
DR. VINCZE SÁNDOR:

Kegy évtized Szolnok megye közoktatásában
Aránylag sokat írtam már Szolnok megye művelődéséről, közoktatásáról vagy
annak valamely eleméről (és többszáz oldalnyi jegyzetem vár valamikori rész-
letesebb feldolgozásra). A viszonylag mindig száraz „tudományosságot" előzze
most meg néhány szubjektív kitétel. Ez a 40 év számomra azzal kezdődött, mi-
kor Kenderes község végleges felszabadulása után három héttel, 1944. november
13-án újra leültem a népiskola IV. osztályának megkopott padjába, és azzal
folytatódott 1945 szeptemberében, hogy beiratkoztam az új általános iskola V.
osztályába, a Kisújszállási Gimnáziumba. Tanulmányaim idején tehát új volt
az általános iskola felső tagozata, és új volt a négyosztályos középiskola. így
ahhoz a korosztályhoz tartozom, amely 1949-ben először kezdte meg az orosz
nyelv tanulását is. A megyétől csak egyetemi tanulmányaim (1953—57.) idejére
szakadtam el.

Tanári munkámat az útrabocsátó középiskolámmal kapcsolatos diákotthon-
ban kezdhettem meg, ahol nevelőtanárként, igazgatóként éppen egy évtizedet
dolgoztam. Pályám ezen első évtizedéhez fűződött a szocialista kollégiummá
válás „virágkora", de az a mennyiségi túlterhelés is, amely ekkor a középiskola
általánossá tételének célkitűzése következtében kialakult. Nem csoda, hogy egyre
több órában tanítanom is kellett, és 1967-re szinte automatikusan az iskolában
találtam magam.

Szakfelügyelői, iskolaigazgatói feladatok, majd a Szolnok megyei Tanács-
nál végzett közoktatásirányítási illetve művelődésirányítási munka — immár 11
éve — ezek a további állomások. Az 1972-es oktatáspontikai határozat és elő-
munkálatai még az iskolavezetői „székben" találtak; később 1976-ban már
jelentős részem volt Szolnok megye művelődésügye 15 éves fejlesztési program-
jának kimunkálásában.

így lettem végül is a magyar közoktatás négy évtizedes nagy változásainak
előbb részese, majd alakítója és formálója is. Ez a négy évtized tehát, amelyről
írok, számomra végig valós élményeket jelentett; így amikor az egykorú forrá-
sokat faggatom, mindig melléillesztem az életutamban megjelent „valódi vilá-
got" is. Szolnok megye közoktatásának 1945 óta elért fejlődését különböző idío-
beli csomópontokban több írásban összefoglalták. A megye közoktatásának
újjáéledését, a koalíciós évek köznevelésének történetét, az úttörő- és a közép-
iskolai ifjúsági mozgalom felszabadulást követő indulását, a népi kollégium
nevelőmunkájának egyes kérdéseit legrészletesebben dr. Vaskó László debreceni
egyetemi adjunktusnak éppen a Jászkunságban megjelent tanulmányai tár-
gyalják.1-5

Az iskoláztatás lehetőségekhez képest korai újraindulása, a gyermek- és
ifjúsági mozgalom szervezésében való élenjárás, a nevelésügyi tanácsok létre-
hozásának kezdeményezése (Mezőtúr), a népi kollégiumi mozgalom gyors ter-
jedése jelzik, hogy az előző társadalomtól szerkezetében és tartalmában elma-
radott iskolarendszert örökölt és az átlagnál iskolázatlanabb lakosságú Szolnok
megye törekedett a friss reagálásra, előrelépésre.

Még nem szabadult fel a megye, mikor már több helyen (elsőként 1944.
november 13-án éppen Kenderesen) megindult az elemi iskolai oktatás; Jász-
berény pedig azzal tűnt ki, hogy felszabadulása után 9 nappal (1944. november
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24-én) már minden iskolájában tanítottak. Mindez jóval megelőzte a tanügy-
igazgatás újjáalakulását. Később abban is kiemelkedett Szolnok megye, hogy
gyorsan haladt előre az általános iskolák megszervezésében, továbbfejlesztésé-
ben. Más forrásból tudhatjuk meg, hogy gyors indulás jellemezte a megyében a
középiskolai felnőttoktatást is.6

Már 1946. első felében úttörőcsapat alakult Jászladányban és Mezőtúron.
A középfokú iskolákban az első diákbizottságok (1945. elején) a szolnoki Ver-
seghy Ferenc, a mai Varga Katalin és a jászberényi Lehel vezér Gimnáziumban
jöttek létre. Néhány évvel később ugyanezek az iskolák jeleskedtek a Magyar
Diákok Nemzeti Szövetségének első szervezetei megalakításában is. Az első népi
kollégium is a Verseghy Ferenc Gimnáziumban jött létre az iskola épületében
az 1946/47-es tanévben.

