépí-
tés szempontjából is értékesnek látszó tervezetet a miniszter különös figyelmébe
ajánlotta.

Közel fél év telt el, amíg a minisztérium érdemileg döntött a javaslat ügyé-
ben. 1946 augusztus közepén a VKM értesítette a főigazgatót, hogy az 1946/47.
iskolai évtől kezdődően hozzájárult ahhoz, hogy a jászberényi áll. tanítóképző-
intézet tanári testülete a tanyai tanítók különös képzésére való tekintettel kísérlet-
képpen módosított óra- és tanterv szerint taníthasson. A leirat szerint „a tanyai
tanítóképzés elsősorban megfelelő tanítói lelkület kialakításának kérdése és csak
másodsorban tantervi kérdés. Ezért. . . óratervében csak a természetrajz, a gazda-
ságtan, a jogi és társadalmi ismeretek, továbbá az egészségtan heti óraszáma
módosulhat", a többi tárgy azonos maradt a tanítóképző intézetek érvényes óra-
és tantervével. Az új tanterv szerint a természetrajzot és a gazdaságtant az I. és
a II. osztályban szétválasztották és az óraszámot növelték. így a gazdasági isine-
retek heti óraszáma az L, II. és IV. osztályban heti 2 óra, a III. osztályban heti
4 óra lett. A tanterv készítésénél a tantestületnek figyelembe kellett venni - a
miniszteri utasítás szerint - a tanítóképző és az általános iskola tantervét,'1'
valamint a tanyai tanítóképzés különleges feladatait. A jogi és társadalmi isme-
retek, egészségtan óraszámát 1-1 órával megemelték.

A miniszteri leirat külön is felhívta a főigazgató figyelmét, hogy az intézet
működését és helyi tantervének megvalósítását fokozott figyelemmel ellenőrizze,
látogatásainak és tapasztalatainak eredményéről a tanév végén jelentésben tájé-
koztassa a felügyeleti szervet. Erre először 1947 júliusában került sor. A főigazga-
tói jelentés megállapította, hogy a jászberényi áll. tanítóképző intézet az 1946/47.
iskolai évben a tanyai tanítóképzést a normális tanterv keretein belül végezte,
„kivéve a gazdaságtant, melyet a természetrajztól elválasztva, külön helyi tan-
menet szerint tanítottak. Egyéb vonatkozásban a szabadművelés, bábjátszás, nép-
rajz, gyermeklélektan, meteorológiai állomás létesítése, népdalversenyek stb. voltak
azok, amelyekkel a falu életébe vezették be a növendékeket. A magyar nyelv- és
irodalomból a népi irodalom kihangsúlyozásával, szabadművelődési kiszállásokkal
igyekeztek az intézet célját elérni. A munka eredménye - különösen a gazdaság-
tan és a magyar irodalom terén - kielégítőnek mondható. A jogi és társadalmi
ismeretek tanításában már nem tudták a sajátos célt elérni, mivel - az intézet
hibáján kívül álló okokból - ebből a tárgyból néhány tanítási óra elmaradt.
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Tapasztalataim és megfigyeléseim alapján tanulságként csupán azt kívánom le-
szögezni, hogy a természetrajz és gazdaságtan különválasztása indokolt és hasz-
nos volt".'1"

