
DOKUMENTUM
A neveléstörténeti kutatómunka
forrásai a Szolnok megyei
Levéltárban
A mai Szolnok megye vagy a korábbi Jászkunság egyetlen városa vagy tele-
pülése sem volt számottevő egyházi székhely, ennek következtében iskolacent-
rumok sem alakultak ki. Van ugyan néhány nagyhírű és nagymúltú közép-
iskolánk (a mezőtúri, a karcagi, a kisújszállási volt ref. főgimnáziumok), de
ezekben a neveléstörténet szempontjából fontos neveléselméleti munka és annak
továbbfejlesztése még feltáratlan.

A neveléstörténet további fontos területeihez, nevezetesen a nevelés tényle-
ges gyakorlatának történetéhez (azaz kik és hogyan neveltek a különböző ko-
rokban) és a neveléspolitikához (struktúra, felszereltség, fenntartás, személyi
ellátottság stb.) levéltárunkban már viszonylag jelentős mennyiségű eredeti for-
rásanyag található.

A VI. és VIII. fondcsoport nyolcvan elemi és középfokú oktatási intézmény
anyagát foglalja magába. Ezek iskolaszéki, költségvetési anyagok, de elsősor-
ban anyakönyvek. Az öcsödi őrzi pl. József Attila I. oszt. tanuló előmenetelét
az 1911/12-es tanévből. Az intézmények életével foglalkozó jelentések, jegy-
zőkönyvek, személyi iratok nagyon kevés számban találhatók, sajnálatos, hogy
e kevés anyag sincs kellően feltárva és felhasználva.

A legtöbb intézmény megelégszik azzal, hogy a felszabadulás előtt megírt és
a közös értesítőben közzétett iskolatörténet csekély mértékben módosítja és
újra megjelenteti, anélkül, hogy a levéltári anyagát tanulmányozná.

Kiemelkedően fontos és érdekes forrásanyag a „SCHOLAE REFORMAT Kart-
zagujszállásiensis", amelyben elsősorban tanulói és tanítói adatok vannak fel-
jegyezve Karcag református népiskoláinak és gimnáziumának egyes korszakai-
ból 1722-től 1955-ig. Az adatok mellett megtalálhatók benne 1819-es bejegy-
zéssel a „Nemzeti Oskola" Karcagra adaptált, kézzel írott tanterve.

Egy másik bejegyzés a nevelők kötelességeit összegzi. Idézem a címét: „Az
1828-ik esztendő március 25-ik napján tartott Consistoriális Gyűlésből az osko-
lai Protocollumba való beírás és megtartás végett kiadott törvényei a fiú Os-
kolabéli Praeceptoroknak".

„1-ső pont a Proeceptoroknak akik csak a Belső és Külső Ekklézsiai Elöljá-
róságnak közönséges megegyezésével jöhetnek ide első és legfőbb rendeltetések
lévén a reájuk bizattatott tanuló gyermekeknek a jó erkölcsökben és a tudomá-
nyokban való öregbítése . . . "

És egy más helyen: . . . ,;a Praeceptorok a tanítást minden magános dolgaik-
nál elébbvalónak tegyék... stb.". Az idézetekből kitűnik, hogy a nevelés elsőd-
legessége és összekapcsolása az oktatással, valamint a pedagógusok munkaköri
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kötelességének szabályozása nemcsak napjainkban, hanem az akkori iskolának
is fő kérdései közé tartozott.

Szerepel e jegyzőkönyvben két jegyzőkönyvszerű bejegyzés, mely korabeli
fegyelmi tárgyalást és büntetést rögzít. 1795. július 16-án összeült egy négy-
tagú tanács, mely három „feladott" Praeceptor ügyével foglalkozott. Méhes
János ellen az volt a vád, hogy már korábbi rektori figyelmeztetése ellenére...
„tanítványával kegyetlenül bánt, úgyhogy annak feje borin egy ütéssel egy
íznyi repedést csinált..."
. . . továbbá éjszakánként a szálláson kívül tartózkodott másik két társával
együtt.
A büntetésük kemény szóbeli dorgálás, gyógyíttatás megfizetése és „tudtokra
adatik, hogy ha efféle hibákat ezután is cselekedni merészelnek a közönséges
helyen való verés vagy meglehet elcsapattatásnak a büntetésétől meg nem
menekszenek.''

Ugyanez év november 27-én újra összeült a fenti „tanács" ugyancsak Méhes
János ügyében, A vád ismételten gyermekverés volt. „ . . . Méhes János most
ismét azzal vádoltatván, hogy a gyermeknek kezét vesszővel — és így törvény-
telenül mivel a kézverés és a vesszővel való verés világosan megtiltatott — a
megrepedésig ütötte."
Mentség nem elegendő: „ . . . ti. hogy az őneki az elöljáróság által adott szíjat
elvesztette: tehát mostan a törvénynek diktálása szerint ő is vesszővel való meg
fenyíttetésre ítéltetik"

Érdekességként megemlítem, hogy a kéziratos feljegyzés utolsó oldalán is
találunk kimutatást. Ez a tanítói testület mint kollektíva készpénz bevételéről
illetve kiadásáról számol el. A tantestület — többek között — abból csinált
pénzt, hogy a testületnek járó újságokat, folyóiratokat évfolyamonként össze-
gyűjtötte elárverezte. A pénzt megőrzésre külső személynek adták. Hogy mi
lett a sorsa? Álljon itt az egyik bejegyzés töredék: ,•,... A Milesz Péter úrnál
levő 2 Ft 32 krt 1870 július 27í-dik tartott examentomon kölcsönösen elköltöttük.
Karcag 1870 július 27. Győri István sk"