Az 1945—48-as években elsődleges nevelési feladat lett minden iskola szá-
mára a demokratikus szellemű világnézeti átnevelés (nevelés). A fordulat évétől
— ezzel együtt az iskolák államosításától — indulhatott meg az egyértelműen
szocialista tartalmú nevelőd tevékenység.

Az iskolák államosítása éles politikai harc közepette történt Szolnok megyé-
ben is. Nálunk 174 iskolát államosítottak. Ehhez a döntő lépéshez nagyarányú
helyreállító tevékenység is kapcsolódott, mely alapvetően egészítette ki a fel-
szabadulás utáni évek munkáit, összesen 670 iskolai tantermet állítottak helyre,
tettek alkalmassá tanításra.7

A felszabadulás utáni első évtized közoktatásának mérlegét a korabeli me-
gyei osztályvezető, Hack Márton vonta meg 1956-ban.8 Ezekben az években fej-
lődött ki, és nyert teret majd egyre nagyobb általánosságot a szocialista pedagó-
giai felfogás, amelyben döntő szerepe volt az intenzív továbbképzésnek. Erről
— az ötvenes években megszokott stílusban — Hack Márton így írt:

„Az új típusú, a szocializmust tudatosan építő, materialista világnézetű em-
ber nevelésére a párt és a kormány által szervezett különböző nyári és esti
tanfolyamokon, egyetemeken és főiskolákon, párt- és szakszervezeti tanfo-
lyamokon készültek fel nevelőink, váltak és válnak maguk is levetkőzve a
múlt csökevényeit, érzésben és gondolkodásban fokozatosan megújhodva új
típusú nevelőkké, új típusú emberekké. Ma már azt mondhatjuk: alig van
megyénkben nevelő, aki a továbbképzés valamely formájában ne fejlesz-
tette volna szaktudását, politikai felkészültségét."9

Máig alapvető forrásmunka Bárdi Imrének, az MTVB művelődésügyi osztálya
akkori vezetőjének a Jászkunság felszabadulásunk 20. évfordulójára megjelent,
jubileumi számában közölt tanulmánya, melyben a megye művelődésügyének
20 évét tekintette át. Az írásból elénk tárul egy művelődéspolitikailag izgalmas
korszak minden küzdelme és nehézsége. Az induló helyzetet a súlyos ellenfor-
radalmi örökség és a háborús pusztítások határozták meg. Megelevenednek a
koalíciós évek erőfeszítései e helyzet megváltoztatásáért, a kultúra demokrati-
zálásáért, az általános iskolák létrehozásáért, az iskolák államosításáért, a hit-
oktatás kötelező jellegének megszüntetéséért, az orosz nyelvoktatás megindítá-
sáért. Áttekinti az oktatás színvonalának emeléséért, tartalmi megváltoztatá-
sáért, a középiskolai hálózat fejlesztéséért tett intézkedéseket. Utal az ellenfor-
radalom ideológiai rombolómunkájára. Részletesen elemzi a művelődéspolitikai
irányelvek megjelenése után a megyében kibontakozó tevékenységet, melyet az
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ezt követően megindult középtávú művelődéstervezés célkitűzései fogalmaztak
meg. Áttekinti az egyes iskolatípusok és a dolgozók oktatásának fejlődését, a
60-as évek kezdetétől a szocialista munkaiskola kialakításában tett előrelépést,
azt az erőn felüli munkát igénylő jelentős reform-időszakot, melyet végül is az
1965-ös országos korrekció terelt normális mederbe.10

A maga nemében hasonló munka e sorok írójának egy szerény megyei ki-
adványban megjelent 30 éves oktatáspolitikai számvetése11 és az az összefoglaló
írása is, mely a 80-as évek elejéig ad áttekintést a megye művelődésének fel-
szabadulás óta elért eredményeiről.12 Az előbb felsorolt munkákban foglaltakat
lényegileg szintetizálta az az előadás, melyet Mohácsi Ottó, a Szolnok megyei
Tanács elnöke tartott 1984. október 13-án egy Kisújszálláson megrendezett or-
szágos jellegű tudományos konferencián. (A konferencia anyagából kiadvány
készül.)13

