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ZÁDORNÉ ZSOLDOS MÁRIA

Elődeink lelkesek és adakozóak voltak
Iskolaügy Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében megalakulásától
a századfordulóig

Az 1867. évi kiegyezést követő tőkés gazdasági és társadalmi fejlődés egyik nagy
akadálya a korabeli magyar társadalom iskolázottsági, műveltségi szintjének elmaradott
állapota volt. A kiegyezés idején az ország férfi lakosságának 41%-a. a nőknek csak
25%-a tudott írni, olvasni. A termelés és polgárosodás megkívánta az iskolaügy alapvető
rendezését és az oktatás fejlesztését. Az iskolaügy fejlesztését, annak tartalmát, főbb
irányait, tennivalóit két alapvető törvény, az alapfokú oktatásra vonatkozó 1868. évi
XXXVIII. törvénycikk, amely a népiskolai közoktatás tárgyában született, a másik a
középiskolák helyzetét, feladatait, a velük kapcsolatos tennivalókat meghatározó 1883.
évi XXX. törvénycikk szabályozta. A népiskolai törvény jelentős kulturális vívmány
volt. Említsük meg néhány jelentősebb rendelkezését.

Állami felügyelet alá helyezte a népiskolákat, melyeknek hálózatát a fennálló
felekezeti iskolákra alapozta. Megmutatkozott benne a felekezeteken kívüli, községi
iskolák kiterjesztésére, számának növelésére irányuló törekvés.

— Létrehozta a tanfelügyelői szervezetet.
— Elrendelte az állami tanítóképzők felállítását.
— Előírta a kötelező tantárgyakat.
— A tanítói állást képesítéshez kötötte.
— Kimondta, hogy minden növendék anyanyelvén részesüljön oktatásban.
— Előírta továbbá a 6—12 éves, az ismétlő oktatásban 15 éves korig a

tankötelezettséget, az igazolatlan hiányzások büntetését, a szorgalmi időszak
időtartamát.

— Meghatározta az iskolatípusokat, (elemi és felsőbb népiskolák, polgári iskolák,
tanítóképezdék)

— Létrehozta az iskolaszéket.1

A középiskolák helyzetét szabályozó 1883. évi XXX. te. meghatározta azok típusait,
szervezetét, igazgatását, felügyeletét, a tanárok képesítését, a tanítás rendjét és az
érettségi vizsgákat. A törvény két iskolatípust határozott meg: a gimnáziumot, mely a
klasszikus humanista műveltséget tanította, és a reáliskolát, mely a mérnökképzés
alapjainak elsajátítását biztosította.
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Az iskolaügy helyzete a megye megalakulásakor

Az 1876-ban három közigazgatási egységből megalakult Jász.Nagykun Szolnok
Vármegye területe 867.741 kat. hold. népessége 258.935 fő volt. Ötven városból és
községből, 41 pusztából állt. Az új vármegye iskolai helyzete az országosnál látszólag
kedvezőbb volt. Az 1876/77-es tanévben az iskolák száma 165. Közülük 143 felekezeti.
17 községi, 5 gimnázium (Jászberény, Mezőtúr, Karcag. Kisújszállás. Szolnok). 2
ipariskola (Szolnokon és Mezőtúron) és nőneveldék (Jászberény. Mezőtúr. Szolnok)
működtek. A pusztákat leszámítva egy településre 3.34 iskola jutott, amíg az
összbirodalmi statisztikákat nézzük itt csak 1,38 iskola jutott egy helységre.

— A lakosság számát tekintve 13.710 lakosra jutott egy iskola, országos
viszonylatban pedig 87.009 főre.

— Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyében a megalakulásakor 249 tanító volt.
— A tankötelesek száma 41.200, közülük mindössze 26532 tanuló járt iskolába.

ami az iskolakötelesek 64,3%-át jelentette.2

A kedvezőnek látszó képet rontja, hogy sok településen nem volt iskola, különösen
a pusztákoa Az oktatási intézmények szűkösek voltak, nagy részük nem felelt meg az
egészségügyi előírásoknak.

