
HAGYOMÁNYOK
A kunszentmártoni középfokú
oktatási intézmények fejlődése
a felszabadulás után *

Arra kértek fel a mai rendezvény szervezői, hogy Kunszentmárton két közép-
fokú intézményének felszabadulás óta elért fejlődéséről adjak áttekintést.
Ehhez két alapvető forrásmunkát használtam fel: a József Attila Gimnáziumról
1978-ban kiadott Jubileumi évkönyvet; a 628. sz. Ipari Szakmunkásképző Inté-
zetről pedig Józsa László tanár összeállítását.

Tekintettel arra, hogy régebbi múltja az ipariskolának van, a visszatekin-
tést ennek az iskolának a történetével kezdem.

I.

Általános szakmai és társadalmi igényt fogalmazott meg a „Kunszentmárton
és Vidéke" c. helyi újság cikkírója, amikor a lap 1887. december 1-i számában
nyomatékosan kérte az ipartestületet, hogy 60—70 tanulója részére sürgesse az
ipariskola létrehozását. Mindez valóra vált, s 1888. október 6-án megkezdődött
a tanítás. A korábban létrehozott kereskedő tanonciskola a századforduló ide-
jén beolvadt az iparos tanonciskolába.

A tanoncok az 1898—99-es tanévben 16 foglalkozást képviseltek: cipész,
kovács, szűcs, szabó, csizmadia, asztalos, molnár, kőműves, lakatos, cukrász,
kereskedő, szobafestő, borbély, kötélverő, kerékgyártó, ács. A tanított szakmák
köre változik: 1908-ban rézműves, 1913-ban pincér, 1915-ben fényképész és
gépészkovács, 1924-ben ékszerész és villanyszerelő, 1927-ben női szabó, 1933-
ban kocsi kovács és kefekötő, 1936-ban kádár, 1945-ben fogműves, műszerész
és tűzhelylakatos, 1946-ban gumigyártó inasokat is oktatnak. A tanonciskola
vonzáskörzete a tiszazugra terjedt ki. Öcsödnek önálló tanonciskolája volt.

1907-ig az iskolában esti oktatás folyt. Ettől kezdve nappali: szerda és
szombat délután kellett iskolába járni.

A tanoncképzés tantárgyai a századforduló idején az 1. osztályban: olva-
sás, iparszámvetés-könyvvitel, rajz (mértani), szépírás, szabadkézi rajz, hittan.

* Elhangzott ez 1985. április 26-án tartott kunszentmártoni emlékülésen.
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A felsőbb osztályokban: olvasás reáloktatással, üzleti fogalmazás, iparszámve-
tés és könyvvitel, rajz, földrajz, kereskedelmi számtan és irodai munkák, keres-
kedelmi könyvvitel, levelezés, szépírás. 1948-tól még: testnevelés és „minden-
napi kérdések".

Az év végi osztályozásnál elbírálták a tanulók magaviseletét „szabálysze-
rű,,, „kevésbé szabályszerű" és „szabálytalan" megjelöléssel. A szorgalom érté-
kelésének fokozatai: „ernyedetlen, kitartó, változó, kellő."

A felszabadulás után kapcsolódott a tanoncoktatás munkájába az alig 2
hete elhunyt Jenéi József polgári iskolai tanár, Cseuz Ignácné, Jernei Gizella,
Cs. Molnár Anna, Bányainé Tomcsala Melánia, özv. Józsa Károlyné, Gulyás
Erzsébet és Sándor Béla. Martikány István igazgató 1950-ben történt nyugdíjba
vonulása után, Gulyás Gyula, a Deák Ferenc utcai Általános Iskola igazgatója
vette át a tanoncoktatás irányítását.

1949-ben új ipari tanuló törvény jelent meg, amely szabályozta a nagyüze-
mi termelés, valamint a kisipar munkaerő utánpótlásának kérdéseit. 1950-ben
megalakult a Munkaerő Tartalékok Hivatala, azzal a fő feladattal, hogy az ipa-
ri és kereskedelmi tanulóképzés egységes irányítását lássa el. 1945-től ugyanis
az egyes szakminisztériumok, a helyi ipari üzemek és a magánkisiparosok ha-
táskörébe tartozott a tanulók alkalmazásának, képzésének ügye. Az MTH fel-
adatát 1957-től a Munkaügyi Minisztérium vette át.