Ez utóbbi munkák — a nagyobb távlat folytán — egyrészt kritikusabban
láttatják felszabadulásunk első két évtizedének megyei közoktatását, másrészt
sokra értékelik a máig élő, a hatvanas években kialakult értékes elemeket (pl.
a koncepcionalitás fokozódását), harmadrészt megadják az 1965—84-es korszak
— ma belátható — elsődleges jellemzését is.

1968-ban középiskolai részkoncepció készült. Átfogó megyei oktatáspolitikai
koncepció csak az állami oktatás helyzetéről és fejlesztésének feladatairól 1972-
ben elfogadott párthatározat nyomán jött létre1'1, melyet a művelődés egészére
1976-ban fogadott el Szolnok megye Tanácsa.13 1981-ben ezt a dokumentumot
korszerűsítettük.16 Az oktatáspolitikai határozat 1982-es országos áttekintéséhez
igazodva a Megyei Tanács 1983-ban újabb középtávú intézkedési tervet foga-
dott el.17

A közoktatás részterületeinek 40 éves fejlődését — természetesen csak leg-
főbb vonásaiban — a következők szerint lehet összefoglalni:

Óvodák

A felszabadulás után fejlődött jelentőssé a megye óvodahálózata. Míg 1950-ben
a megyében 92 óvoda volt 5 037 gyermekkel, addig 1984-ben az óvodák száma
222, az óvodásoké 19 861. (1. sz. táblázat)

1. sz. táblázat
Az óvodák jellemző adatai

Megnevezés 1952. 1960. 1970. 1980. 1984.

Óvodások száma 5 891 8 460 10 788 21 158 19 861
óvodai helyek száma 4 425 7 885 10135 17119 18 522
Óvónők száma 131 396 583 1347 1544

A mennyiségi változással együtt teljesedett ki egyre jobban szociális feladataik
mellett isk'olelőkészítő-nevelő rendeltetésük. Ezt erősítette meg az 1971-ben be-
vezetett nevelési program is. Szolnok megyében az ötévesek óvodáztatása, újab-
ban pedig annak teljessé tétele érdekében jelentős mozgalom bontakozott ki.
(Igaz ezt a célt is megfogalmazták — egy hozzászólásban akkor még irreálisan
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— már 1962-ben is.)18 Az óvodáztatás korosztályon belüli aránya az utóbbi öt
évben 84,3%-ról 92,1%-ra nőtt. Ez magasabb az országos átlagnál. 1945 előtt a
napköziotthonos óvodák száma igen csekély volt; az óvodások döntő többsége
ma viszont ilyen formájú elhelyezésben részesül. Sajnos a megye óvodáinak
zöme nem új építkezéssel, hanem átalakítással jött létre. Űj óvodák építésére
jelentős számban csak 1973-tól került sor.

Az 1975-ben életbeléptetett új óvodai rendtartás az óvodát önálló, új iskola-
fokozatként fogadta el. Az önálló óvodai egységek kialakítása a megyében 1980-
ban vett nagyobb lendületet. Az utóbbi másfél évtized gyorsütemű óvodafejlesz-
tését a személyi feltételek biztosítása az időszak első felében nem tudta követni.

Fokozatosan nőtt — és 1975/76-ban 23,7%-os „csúcsot" ért el — a képesítés
nélküli óvónők aránya. Az utóbbi évekre ezen már — többek között a közép-
fokú óvónői képzés kialakításával is — rohamos javítást sikerült elérni. Az
1984/85-ös tanévben mindössze 2,8%-os a képesítés nélküli óvónők aránya.

A tartalmi tevékenységben Szolnok megyében főleg a logikus gondolkodás
fejlesztésében, a testi nevelésben és a közösségi életre való felkészítésben jók
az eredmények.