Amint már fentebb említettük, a megye megalakulásakor öt gimnázium működött.
Rövid történetüket az alábbiakban foglaljuk össze.

Jászberény: Egy katolikus, nyolcosztályos gimnázium működött, ahol érettségi
vizsgát tehettek a diákok. Története az 1768-ban Jászapáti városában létrehozott három
osztályú katolikus gimnáziummal kezdődött. A helytartótanács 1773-ban az országot
tankerületekre osztotta, élükre főigazgatókat nevezett ki. A jászapáti intézetet 1776-ban
a budai kerületbe osztotta be és kimondta, hogy székhelyét Jászberénybe kell áthelyezni.
A város örömmel fogadta a gimnáziumot. A Zagyva partján lévő magtár épületét
felajánlotta erre a célra. Az átköltözés 1779-ben megtörtént. Az oktatást a Szent Ferenc
rendiek végezték. Jászberényben az első évfolyam az 1779—1780. tanévben indult.
Kacskovics Bálint egri főegyházmegyei áldozó pap volt az intézet első igazgatója.
1795-ben a gimnáziumot öt osztályúvá és államivá nyilvánították. A tanárok fizetését
az országos tanulmányi alapból biztosították. 1806-tól az 1851/1852. tanévig 6 osztályos
volt, a városnak és a kerületnek kellett a tanárok fizetését biztosítania. 1855-ig pénzügyi
nehézségek miatt a gimnáziumot 4 osztályosra változtatták és magániskolává vált. Ettől
kezdve évről évre egy osztállyal gyarapodott. Nyilvánossági jogot az 1868—69-es
tanévben nyerte vissza és egyben nyolcosztályos főgimnáziummá lépett elő. Mindent
tanítottak, amit az ország bármely jobb nevű középiskolájában, a kötelező tantárgyak
mellett műéneket, gyorsírást és francia nyelvet. Jól felszerelt tanári, ifjúsági,
önképzőköri és segélykönyvtárral rendelkezett. A tantestület igazgatóból, tizenkét
tanárból, okleveles tornamesterből, okleveles műének tanítóból állt.

Szolnok: Itt egy 6 osztályos katolikus nagy gimnázium működött. Az első és második
osztály 1832-ben indult a Szent Ferenc rend kolostorának két helyiségében. 1835-ben
az V. osztály megnyitását követően egy önálló gimnázium felépítését határozták el. Az
1835 májusában lezajlott alapkőletétel után a gimnázium épülete négy hónap alatt
elkészült. Az intézet 8 évig magánjellegű volt. Nyilvánossági joggal 1844-ben ruházták
fel, 1852-ig 2.765 tanulót képeztek. Ebben az évben anyagi okok miatt a gimnáziumot
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bezárták. 1862-től egy-egy osztállyal magán gimnáziumként újra működött. 1867-ben
nyilvánossági joggal ruházták fel és katolikus gimnáziumként tevékenykedett. 1878-ban
a IV. osztályt is beindították. 1879-ben VIII osztályra történő fejlesztésén munkálkodtak.
A tantestület igazgatóból, nyolc szerzetes rendi tanárból, valamint rajz. testgyakorló és
műének világi tanárokból állt.

Mezőtúr: Hatosztályos polgári iskolával egyesített református gimnázium található
itt. Már a XVI. század közepén működő felsőbb református iskola volt. melynek
tevékenysége a XVII. és XVIII. században nem követhető mindig nyomon.
Több-kevesebb kihagyással óosztályos gimnáziumként működött 1855. évben történt
bezárásáig. 1858—1864-ig évenként fokozatosan 6 osztályúvá vált. 1878-ban a polgári
iskolával egyesítették. A tanári testület létszáma egy igazgató, öt rendes tanár, rajz- és
tornatanár.