Az MTH-rendszerű szakmunkásképzés bázis iskolái megyénkben Szolno-
kon és Jászberényben jöttek létre. A szolnoki 605. sz. Ipari Szakmunkásképző
Intézet kihelyezett tagozataként került megszervezésre Kunszentmártonban az
1952. év folyamán az ipari szakmunkásképző iskola, amely a Mátyás király ut-
cai Általános Iskola épületében nyert elhelyezést. Az illetékes megyei szervek
a szintén néhány hete elhunyt Farkas József igazgatót bízták meg az intézmény
vezetésévjsl.

Az új típusú szakmunkásképzés gyors elterjedtségét mutatja, hogy míg az
1925—53. tanévben 25 tanulóval kezdődött az oktatás Kunszentmártonban, tíz
év múlva már 150, 1966-ban 286, 1968-ban 338, 1971-ben 375, ma 391 a tanulók
száma.

Jelen tanévben a következő szakmákat oktatjuk: mezőgazdasági gépszerelő,
géplakatos, esztergályos, villanyszerelő, autószerelő, kőműves, szobafestő, asz-
talos, férfiruhakészítő, szűcs, szőrmekikészítő, vas- és fémszerkezeti lakatos.
A korábbi években oktattunk még marós, gépjármű-villamossági műszerész,
vízvezetékszerelő, ács, női szabó, hegesztő tanulókat is.

Az iskola 1968-ig tartozott közös igazgatás tekintetében a Mátyás király
utcai Általános Iskolához. Az irányítási rendszer folyamatosan önállósult, az
igazgatói feladatok ellátására Kocsis István kapott megbízást, aki a mai nap is
az intézmény irányítója.

Az elméleti oktatást végző pedagógusok eleinte csaknem kivétel nélkül óra-
díjas mellékállásban látták el feladatukat. A fokozatos fejlődés következtében
1970-ben már 7 főhivatású nevelővel (3 szakelméleti tanár, 3 szakoktató és 1
szórványoktató) rendelkezett. Ma a nevelői állomány 21 fős. 7-en szakelméleti
tanárok, 7-en közismereti tárgyat tanítanak, 7-en szakoktatók. Rajtuk kívül
3 óraadó segíti a szakelméleti tárgyak oktatását, és 6 vállalati szakoktató végez
gyakorlati oktatást.

Az egyébként is túlzsúfolt Mátyás király utcai iskola már délutáni tanítás
esetében sem volt képes befogadni a felfejlődő tanulócsoportokat. 1970-ben
négy intézmény 6 különböző épületében folyt a szakmai-elméleti és közisme-
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réti tantárgyak oktatása. Igazgatói és nevelői szobát átmenetileg magánháznál
béreltek.

Az elhelyezési gondok a MüM irányításával tervezett és kivitelezett új
szakmunkásképző iskola felépülésével tartósan megoldódtak.

Az egykori sportpálya helyén 1972 nyarán kezdődött el a hat tantermesnek
tervezett háromszintes iskola építése.

Befogadóképességét 450—480 tanulóra irányozták elő. A tetszetős külsejű
épület kivitelezési munkáit a helyi TÖVÁLL, ma SZÉKV végezte. Ünnepélyes
felavatása és birtokbavétele 1973. november 16-án történt. 75-ben épült fel a
főépülethez csatlakozó 12x24 m-es tornaterem.

Az iskolaavatás több tanulsággal szolgált. Jól példázza többek között a
társadalmi összefogásban rejlő lehetőségeket. A kunszentmártoni szakmunkás-
képző intézet sorsát ugyanis nemcsak a nagyközség és a járás, illetve a Munka-
ügyi Minisztérium vezetői tartották szívügyüknek, hanem a járás községei, vál-
lalatai, mg-i termelőszövetkezetei is.

Tehetségükhöz mérten 10—20 000 Ft-tal járultak az építési költségek elő-
teremtéséhez. A tanács ingyen biztosította a telket és vállalta a beruházó sze-
repét. Példamutatóan dolgoztak a tervezők és a kivitelezők: Egy év alatt épült
fel az iskola. A főépület 5,5 millióba, a tornatermi szárny több mint 3 millió
Ft-ba került.

Tárgyi feltételeink jók. A tanítás-tanulás eredményes; az iskolánk által
kibocsátott tanulók jól helytálltak a termelőmunkában. Megyei kitűnő ver-
senyeredmények mellett, néhány szakmában jó országos versenyeredményeket
is érnek el tanulóink. Tavaly például fémipari anyagismeretből, üzemgazdaság-
tanból országos 3., mezőgazdasági gépszerelő Szakma Kiváló Tanulója verse-
nyen országos 4. helyezett lett tanulónk. Az idén kőműves és vas- és fémszer-
kezetlakatos Szakma Kiváló Tanulója versenyen szintén országos 3. helyezést
sikerült elérnünk.