Általános iskolák

Szolnok megye felszabadulás előtti elemi iskolahálózatát a felekezeti megosz-
tottság, a tanyai iskolák jelentős száma jellemezte. Az általános iskola létreho-
zása, majd az iskolák államosítása, a nagyüzemi mezőgazdaság gyors fejlődése,
a tanyák súlyának lényeges csökkenése már 1954-től elősegítette az iskolaháló-
zat koncentrálásának előrehaladását, a körzetesítés megkezdését, melyhez a
megye településszerkezete (viszonylag nagy települések) eleve kedvező feltétel
volt. A körzetesítés megindulására utalnak egykori Kossuth-díjas felügyelőnk
sorai:

„Azok a tanyai tanulók, akik legalább a 7~8. osztályt szakosított, éspedig
rendszerint ún. körzetesített iskolában végezték el, gyorsabban és eredmé-
nyesebben be tudtak illeszkedni a középiskola követelményei közé és szem-
látomást alaposabb tudással és jobb készséggel felvértezve kerülnek ki az
általános iskolából.
És ez mutatja a jövő fejlődésének útját: a körzetesítést!"19

Ne feledjük: a szakrendszerű oktatás — de különösen a szakos óraadás — ezek-
ben az években még az általános iskola felső tagozatában meglehetősen gyer-
mekcipőben járt! Az 1955/56-os tanévben Szolnok megyében még csak a tanulók
80,6%-a vesz részt szakrendszerű oktatásban; a szakosan megtartott felső-
tagozati órák aránya pedig az 1962/63-as mélyponton mindössze 50,5%-os!

1963-ban elkészül a megye tanyai általános iskolainak távlati körzetesítési
terve, mely annak befejezését 1970-re szándékolja.20 E terv részeként az 1963—
70-es években 15 általános iskolai diákotthon létrehozására került sor. Szolnok
megye az általános iskolai diákotthonok ilyen arányú kialakításával akkor or-
szágosan is kiemelkedő programot hajtott végre. Így a körzetesítés teendőiből a
70-es évekre már csak „morzsák" maradtak. A közlekedési feltételek biztosítá-
sával az 1980/81-es tanévre a felsőtagozatosok szakrendszerű oktatása 100%-ossá
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vált. Ezt Szolnok megye az elsők között érte el az országban. Azt csak sajnálni
lehet, hogy éppen mire e több, mint negyedszázados fejlődés lezajlott, új felfo-
gás alakult ki a körzetesítés „elsietettségéről". (Minden esetre ez a „sietség"
elég hosszú folyamat volt!)

Legalább ilyen hosszú időt igényelt az általános iskolák megfelelő személyi,
tárgyi feltételeinek biztosítása, miközben a 60-as évek elején volt úgy, hogy
több, mint 70 ezer általános iskolai tanuló oktatásáról, neveléséről kellett gon-
doskodni (1962/63!).

A tárgyi-személyi feltételek alakulását — a mennyiségi feladat érzékelte-
tésével együtt — tünteti fel a 2. sz. táblázat.

2. sz. táblázat
Az általános iskolai oktatás jellemző adatai

Megnevezés 1950. 1960. 1970. 1980. 1984.

Tanulólétszám
Napközisek aránya {%)
Osztálytermeik száma
Pedagógusok száma

65 975
—

1168
1639

66 083
6,4

1441
2 632

50 985
19,1

1369
2 781

50 662
42,3

1472
3148

55 588
46,5

1841
3 585

A felszabadulás utáni években az épületellátottság javításában még sokféle
szükségmegoldással is meg kellett elégeni. (Bár erre sajnos ma is van még pél-
da!) Más létesítmények átalakítása, újak építése egyaránt elfogadható volt, csak
gyorsan növekedjen az osztálytermek száma. Ez az ötvenes években meg is
történt. 1956-ban írták le az alábbi sorokat:

„Általános iskolai tantermeink száma 1012-ről 1285-re emelkedett... Oj,
korszerű általános iskola létesült Üjszászon, Tiszagyendán, Besenyszögön,
örményesen, Jánoshidán... A felsorolt létesítményeken kívül számos neve-
lési intézmény bővült új tantermekkel, szertárhelyiségekkel, amelyek mind
világosan tanúskodnak arról, hogy a felnövekvő nemzedék nevelésére Ma-
gyarországon még soha annyi figyelmet nem fordítottak, annyi áldozatot
nem hoztak, mint napjainkban, a felszabadulás óta eltelt években."21

Ez az értékelés napjainkban is igaz! (Talán jobban, mint 1956-ban!) Hiszen
Szolnok megyében sohasem épült és bővült annyi általános iskola, mint az
1976—84-es években! (Amit a 2. sz. táblázat jól tükröz!)