Kisújszállás: Hatosztályos református gimnáziummal rendelkezett. Az egyház adatai
szerint már a XVII. század utolsó negyedében hat osztályos ..középtanodája" volt. A
debreceni református főiskolából egy tanító, a rektor vezette az iskolát, akit két évre
választottak. 1853-ban a rektorság megszűnt és az iskola négy osztályos lett. A
gimnázium alapítója és fenntartója a helybeli református egyház, mert a 42.000 forint
államkölcsönt — mint gimnáziumi alapot — a város örökös joggal az egyházra ruházta.
Könyvtara 1210 könyvből állt. A tantestületet négy rendes tanár, egy segédtanár, három
ének-, szépírás-, rajz- és tornatanár alkotta.

Karcag: Négyosztályos református gimnáziummal rendelkezett. A gimnáziumot 1722
táján a református egyház újraindította. A gimnázium mellé egy egyosztályos polgári
iskolát is felállítottak. Ebben a kettős intézetben 1866-ig három rendes tanár tanított.
1866-ban a két iskolát egyesítették és a debreceni református gimnáziumból átvett
tantervet úgy módosították, hogy mindkét iskola követelményeinek megfeleljen. Ekkor
reálgimnáziumnak nevezték el, ahol négy rendes és egy melléktanár oktatott. A latin
nyelvet csak fakultációban tanították. 1876-tól a polgári iskolás növendék egyre
kevesebb lett, így az intézményt algimnáziummá minősítették. A reálgimnázium jellege
az iskolatípusra jellemző tantárgyak magas óraszáma miatt megmaradt.

Nőmveldék

Az 1884. évi törvény a középiskolai oktatást kizárólag a fiúk számára biztosította.
De már korábban is létesítettek nőneveldéket. A megye megalakulásakor ezekből három
volt (Jászberény, Mezőtúr, Szolnok).

Jászberényben Riszner József és neje által vezetett nyilvános felsőbb leány nevelő és
„tápintézet" (kollégium) 1863. október 12-én kezdte meg működését. A tulajdonosok
két szegényebb sorsú lányt ingyen tanítottak. A gimnázium diákjait is ingven oktatták
műénekre. Az 1878/79. tanévben Jászberény városa a neveidé helységeit az intézet
tulajdonosának 10 évre ingyen átadta. Ehhez a város feltétele az volt. hogy az abban
az évben indult VII. és VIII. felsőbb osztályokban tanuló jászberényi illetőségű lányok
tandíjmentesen tanulhassanak. Az intézetnek 1879-ig 868 római katolikus, református
és izraelita vallású növendéke volt. Az intézet diákjai között megyén kívüliek is tanultak.
Az eddigi növendékek közül 194-en laktak bent a kollégiumban. A zene és műének
oktatásában jó eredményt értek el. Több alkalommal nyilvános hangversenyt rendeztek.
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Jótékony célú rendezvényeik eredményeként 5.000 forint jövedelemadót fizettek.
Táncpróbáikon, zenevizsgáikon a maguk számára belépődíjat szedtek, s ezekből az
összegekből gyarapították a könyvtárat. A tanfelügyelők az intézet működéséről
elismerően szóltak látogatásaik során. 1876-ban, a vármegye megalakulása után, a
királyi tanfelügyelő meglátogatta az iskolát és méltónak tartotta arra. hogy számukra a
nyilvános jogot kivívja. Ezt 1877-ben megkapta, 1878-ban pedig a két felsőbb osztályra
is kiterjesztették ezt a jogot. Tanári és ifjúsági könyvtárral is rendelkeztek. Összesen
tizenöt tanerővel működött, az intézmény tanrendje a közoktatási minisztérium által
előírtakhoz igazodott.

Szolnokon a Bossányi-féle nőnevelde működött. Bossányi Gabriella 1869-ben kapott
engedélyt a megnyitásra. Az ötosztályos intézetben zongorát, kézimunkát, nyelveket
tanultak a növendékek. Az oktatást részben fogadott tanerők végezték. Kizárólag
tandíjból tartották fenn magukat, 1879-ben 36 növendéke volt.