Az intézetnek az 1946-47-es iskolai évről szóló évkönyvében olvashatjuk:
„a magyarkodás és lírai hazafiság helyett nemzetünk reális erőforrásainak és való
értékeinek, de ugyanakkor fogyatékosságainak ismeretére támaszkodó nemzet-
szeretetet akartunk neveltjeinkben kifejleszteni".'1 Ez is bizonyítja, hogy a kor-
szerű képzés eszményének megvalósítására törekedtek. Az intézet testülete helye-
sen látta meg, hogy a hazai korszerű és versenyképes termelés alapjainak leraká-
sát már az általános iskola alsó tagozatában cl kell kezdeni, ahol képzett, erre
felkészült nevelők tanítanak. Ezért is fogalmazták meg, hogy a jövőt csak „kor-
szerű, szövetkezeti tájegységi termelés"-scl alapozhatják meg. Különös gondot
fordítottak a gazdasági ismeretek tanítására és a gazdasági gyakorlati munkára,
ahol korlátlan lehetőség adódott a konyha-, virág-, gyümölcskertészet legfontosabb
teendőit gyakorlatilag megismertetni és a növendékekkel végeztetni. „Melegágy-
készítés, palántanevelés, kiültetés és ápolás, . . . üvegházi növényszaporítás és tc-
leltetés, sőt az üvegház fűtési munkáját is a növendékek végezték". Gazdasági
bemutatókertet létesítettek, erről így írnak: egy négyzetméter nagyságú ágyakban
„50 olyan gazdasági növény termelését végeztük, amelyet vidékünkön egyáltalán
nem, vagy csak alig ismertek, de eredményesen beleilleszthetők a mai, családi
kisbirtokokon való termelésbe s alkalmasak megszüntetni a magyarországi egy-
oldalú és primitív termelést".'2 Egyben a munkával a munkára nevelés nagyszerű
példáját bizonyították. A jászberényi kísérlet - jelentős eredményei mellett -
rövid életű volt, mert a tanítóképzők reformálása körül tovább gyűrűztek a hul-
lámok s 1949-ben pedagógiai gimnáziumokká szervezték át ezeket az intézeteket
s ezzel a tanítóképzés visszaesett arra a négy éves szintre, amelyen a múlt század
80-as éveiben volt.

Miben összegezhetjük az elmondottakat?

írásunkban a köznevelésügy néhány olyan kérdését igyekeztünk kiemelni,
amelyek elsősorban a megyére voltak jellemzőek, a megyében vetődtek fel, vagy
teljesedtek ki sajátos módon. Bizonyságul legyen szabad utalnunk a nevelésügyi
tanácsokra, a tanácsok országos megszervezésének javaslatára, vagy éppen a jász-
berényi tanítóképző intézetnek a tanyai tanítók képzését elősegítő tervére é;
a gyakorlatra, melynek aktualitása ma is helyénvaló lenne a tájjellegnek meg-
felelően. Országos vonatkozásban is elismerésre méltó iskolapolitikai tevékeny-
séget fejtettek ki a különböző társadalmi, népi és mozgalmi szervek, de ezek
mögött a Szolnok megyeiek sem maradtak le sem a kezdeményezésben, sem a
tényleges munkában: a tandíjak eltörlése, a közoktatásügy ellenőriztetése igen
bátor tett volt a maga nemében s a feudális maradványként tovább élő gondnok-
ság és iskolaszék megszüntetését szorgalmazó javaslatok is a korszerű iskolavezetés
irányába mutattak.

Jelentős szerepet töltött be a tanulóifjúság demokratikus szellemű nevelésé-
ben, a diákönkormányzatok kezdeti kialakításában az iskola és társadalom kap-
csolatának erősítésében a MADISZ iskolai csoportja, amely a közép-, közép-
fokú és szakiskolák egy részében megalakult. Ezek funkcióját később az iskolai
diákbizottságok vették át, melyek a Diákszövetség megalakulásáig a tanulóifjúság
önkormányzati szerveiként tevékenykedtek.
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A tanulók és a szülők nélkülözhetetlennek érezték az iskola, a szellemi élet
súlyát és jelentőségét s a gazdasági, anyagi élet megtorpanása nem jelentette szük-
ségszerűen a szellemi értékekben való hit megrendülését. Az általános iskola meg-
szervezése és kiépülése tankerületi szinten is előkelő helyet foglalt el s forradalmi
változást jelentett a közműveltség megszerzésében, a közoktatás rendszerében.

Dr. Vaskó László
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