Ne csodálkozzunk nagyon azon, hogy a hatvanas években az általános isko-
lai osztálytermek száma csökkent. Ez összefüggött a körzetesítés tanterem-
veszteségeivel, de azzal is, hogy sok új általános iskolát is középiskolai haszná-
latra kellett átengedni. És az is igaz, hogy ebben az évtizedben a közoktatás
más területeire kellett az anyagi eszközöket koncentrálni.

„Jellemző az eltelt 10 esztendő (1960—70) fejlesztéseire, hogy egyes sürgető
feladatok (pl. középiskolai fejlesztések) megoldására csak a közoktatás más
területeinek stagnálása vagy ütemének visszafogása árán lehetett anyagi
eszközöket fordítani (az óvodai és általános iskolai fejlesztések)".22
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Tegyük még hozzá: az ebben az évtizedben bekövetkezett lényeges tanulói lét-
számcsökkenés ezt éppen elviselhetővé is tette. A személyi feltételek biztosítása
sem volt könnyű feladat. Mire az új iskolatípus magasabb létszámigényeit nagy-
jából sikerült volna kielégíteni, a szokatlanul nagy létszámú tanuló oktatásának,
később az egyre növekvő napközis igények teljesítéséhez kellett egyre több és
több nevelő. Az említett körülményekkel összefüggésben alakult ki néhány ked-
vezőtlen időszak, amikor magasra nőtt a képesítés nélküli nevelők aránya
(1962/63: 10,7%; 1976/77: 7,9%). Most sajnos — az újabb tanulói létszámnöve-
kedés miatt — ismét nőtt az arányuk (1984/85: 4,3%).

Nem csoda, hogy az 1962/63-as tanév személyi feltételeifői az ezzel foglal-
kozó vb-jelentésben — a képesítés nélküliek magas arányán túl — a követke-
zőket is olvashatjuk:

„Az általános iskola felső tagozatán a szakosan ellátott óraszám az utóbbi
évek legalacsonyabb mértékét érte el (50,5%-ot)."23

Különösen az általános iskolai tanárhiány nyomasztó. Ezért kerül sor az
1964/65-ös tanévtől a Szegedi Tanárképző Főiskola Szolnoki Tagozatának meg-
szervezésére. Ez az intézmény azonban csak két évig működött, két tanulócso-
port egy szakra való felkészítését biztosította.

Az általános iskolák diákszociális ellátásának a felszabadulás előtt alig vol-
tak" hagyományai. 1984/85-ben — a diákotthonok mellett — a tanulók 46.5%-a
napközis, 1,7%-a tanulószobai ellátásban részesül. Az általános iskolák tartalmi
eredményei általában szoros összefüggést mutattak az oktatás személyi feltéte-
leinek, egyéb körülményeinek alakulásával, a tantervi változásokkal de a buk-
tatásokkal összefüggő szubjektív követelménytámasztás erősségével is. A tan-
kötelezettség teljesítésében eredményeink az utóbbi évtizedben javultak. Ma az
alapkészségek elsajátításában kívánatos minőségi előrelépés mellett az elért
továbbhaladási színvonal megtartását is jónak indokolt tartani.

Az alsófokú oktatás egyéb intézményei

A gyógypedagógiai intézményrendszer csak nagyon szerény adottságokkal ren-
delkezett a felszabadulás előtt. Még 1961-ben is alacsonyabb volt az ellátottság
az országos átlagnál, és ekkor a rászorulóknak csak mintegy felét (544 tanulót)
lehetett csak e speciális oktatásban részesíteni. Éppen ezért a határozat a hálózat
bővítését és a személyi feltételek gyökeres javítását szándékolta. (Utóbbi cél-
kitűzés túlzás volt, nem voltak meg hozzá a kellő feltételek.)24 1966-ra lényeges
hálózatbővülés történt, de 1300 helyett még mindig csak 819 tanuló speciális
oktatását lehet a megyében biztosítani. Ezért távlati terv készült az ellátás tel-
jessé tételére.25 A megye jelenlegi gyógypedagógiai intézményhálózata ennek
nyomán alakult ki.