Mezőtúron is volt egy felsőbb leányiskola, Törökszentmiklóson pedig szervezés alatt
állt. Működésükről levéltári források hiánya miatt nem tudunk beszámolni.3

Az iskolahálózat fejlődése

A vármegye iskolahálózata elmaradt a népiskolai törvényben előírottaktól. a meglevő
szükségletektől, a kor követelményeitől. Fejlesztésük a megyei vezetők és testületek, a
községi elöljárók első számú feladatai közé tartozott. Új iskolaépületekre, taneszközök
beszerzésére, tanítói álláshelyekre, bérekre, lakásokra volt szükség. Mindezt a különböző
szintű hatóságok pénzhiány miatt nem tudták volna megoldani. A figyelemre méltó
előrelépést magánszemélyek, az egyházak, pénzintézetek és a lakosok adományai, a
települések elöljáróságai, valamint a kezdetben igen szerény állami támogatás — mely
az 1890-es években megnövekedett — tette lehetővé. A fentiek bizonyítására ragadjunk
ki néhány példát:

A mezőtúri ev. ref. egyház 3 új népiskolát építtetett 17.500 fit. ráfordítással.
Tiszaföldváron a szőlőkben új iskola építését kezdték meg.
Tiszaugon tetőt cseréltek, tantermet bővítettek.
Az izraelita hitközség Kunhegyesen, Kőtelken, Kenderesen, Tisza-Abád-Szalókon új

iskolát létesített.
A római katolikus egyház Kisújszálláson épített új iskolát.
Törökszentmiklós elöljárósága négy új tanyai iskolát, Mezőtúr egyet építtetett, a

régiek közül pedig két iskolának új épületet adott, kettőnél javítási munkákat végeztek.
Új iskolaépületeket adtak át Karcagon, Jászdózsán, Nagyréven és Jászladányban.'
Strassburger Ármin és Ungár Lipót a dévaványai határhoz tartozó birtokukon

cselédgyerekek részére egy népiskolát rendeztek be.'
Törökszentmiklóson Pánthy Endre monostori apát hatosztályos leányiskolát építtetett.

Az iskolák javítását elsősorban magánszemélyek adományozásából fedezték."
Almássy Ede nagybirtokos Ilona majorban, Horthy István nagybirtokos ködmösi

tanyáján, Léderer Károly és Artúr kengyeli birtokán új iskolát építtetett és rendezett
be.

Gr. Almássy Kálmán p. gyulai birtokán a kor kívánalmainak megfelelő iskolát állított
fel,7 ahol a nála dolgozó cselédek gyermekei tanulhattak.
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Végeredményben az 1876—1900 között eltelt 24 év alatt a vármegyében 49 új
népiskola épült. Sokat kijavítottak és a berendezéseket felújították. A megnövekcdelt
fenntartási és működtetési költségeket pénzhiány miatt 1900-ra a városi képviselő-
testületek, a községi elöljáróságok biztosítani már nem tudták, ezért az iskolák állami
kezelésbe vételét kérték.

A tárgyalt időszakban korábban nem lévő új iskolahálózatot is létrehoztak. Ezeknek
egyike az iparostanonc iskoláké volt. Az 1876-ban működő két iparostanonc iskola
mellé a vármegye jelentősebb (szám szerint kilenc) településén szervezték meg az
iskolák ezen típusait, kialakítva ezzel a hálózatukat.8 Működésüket a vármegyénél
keletkezett ipardíjakból, iparkihágási büntetésekből és államsegélyből fedezték.

Gazdasági ismétlő iskolát is működtettek a népiskolát elvégzettek számára. 15 éves
korig. Ilyen a vármegyében a század végére 22 volt.