Az iskola irányítását a Munkaügyi Minisztérium megszűnésével a Művelő-
dési Minisztérium vette át. Két éve gazdaságilag a Megyei Tanácstól a helyi
tanácshoz kerültünk. A közeljövőben a szakmai irányítást az Ipari Minisztérium
veszi át, a közismereti tárgyakból továbbra is a Művelődési Minisztérium az
irányító szervünk, fenntartásunkat viszont a helyi tanács biztosítja.

II.

A közoktatásnak az a szintje, amely Kunszentmártont és a körzetébe tartozó
Tiszazugot a felszabaduláskor jellemezte, hű tükre a Horthy-korszak politiká-
jának. Ennek legfőbb törekvése az akkori osztály viszonyok megőrzése volt és
az iskolahálózatot e célnak megfelelően építették ki. Már maga az iskolarend-
szer is szinte teljesen lehetetlenné tett minden olyan mozgást, amely a meglevő
osztályok között bármilyen csekély mértékű változást okozhatott volna. Ezzel
magyarázható, hogy Kunszentmártonban a két világháború között határozott
formában fel sem vetődött a mai értelemben vett középiskola alapításának
gondolata.

Az egyszerű emberek művelődés iránti igényét azonban a Horthy-korszak
25 éves úri ravaszsága sem tudta elfojtani, és a dolgozó tömegek a negyvenes
években volt járásunkban is egyre inkább éltek az egyetlen lehetőséggel és
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végezték a polgári iskolát. Pl. 1943/44-es tanévben 53 nyilvános és 22 magán-
tanulót tart nyilván a polgári iskola, amely fennállásának 37 éve alatt több
mint 1800 tanulónak adott a mai általános iskolának megfelelő végzettséget,
és zsákutca jellege ellenére többek számára a továbbtanulás alapjait nyújtotta.

A felszabadulás továbbélesztette a .dolgozó tömegek gyermekeiben a tanu-
lási vágyat és egyre több helyi kezdeményezés indult országosan középiskola
létesítésére. Először az igen nagyfokú tanulóhiányt kellett leküzdeni. Ennek
érdekében a kunszentmártoni polgári iskolában tanító dr. Varga Lajos tanár
kapcsolatot teremtett a jászberényi tanítóképzővel. Ez az intézet egy igen je-
lentős tervet dolgozott ki a tanyai tanítók képzésére. Ezáltal jött létre közsé-
günkben az első középiskolai osztály, 1946 őszén, melynek bélyegzőjén a követ-
kező felirat állt: Jászberényi magyar állami tanítóképző-intézet paraszt dolgo-
zók tanítóképző intézete Kunszentmárton.

Az 1946—47-es tanévre az 1. osztályba 39 tanuló jelentkezett, de a követ-
kező évre a hallgatók száma 17-re csökkent, de indult új 1. osztály 28 fővel.
Végső soron ez az intézmény 19 tanítójelöltet készített fel, akik csaknem teljes
számban Baranya megye kisközségeiben vállaltak állást. Az iskola 1951-ben
szűnt meg.

A polgári iskola zsákutca jellegét jogosan bírálták már oly sokan. A 4 pol-
gári elvégzése után csak rendkívüli erőfeszítéssel, költséges magánórákon lehe-
tett felkészülni arra a különbözeti vizsgára, melynek sikeres letétele esetén
iratkozhatott a tanuló a gimnázium V. osztályába. Ennek a nehézségnek a le-
küzdésére a már említett dr. Varga Lajos gimnáziumi előkészítő osztályt szer-
vezett. A tanfolyam 1948. szeptember 20-án indult és 1949. február közepén
írásbeli és szóbeli vizsgával fejeződött be. A tanítás délutánonként, heti 20 órá-
ban folyt, a legfontosabb tantárgy a latin nyelv volt.

A dolgozók tanítóképzőjének eredményes működése, a középiskola iránt
megnövekedett érdeklődés alapján mind a párt. mind a helyi hatóságok véle-
ménye megegyezett abban, hogy Kunszentmártonban szükség van középisko-
lára. A nők fokozatos munkába állítása szükségessé tette az óvodahálózat roha-
mos fejlesztését, ez pedig óvónőhiányt okozott. Ezért teljesülhetett a község és
a járás legszélesebb rétegeinek kívánsága. A bélyegzőn feltüntetett ,,Állami
óvónőképző Igazgatósága" kettős célt tűzött az intézmény elé: az óvónőhiány
megszüntetését, valamint a tiszazugi leányifjúság egy részének kereső foglal-
kozáshoz történő juttatását.