Ma 3 intézet, 1 kisegítő iskola és a kihelyezett osztályok több, mint 1500
tanuló oktatását biztosítják, amely kb. megfelel a szükségleteknek (az általános
iskolás korosztály cca 2,8%-a). A kisegítő iskolák fontos szerepet töltenek be a
tankötelezettség teljesítésének biztosításában. A homoki intézet tudományos
munkásságával is felhívta magára a figyelmet.
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A megye 6 zeneiskolája több, mint 2100 tanulójával kifejezetten az új tár-
sadalomnak a terméke. Képzési profiljuk valamennyi hangszerre kiterjed. Jelen-
létük a megye kulturális életében jól érzékelhető. Eredményesen látják el a
zenei utánpótlás biztosításával, a zenei neveléssel, ízlésfejlesztéssel, ismeretter-
jesztéssel kapcsolatos feladatukat. Jól illeszkednek a zenei élet országos vérke-
ringésébe is. Háromévenként a megyében kerül sorra az országos Friss Antal
Gordonkaverseny, évente pedig a gordonkatanárok továbbképzése. Kiváló tanít-
ványaik, zenekaraik sikeres szereplői az országos hegedű-, fafúvós, rézfúvós-
versenyeknek, az országos zenekari fesztiváloknak.

Középfokú iskolák

Középiskolai oktatásunkat a felszabadulás idején a következő adatok jellemez-
ték: Az 1944/45-ös tanévben 8 gimnázium, 1 kereskedelmi, 1 fa- és fémipari, 4
mezőgazdasági szakiskola és 1 középfokú tanítóképző működött a megyében 170
tanárral és 2847 tanulóval. Ezek száma 1952/53-ig öt gimnáziummal bővült.
Közülük kettő számára (Törökszentmiklós, Kunszentmárton) 1956-ig létrejött az
új épület is. Ezek az évek jelentik Szolnok megyében az új középiskolák építé-
sének első időszakát.

Középiskoláink igazán dinamikus extenzív fejlődése azonban az 1958/59.
tanév után — az MSZMP művelődéspolitikai irányelveinek, majd a középiskolai
oktatás általánossá tételére irányuló koncepciónak a hatására — indul meg. A
rendkívül dinamikus fejlesztést az még külön is indokolta, hogy a megye közép-
iskolai ellátottsága ekkor még szintén (mint a kisegítő iskolák esetében) alatta
volt az országos átlagnak.20 Távlati fejlesztési és szakmai profilírozási tervet
fogadnak el a középiskolai hálózat bővítésére.-7 Igaz, ez túlzásnak bizonyul ké-
sőbb, de a II—III. és a IV. ötéves tervek időszakában 9 új középiskola épült fel.
E mellett még ideiglenes középiskolákat — kisgimnáziumokat — is létrehoznak
általános iskolákkal közös igazgatás alatt, melyek közül három (Űjszász, Jász-
árokszállás, Kunhegyes) vált állandóvá, hat pedig (Jászjákóhalma, Öcsöd, Kun-
madaras, Jászalsószentgyörgy, Fegyvernek, Jászladány) megszűnt.

E fejlesztések hatására, továbbá a meglevő iskolák kapacitásának feszített
kihasználásával a középiskolás tanulólétszám 1960 és 1965 között hatezresről
tízezres nagyságrendűvé növekedett, melyet kis visszaeséstől eltekintve azóta is
tart (de túl ma sem haladt még). (3. sz. táblázat)

3. sz. táblázat
A középiskolák jellemző adatai

Megnevezés 1952. 1960. 1970. 1980. 1984.

Tanulók szama
Osztálytermek száma
Pedagógusok száma

4 942
144
237

6 085
180
346

10199
277
619

9 321
298
705

10 200
315
747

Mindez olyan időszakban történik, amikor az iskolareformban legjobban érintett
középiskola jelentős tartalmi és szervezeti átalakítása is folyamatban van.

45



A hatvanas évek elejétől alakult ki, és szélesedett csaknem 60%-os mérté-
kűvé a 80-as évekig a megye szakközépiskolai hálózata. Kialakításában lényeges
szerepe volt a középiskolák szerkezeti átalakítására vonatkozó MTVB-határozat-
nak, mely fejlesztésüket a korábbi tervnél reálisabban körvonalazta.28 A techni-
kumok átalakulását azonban a termelési szféra részéről kezdettől fogva idegen-
kedés kísérte. Ezért most, amikor lehetőség nyílt e forma részleges visszaállí-
tására, a megyében is jelentős mértékben kívánjuk az 5 éves technikusképzést
kialakítani. A 80-as években szerény lehetőségünk volt a középiskolák fejlesz-
tésére. Jelentős azonban, hogy megvalósult a szolnoki Verseghy Ferenc és a
jászberényi Lehel vezér Gimnázium felújítása. A létrejött fejlett középiskola-
hálózat döntő szerepet tölt be a megye lakossága egy- és többlépcsős társadalmi
mobilitásának biztosításában.