Egy másik értékes forrásunk egy jegyzőkönyv, mely felvétetett a jászapáti
tanító szakszervezet 1919. május 30-án tartott gyűlésén Jászapátiban. A jász-
apáti pedagógusokon kívül jelen volt még Heller Gábor vármegyei megbízott
ás Magyar Adolf a bihari vörös ezred politikai megbízottja, mint előadó.
Magyar Adolf előadása a Magyar Tanácsköztársaság népoktatási törvényének
konkretizálását, helyi adaptálását jelentette.

Bevezetésképpen néhány társadalompolitikai helyzet és értékrend alapján
határozta meg az iskolák és a pedagógusok feladatait.

Kifejtette többek között hogy: ,,A társadalmi rétegek elhelyezkedése ezután
más lesz. A tanító eddig hirdette a munka nemességét. Tehát mi a nép kultur-
napszámosai most kaptunk nemességet..."

Kizárólag csak címszavakban, de érdemes végigtekinteni az előadásban érin-
tett témákon.

Ezek a következők:
— szervezeti, irányítási kérdések,
— a bihari Vörös ezred nevelési irányelveket adott ki Népoktatásügyi rendelet

címen (elveszett),
— vallásszabadság — papokkal való kapcsolat,
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— régi rendszerű olvasmányok kiküszöbölése, a szellemük magyarázattal meg-
változtatása,

— faji különbségek eltörlése, nacionalizmus leküzdése,
— történelem és alkotmánytan tanítása,
—• iskolai fogászat megszervezése,
— felnőttoktatás,
— mesedélutánok, mozivetítések,
— iskolai és munkáskönyvtárak egyesítése,
— a tanító vegyen részt a társadalom életében, szolgálja azt ma még jobban

stb.
Az érintett témák sokfélesége és többsége ismerős; nemcsak az 1945-ös helyze-
tünket idézi, hanem jelenünk problematikájának (oktatás, nevelés, irányítást
stb.) ma is megoldásra váró néhány kérdését már korábban, szocialista eszmei
alapon állva veti fel.

A jászkun kerület anyagában az 1700-as évek második felétől 1876-ig tanfel-
ügyelői iratok és összesített statisztikai adatok találhatók. 1876 után az alispán
rendszeres jelentései elég részletesen, községekre is kiterjedően helyzetismer-
tetést adnak a tanulók, tanítók, tanárok létszámáról, az iskolák, középiskolák,
tanonciskolák számáról, állapotáról, felszereltségéről.

A felszabadulás utáni iratanyagunk elég gazdag, bár az iskolák általában
csak 1950-ig szállították be anyagukat. Jól segítenek a tájékozódásban a me-
gyei és járási tanácsok oktatási osztályainak iratai. Elég kevés az összefoglaló,
az elemző jelentés és irat.

A téma tanulmányozásakor érdemes figyelmet fordítani a könyvekre és a
sajtókiadványokra is, annál is inkább, mert nálunk nagyon kevés van belőlük.

önálló munkaként Tarnay Mariann írt erről. „Iskolázás és művelődés a Jász-
ságban" címmel. A kiadás éve: 1943. Az 1969-ben megjelent megyei „Olvasó-
könyv"-ünk szemelvényei között találunk neveléstörténeti vonatkozásokat is.

A „25 éve miénk az iskola" c. 1973-ban kiadott dokumentumkötet az iskolák
államosításáról és a „dolgozók az iskoláért" mozgalom eredményeiről tájékoztat.

1978 végén jelent meg kiadásunkban Vincze Sándor „Az iskolareform hatása
a kisújszállási Móricz Zsigmond gimnáziumban. 1958—1973."

A munka szokványos iskolai eseménytörténet, tanulmányozása nagy figyelő-
met kíván. A szerző által kiváló közoktatáspolitikai, pedagógiai, matematikai,
statisztikai felkészültséggel és hozzáértéssel, nemegyszer páratlan módszerrel
elvégzett tudományos színvonalú vizsgálatokról és ezeknek megfelelő követ-
keztetések levonásáról van szó
i A munka értéke és újszerűsége éppen abban rejlik, hogy ezt az ellentmondá-
sos közoktatáspolitikai mozgást egy kisvárosi, de nagy hagyományokkal ren-
delkező gimnázium átalakulásának konkrét folyamatával szemlélteti.

A megyei és a helyi sajtó a legkorábbi éveket is beleértve (1867—68) elég
gyakran ad hírt az iskolák életéről. Ezek azonban leginkább jótékonysági bá-
lokról, műsoros ünnepségekről tudósítanak.

Témánkkal kapcsolatosan a legérdekesebb az 1867-től Jászberényben meg-
jeelnő „Jászkunság" c. folyóirat, mely elvi és koncepcionális kérdéseket felvető
cikksorozatot közöl az iskolai munka tartalmáról.

Az e rövid ismertetőben felsorolt neveléstörténeti forrásaink értéke lényegi
szempontból különböző. De a legnagyobb gondot az okozza, hogy ezek sincsenek
Tiég feldolgozva.
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