A népiskolai törvényben előírt gyakorlati oktatatást teljesen új feladatként kellett
létrehozni, megszervezni, működtetni. Ezt igen koncepciózusán valósították meg:
gyümölcs- és díszfa, valamint cserjék termesztését és kertészeti tevékenység oktatását,
gyakorlását végezték. Ennek indoka, hogy itt az Alföldön a kisbirtokosság ezek
terjesztését, művelését alig, vagy nem ismerte. A gyakorlati oktatással az ezekhez értő
kisbirtokosság kinevelését kívánták elősegíteni. Az ehhez szükséges földet a városok és
községek közbirtokossága adományozta. Erre is említsünk néhány példát: Kisújszállás
közbirtokossága a közvagyon felosztása alkalmával az ottani református népiskolák
földjét 800 kisholdra egészítette ki.

Jászkiséren a közbirtokosság a helybeli római katolikus népiskolának 10 évi
használatra 6 kat. hold földet engedett át.

Mezőtúron, Árokszálláson és Kiséren lévő faiskolában a tanulóifjúság számára
kertészeti gyakorlatokhoz külön területet hasítottak ki.9

Valamennyi iskolának volt faiskolája vagy kertje. A gyakorlati oktatást még szalma-
és kukoricafonás, valamint hímzés is gazdagította.

Polgári leányiskolát Szolnokra, fiúiskolát Törökszentmiklósra terveztek. Létesítésükre
az előterjesztést a minisztériumnak megtették.10

A vármegyében 1900-ra 221 népiskola volt. közülük 41 községi jelleggel, hit-
felekezetivel pedig 180 bírt. (Érdemes megjegyezni, hogy a Statisztikai évkönyv adatai
szerint, a királyi tanfelügyelő jelentésétől eltérően, a népiskolák száma 179. melyből
28 községi, 151 felekezeti.) A népiskolák felszereltsége javult. A szemléltetőeszközök
számát 1876-hoz viszonyítva említésre méltóan növelték, 1890-ig fekete falitáblából
156-tal, olvasó falitáblából 103-mal, térképből 290-nel, földgömbből 81-gyel többet
vásároltak. A beszerzések pénzügyi forrását adományok, az igazolatlan hiányzások
büntetéspénzei, a faiskolák, kertészetek bevételei biztosították. Az iskolai könyvtárak
száma 55-tel gyarapodott.

A testnevelést az iskolaépületek mellett kialakított 98 gyakorlótéren tanították."
Számuk, felszereltségük messze elmaradt a kívánalmaktól, ami hátráltatta az egészséges
ifjúság nevelését.

A tárgyalt időszakban az alapvető feladat a népiskolai törvény végrehajtása volt.
Ezért a középiskolák részletes bemutatásától — az eddig elmondottakon túl —
eltekintünk. Az egyházi fenntartású középiskolákról a korabeli tanfelügyelői jelentések
nem írnak. Számuk a tárgyalt időszakban nem változott, közülük nyolcosztályos, ún.
teljesértékű gimnázium csak a jászberényi volt.
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Az oktatásért, a gyermekek iskoláztatásáért tett erőfeszítések

Az iskolák, tantermek, tanulók számának jelentős emelkedése új tantárgyak és
oktatási formák bevezetése megkívánta a tanítók számának növelését. Ezt
megvalósították úgy, hogy egyben a tanítók képzettségi színvonalát és korösszetételét
jelentősen javították. Az előírt képesítéssel rendelkező, fiatal tanítókat alkalmaztak. Az
1876/77. tanévben a tanítók létszáma 249 volt, ez az 1899/1900-as tanévre 466-ra
emelkedett. A statisztikák 1899-ig arról tanúskodnak, hogy az akkori 359 fő közül 11
a képesítetlen. 1900-ra azonban valamennyi néptanító képesítéssel rendelkezett.
Fizetésük az 1876/77. tanévben 419 forint, a századfordulón 512 forint.12

Az egyházi iskoláknál gyorsabb ütemben, nagyobb mértékben javították a
törzsfizetéseket (a római katolikus és izraelita hitközségeknél különösen). Á tanítókat a
pénzbeli juttatás mellett illetményföld, kertes lakás illette meg. A nagybirtokosok által
épített iskolákba került tanítók javadalmazását is ők biztosították, pl. Tiszaföldváron
Beniczkyné szül. Almássy Mária grófnő és Kövér János nagybirtokos a tanító javára
300 forint fizetést, 25 hl búzát, 15 hl árpát, 1 hold tengeriföldet és 2db borjútartást
biztosítottak.'3