A középiskolák (főleg természetesen a gimnáziumok) jól teljesítik felső-
oktatásra felkészítési funkciójukat; a szakközépiskolákban végzettek szakmai
elhelyezkedése is kedvező. A középiskolahálózatot — demográfiai okoból — az
1988—92-es évekre mindenképpen bővíteni kell. Erre terveink kialakultak. Kí-
vánatos azonban, hogy a megye szellemi potenciáljának további bővített újra-
termelése érdekében stabil jelleggel is bővüljön valamelyest ez az intézmény-
rendszer.

Szakmunkásképző iskoláink tanulólétszámának növekedése legérzékelhetőb-
ben csatlakozott hazánk gazdasági-társadalmi rendje átalakulásához, a megye
egyre fokozódó iparosodásához. Ezt az a rendkívül dinamikus növekedés jelzi,
ami 1957/58-1969/70 között szinte megszakítás nélkül folytatódott. (4. sz. táb-
lázat)

4. sz. táblázat
A szakmunkásképző intézetek jellemző adatai

Megnevezés 1953. 1960. 1970. 1980. 1984.

Tanulók száma 559* 4 202

Osztálytermek száma (saját) — —

Tanerők száma (szakokt. is) — —

•Mezőgazdasági szakmunkástanulók nélkül
Míg a középiskolai tanulólétszám-növekedés az 1965/66-os tanévvel élesen le-
zárult, a szakmunkásképző iskolák létszáma tovább növekedett.

Megyénkben is ez az iskolatípus vezette tehát le a demográfiai hullámból
erédeő feszültséget. A mennyiségi fejlődést, a képzést szolgáló építmények gya-
rapodása 1961-től követte. A II—III—IV. ötéves tervben egyaránt 4—4 új iskola
épült; az utóbbi években is több kisebb bővítés és jelentősebb vállalati tanmű-
helyfejlesztés valósult meg, mégis jelentősek ennél az iskolatípusnál a további
fejlesztési feladatok is, mert különösen a tornatermi ellátottság még szűkös,
egyes iskolák zsúfoltak. 1988-ig e területen is több bővítést meg kell valósítani.

Az 1969. évi VI. sz. törvény a szakmunkásképzést középfokú jellegűnek
minősítette, s ezzel, továbbá a felnőttoktatás új változatainak kiépülésével a
továbbtanulás szempontjából is megalapozottabb és rangosabb lett a helye
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iskolarendszerünkben is. Szakmunkásképző iskoláink nevelési tevékenységi
skálája is sokat szélesedett, gazdagodott az utóbbi években. Az általános és
szakmai nevelési feladatok megvalósítása mellett az utóbbi években intenzí-
vebben irányult a figyelem a kulturális nevelőmunka felé. A szakmunkásképző
iskolák 1973-ban kerültek megyei irányítás alá.

A népi kollégiumok visszafejlesztése után a bentlakásos középfokú intéz-
mények tartalmi munkáját a szocialista kollégiummá válás mozgalmának 1959-
es megindítása lendítette fel, mely lelkes, a célokkal azonosuló tevékenységet
bontakoztatott ki Szolnok megye diákotthonaiban is. E mozgalomnak máig tere
van a szakmunkásképző intézetek otthonaiban és az új bentlakásos intézmények-
ben. A mennyiségi fejlődés a 60-as években főleg a középiskolai diákotthonokra,
kollégiumokra, később a szakmunkástanuló otthonokra is kiterjedt, de új épí-
tésre e területeken kisebb mértékben került sor.

Pedagógiai célzattal történt a 70-es évek második felétől napjainkig az
iskolák és kollégiumok, diákotthonok szervezeti összevonása. E változtatás
lehetőségei hasznosításában még több tennivalónk van, amit egybe kell kap-
csolnunk a nemrégiben ülésezett IV. Országos Kollégiumi Konferencia ajánlá-
sainak megvalósításával.