Jenéi József, aki szívügyének tekintette a járás művelődési viszonyainak
javítását, sok-sok utánjárás után megkapta a minisztérium engedélyét, hogy
az óvónőképzős osztályokkal párhuzamosan már az 1953—54-es tanévben gim-
náziumi osztályt is szervezzen.

1953-ban egy 46-os létszámú koedukált osztállyal indult meg a gimnáziumi
képzés Kunszentmártonban. 1957-ben volt az első érettségi, melyen a jelöltek
3,7-es tanulmányi átlagot értek el, bukás nem volt, 19-en jelentkeztek tovább-
tanulásra, s közülük 14-et fel is vettek.

1954 őszétől mind a mai napig dolgozók gimnáziuma is működik az iskolá-
ban; sőt 1974 őszétől működik a Dolgozók Gyors- és Gépíró Iskolája is. 1975—
76-os tanévben indult, s folyik rendszeresen a szakmunkások középiskolája.

A 70-es évek elején jelentkezett az a társadalmi igény, hogy a gimnázium-
ban tanított elméleti tárgyak — különösen a matematika, fizika, kémia és az
orosz nyelv — szakmai színvonalát, valamint a pedagógiai tevékenység haté-
konyságát növelni kell, ha az iskola ki akarja elégíteni a fejlett szocialista tár-
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sadalom mai és későbbi szükségletét. Ennek elérésére az 1969—7O-es tanévtől
évente egy-egy fizika—kémia, 1974-től pedig orosz nyelvi szakosított tantervű
osztályt szerveztek. 1980-tól — jelenleg is — a fakultatív tantárgycsoportos
forma honosodott meg.

Még néhány mondat az iskola épületéről, mint a tanítás alapvető tárgyi
feltételeiről. — A tanítóképző és az óvónőképző a polgári iskola épületében
nyert ideiglenes elhelyezést. 1946-tól a megszűnt Gazdasági Egyesület helyisé-
geit adták át az iskola céljaira. 1951 szeptemberében a községi tanács a Mátyás
király u. 18. sz. épületet utalta ki óvónőképzőnek. 1953-ban úgy helyezték el
az osztályokat, hogy a gimnázium egy osztálya és az óvónőképző egy csoportja
továbbra is a fiúiskolában, három óvónőképzős csoport pedig a leányiskolában
kapott termet. (Gondoljuk meg, ezekben az épületekben ugyanakkor kötelező
általános iskola, valamint ipari tanuló iskola is működött.) 1954 szeptemberétől
a gimnáziumi osztályok a fiúiskolában, az óvónőképző osztályai pedig a „Nagy-
iskolában" nyertek elhelyezést. Az áldatlan helyzetet látva az Oktatási Minisz-
térium középiskola építését rendelte el. Az építési munkákat 1953. április 1-én
kezdték meg. Többszöri leállítás után végre 1955. november 1-én a Béke úti
szárnyat átadták rendeltetésének. Az épület további része 1956 májusára készült
el. A korszerű épület csakhamar kicsi lett. A gimnázium iránti csökkent érdek-
lődés miatt ma az igényeket kielégíti. Termeit, udvarát, felszereléseit az évek
során többször is korszerűsítették, felszereltsége egyre gazdagabb lett. Az in-
tézmény fennállása óta a közoktatáspolitikai elvárásoknak megfelelő kulturá-
lis kisugárzással hat a Tiszazug minden településére.

Sokat és sokszínűén lehetne beszélni a gimnázium tanárairól, az iskola
által szárnyra eresztett — s azóta tudományos és politikai karriert befutott
öregdiákjairól, az ifjúsági mozgalomról, a kulturális és sporteredményekről, a
diákotthon működéséről, s még sok más dologról. Mindez egy korreferátumba
nem férhet bele.

A két középfokú oktatási intézmény jól szolgálta és szolgálja a felnövekvő
ifjúság művelődését. Aki szorgalmas és tehetséges, az érvényesül; a tanulásnak
nem állja útját semmiféle származási kötöttség. Mindkét intézmény nevelő
közössége hivatástudattal végzi dolgát: nemes emberi tulajdonságokban, tudás-
ban gazdag, materialista szemléletű fiatalokat kívánunk nevelni szocialista
hazánknak.
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