Szaktanítókat is alkalmaztak. 22 tanító rendelkezett gazdasági oktatásra érvényes
képesítéssel. Ez azonban nem volt elég, ezért a tanítókat szaktanfolyamokkal segítették.
A jászberényi gazdasági oktatásra alkalmas tanítókat szaktanfolyamra iskolázták be.
Nyáron „kézügyesítő" tanfolyamot rendeztek, amelyen 20 tanító számára vessző- és
gyékénymunkák, 20 tanító számára pedig szalma- és forgácsmunkák elsajátítására nyílt
lehetőség.14 A jól dolgozó tanítókat jutalomban is részesítették. Nehéz anyagi helyzetbe
kerülésük esetén segéllyel támogatták őket. Az idős tanítóknak nyugdíjat, esetenként
segélyt adtak, özvegyeik, árváik is segélyben részesültek.

A varmegyében tanító egyesületek működtek. A „Jász-Nagykun-Szolnok megyei
tanító testület", a „Heves-Nagykunsági ev. ref. Egyházmegyei Tanító Egylet" és a
„Jászsági és tiszántúli esperes kerületek róm. kat. tanító egyesülete'". A katolikus tanítók
közül néhányan az egri és váci egyházmegye tanító egyletéhez tartoztak. Az egvietekben
módszertani értekezéseket és gyakorlati oktatást tartottak.

A népiskolai törvény által elrendelt tantárgyak közül teljes óraszámban tanították
214 iskolában a hit- és erkölcstant; írást olvasást; fejszámítást; jegyszámítást:
egészségtant és magyar nyelvtant. Beszéd és értelemgyakorlatot 123 népiskolában, hazai
földrajz és történelem tantárgyat 123, általános földrajzot, történelmet, természettant 56
népiskolában, természetrajzot 67, polgári jogok és kötelességek tantárgyát 96. éneket
171, rajzot 48, testgyakorlatot 76, női kézimunkát 15, női háziipari ismereteket 2
népiskolában.15

A tankötelezettség teljesítéséről

A népiskolai törvény 6—12, illetve 15 éves korig előírta a tankötelezettséget. A
tankötelezettek száma évről évre emelkedett. 1876-ban 41.200 volt. 1900-ra számuk
61.612 fő, a növekedés 20.412 tanuló.10 Az iskolába járók számát tekintve még nagyobb
volt az eltérés az 1876/77. tanév és az 1899/1900. tanév között. A megye megalakulása
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idején a tankötelesek közül 26.532 gyermek járt iskolába, a tankötelesek 64.3%-a. Ez
az arány a századfordulóra megváltozott, az iskolába járásra kötelezettek közül 43.322
tanuló, tehát a tankötelesek 75,18%-a látogatta rendszeresen az oktatási intézményeket.1

A népiskolai törvény nemcsak lehetővé tette, hanem előírta az igazolatlan hiányzás
pénzbeli büntetését. Ez valamennyi tanévben meglehetősen magas összeget tett ki. Ezt
az iskolák a felszerelések mellett a szegény gyermekek számára tankönyv és egyéb
iskolaszerek vásárlására fordították. Az adományok jelentős része is ezt a célt szolgálta.
A szegénység miatt sok tanuló ruhát, cipőt nélkülözve nem tudott iskolába járni. Az
évek folyamán több ezer gyermeket segítettek ezek az adományok ahhoz, hogy iskolába
járhassanak.

Polgár Imre tiszapüspöki bíró és neje, Kovács Anna a helybeli római katolikus
népiskola javára 200 forint alapítványt tett. Kamatai felét a félévi vizsgák alkalmával
a szorgalmas, jó eredményt elért tanulók között osztották szét. másik felét a szegény
tanulók tanszerének vásárlására költötték.