A közoktatás egyéb területei

A gyermekvédelem intézményrendszerét a felszabadulás előtt a „menhelyek"
jelentették.

Az 198l/82-es tanévig — az ötvenes évek elejével kezdődően — két nevelő-
otthon alakult ki a Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet régi objektumával együtt
erre a célra 214 hellyel. 1981-ben megvalósult a több, mint két évtizedes terv:
elkészült a körzeti feladatokat ellátó, 320 hellyel rendelkező szolnoki Gyermek-
város, a megye első „széles-korhatárú" nevelőotthona és a 80 helyes új Gyer-
mek- és Ifjúságvédő Intézet.

A megyében közel 1600 állami gondozott tanuló van, közülük az átlagosnál
többen vannak nevelőszülőknél.

Jelentős a múltja a megyében a felnőttoktatásnak. A dolgozók általános és
középiskoláinak működésére utaló adatok már az 1945/46-os tanévtől kezdve
találhatók a megyében, tömegesebbé azonban a felnőttoktatás csak az 1959/60-as
évektől vált. Sajnos az utóbbi években igen erőteljes a létszámbeli visszaesés.

Szolnok megyében kevés a felsőfokú intézmény.
Mindössze néhány évig (1952—56.) működött Szolnokon a Közlekedési

Műszaki Egyetem. „Elvitelében" jelentős volt a Budapesti Műszaki Egyetem
szerepe.29

1985-ben az egy katonai jellegű főiskola mellett az 1917-ben alapított Jász-
berényi Tanítóképző Főiskola, az 1960-ban (felsőfokú technikumként) létre-
jött mezőtúri Mezőgazdasági Gépészeti Főiskolai Kar és a Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Főiskola 1977-ben kialakított kihelyezett tagozata működik.

A 60-as és 70-es években több — de viszonylag szerény eredményt hozó —
erőfeszítés történt a felsőfokú intézmények hálózatának bővítésére. A Szegedi
Tanárképző Főiskola Szolnoki kihelyezett tagozatán kívül felsőfokú technikum
is működött néhány évig a karcagi Mezőgazdasági Szakközépiskolában, felső-
fokúvá kívánták fejleszteni a szolnoki Gépipari és a törökszentmiklósi Mező-
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gazdasági Technikumot is. Szolnokon pedig ezen felül öntözéses mezőgazdasági
felsőfokú technikumot is szándékoztak létesíteni.30 A megye párt- és állami
vezetésének kezdeményezései nyomán viszont megkezdte munkáját a Vízügyi
Szakközépiskola új épületében a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola ki-
helyezett tagozata. A pedagógusok továbbképzése gyakorlatilag egyidős hazánk
felszabadulásával.

1973. végéig ez a feladat részben központi szervek, részben az MTVB műve-
lődési osztályának teendője volt.

1974. január 1-ével erre a célra Szolnok megyében is önálló intézmény jött
létre. 1984. január 1-től pedig Pedagógiai Intézet néven egyesült a Pedagógus
Továbbképző, a Pályaválasztási Tanácsadó és a Nevelési Tanácsadó Intézet.

Az összevont intézet szerepe egyre jelentősebb a közoktatás ma folyó álta-
lános megújulási folyamatában, de a közoktatásirányítás színvonalasabb meg-
oldásában is. Abban, hogy a ma pedagógusai minőségileg is egyre jobban meg-
felelnek a közoktatás folyamatos reformpolitikája követelményeinek, ugyan-
csak döntő az intézet tevékenysége. 1975-től kezdődően kialakult az értékes
megyei pedagógiai rendezvények rendszere is (Megyei pedagógiai napok, Fórum).

összességében Szolnok megyében e négy évtized alatt fejlett alap- és közép-
fokú oktatási intézményrendszer jött létre, melynek eredményessége jól érzé-
kelhető a lakosság iskolázottságának, szakképzettségének, társadalmi mobilitá-
sának az átlagosnál nagyobb ütemű emelkedésében, a megye szellemi potenciál-
jának a gazdaság fejlődéséhez jól igazodó növekedésében.

Az oktatáspolitikai határozat nyomán egyre növekvő figyelem irányult a
nevelőmunkára, a korszerű ismeretek közvetítésére, szélesedtek és mélyültek az
iskolák kapcsolatai, sokat behoztunk — alap- és középfokon — a megye örök-
lött művelődésbeli elmaradottságából.31
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