1880-ban B. Nagy Sándor mezőtúri birtokos 1000 forintot adományozott, hogy évi
kamatát a helybeli református iskolába járó szegény tanulók ruházására fordítsák.

Kunhegyesen magánosok kisebb összegű adományaiból összejött 400 forint
pénzadományt a szegény tanulók ruháztatására, ösztöndíjazására, jutalmazására
használták fel.

Karcagon hét adományozó 3358 fit. 90 kr-t költött a szegénysorsú tanulók ruházattal,
könyvvel való ellátására.

Kisebb összegeket hasonló célra Dévaványán és Cibakházán is adományoztak.18

1889-ben Szolnokon a szegény tanulókat segélyező „rongyos egylet" karácsonyra
hitfelekezeti különbség nélkül 110 szorgalmas tanulót új ruhával és lábbelivel
ajándékozott meg.

Fegyverneken Lebovics Gyuláné kezdeményezésére 30 tanulót egészen új ruhával
és lábbelivel láttak el.

Tizennyolc településen különböző adományozók (takarékpénztárak, egyházak,
magánszemélyek, papok, gazdagabb polgárok) jelentős összegeket adtak anyagi
lehetőségeik szerint a szegény tanulók támogatására.19 Különböző mértékbea de
valamennyi tanévben így volt ez. Ezért kijelenthetjük, hogy az iskolalátogatást jelentős
mértékben társadalmi úton is elősegítették.

Az iskolába járást a mostoha időjárás, rossz termés, az ár- és belvizek, a család
otthoni munkájában való részvétel is nehezítette. A népiskolai törvény az igazolatlan
hiányzást pénzbüntetéssel sújtotta. Ugyanakkor a korabeli helyzetet figyelembe véve a
törvény 53. §-a a tízévesnél idősebb gyermekek számára megengedte, hogy a
földműveléssel foglalkozó községekben a legnagyobb munkaidőben csak vasárnapi
iskolába járjanak. Ezzel tudták csökkenteni az igazolatlan hiányzások számát, a szülők
büntetését.20

A vármegye nevelés- és iskolaügyében említésre méltó jelentőségű volt az
ismétlőoktatás. A tanköteles gyermekek nagy része 12 éves korában a rendszeres tanulás
folyamatából kilépett, olyan életkorban, amelyben a megszerzett ismeretet könnyen lehet
elfelejteni. Az ismétlőoktatás biztosította, hogy a tanulók mindennapi iskolában szerzett
ismeretei és előrehaladása kárba ne vesszen, sőt gyarapodjék. Az oktatott tantárgyakat
a tanítókról szóló résznél ismertetem. Az oktatás nyelve minden iskolában magyar volt.
Az iskolaügy vázolt fejlődésének nagy eredménye az volt, hogy az iskolát elhagyó
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valamennyi gyermek tudott írni, olvasni. Ennek fontosságát érzékelteti, ha tudjuk azt.
hogy a megye lakosságának általában 17,65%-a volt tanköteles.

Összefoglalva: az 1876-ban megalakult Jász-Nagykun-Szolnok megye iskolaügye az
egyes mutatókat tekintve látszólag kedvezőbb helyzetben volt az országosnál. Ebben az
időszakban az új vármegyében szinte kizárólag felekezeti iskolákban oktattak. Az 1868.
évi XXXVIII. te. — a népoktatási törvény — új helyzetet teremtett. A törvény
végrehajtása az újonnan alakult vármegye vezetésére várt. A helyzet felméréséből és a
népiskolai törvényből adódó feladatok felismerése nyomán a lelkes, nagy munkát végző
tanfelügyelők, a vármegye vezetői (főispán, alispánok) és közigazgatási bizottsága, a
községi elöljáróságok erőfeszítéseinek eredményeképpen figyelemre méltó előrelépés
történt az iskolaügy valamennyi területén.

— Új iskolaépületek, tantermek, tanítói lakások épültek.
— Az iskolák felszerelését, szemléltető eszközeinek színvonalát javították, fej-

lesztették.
— A tanítói kar személyi összetételét, képzettségének színvonalát emelték, melyet

a szükséges létszám bővítésével kapcsoltak össze.
— Új típusú iskolahálózatot is létrehoztak (iparos tanonciskolák, gazdasági és

ismétlő iskolák).
— Nulláról indulva számottevő gyakorlati oktatást valósítottak meg. Ezen oktatás-

forma keretében a tanulók mellett a kisgazdaságokra, azok gazdálkodási
színvonalára is hatni akartak. Helyenként részeredményeket el is értek.

— Az iskolahálózat tárgyi feltételeinek javítása és személyi ellátottsága minőségi
emelése mellett a nevelési-oktatási munkában is kiemelkedő eredmények
születtek. Közülük a legjelentősebb az analfabétizmus csökkenése volt.
(Valamennyi iskolaköteles a tankötelezettség végére írni. olvasni tudott. Itt
azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a század végére a tankötelezetteknek
csak 75%-a járt iskolába.)

— A megnövekedett számú iskolát magába foglaló iskolahálózat fenntartásában a
felekezeti egyházak (római katolikus, református, izraelita) és a községek
elöljáróságai mellett a század végére az állam is szerepet vállalt ebben. Szerem-
számban a nagybirtokosok is létrehoztak és működtettek még iskolákat,
elsősorban birtokaikon, pusztáikon.

A törvény és a megyei vezetés nagy érdeme, hogy a népiskolák ügyét társadalmi
üggyé tudta tenni. Ez a tanulmány időszakát jelentő években szinte megszámlálhatatlan
segítő felajánlásban, konkrét pénzösszegekben, munkákban nyilvánult meg. A
támogatásban anyagi erejéhez mérten valamennyi társadalmi réteg, csoport részt vett.
Sok új iskola, tanterem épült, tanítói álláshely létesült az egyéni és közösségi
felajánlásokból. A felajánlásokban, új objektumok létrehozásában, működtetésében élen
jártak az egyházak, hitközségek, a községi elöljárók, a nagybirtokosok és az állam. A
hitfelekezetek közül a római katolikus, az evangélikus, református, és alacsonyabb
számukhoz képest viszonylag sok iskolát létesítettek és működtettek jól megfizetett
tanítókkal az izraelita hitközségek. A magánszemélyek közül a földbirtokosok (gróf
Almássy, Bagossy, Kövér, Beniczky) és a magasabb egyházi méltóságok (pl. a váci
püspök) jártak az élen. A fejlesztő, fenntartó munkába a pénzintézetek is
bekapcsolódtak. A takarékpénztárak közül a törökszentmiklósit és kunszentmártonit
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emelhetjük ki. Szinte tömegesen találunk az adományozók között szerényebb jövedelmű
embereket is. Körükből 50 krajcáros és 1 forintos felajánlást is találunk, de 200 és 400
forintosat is (helybeli plébánosok, jegyzők, kisbirtokosok). Az igazolatlan mulasztások
miatt kirótt büntetéspénzeket főként az iskolák felszerelésének fejlesztésére és a szegem
tanulók segélyezésére használták fel. A fizetésképtelen szegények napi 50 krajcáros
napszámban dolgozták le az iskolánál a büntetéspénzt.

Az önkéntes társadalmi összefogás és szolidaritás napjainkban is példamutató esetei
ezek. A nincstelen gyermekek támogatására adott segélyek, létrehozott alapítványok
gyermekek ezreinek tették lehetővé, hogy iskolába járjanak. A szükséges iskolaépítés,
fejlesztés jelentős része is csak így valósulhatott meg.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye vezetői a megalakulástól (1876) az 1900-ig eltelt
24 év alatt az iskolaügyben elért számottevő eredmények ellenére a megnövekedett
igényeket sajnos nem tudták kielégíteni. Ez a későbbi évtizedekben a helyi, megyei
szükségletektől és az országos fejlődéstől való lemaradásunkhoz vezetett.
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