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Fodor István Ferenc

FALUSI GIMNÁZIUMOK ALAPÍTÁSA A
HATVANAS ÉVEKBEN

A második világháború utáni id szakban a magyarországi települések sok mindent
megértek.

El ször  a  ’40-es,’50-es években a tanyavilágból szerveztek településeket, majd
az örvendetesen  beinduló falusi létüket megnyirbálták azzal, hogy elkezdték
összevonni a kisebb településeket. Nemcsak az újonnan létesítetteket, hanem azokat
is, melyek soha nem tartoztak egymáshoz. Új település lett a Jászságban Jászivány,
Jászágó és Jászboldogháza, majd a ’70-es években  közös tanácsokat hoztak létre  a
szomszédos településekkel, természetesen nem a saját jószántukból. Érthet , hogy
alig egy évtized után, amikor a rendszerváltoztatás lehet vé tette, ezek a települések
rögvest újra szétváltak, de bennük maradt a bizonytalanság, fejl désük megakadt.
(Az már csak tovább bonyolítja a helyzetet, hogy az EU-s elvárások ismét a kis
települések összevonására irányulnak.) Ebbe a sorba kapcsolódik az a folyamat is,
mely a Jászság 4 településén  általános gimnáziumokat hozott létre az l960-as évek
els  felében: ez viszont a községek fejlesztését eredményezte. Itt sem a helyi szándék
volt  azonban els dleges, hanem a központi akarat, noha természetesen az érintett
települések örültek a döntésnek.

Már az ’50-es évek közepét l megfogalmazta  az ország vezetése, hogy „…halaszt-
hatatlan teend ink között is az egyik legfontosabb egész oktatási rendszerünknek,
a korszer  tudományosság színvonalának emelése.”1 1959-ben Oktatási Bizottságot
hoztak létre, majd megszületett az l96l. évi III. törvény, mely  „az egységes szocialista
oktatási rendszer alkotására törekedett.”2 Tízéves tankötelezettséget írtak el .
Korábban az általános iskolai oktatás 9 évre emelését tervezték „a párt kulturális
igényeinek megfelel en – egy lépés a kötelez  középiskola megvalósítása felé.”3

Ugyanebben az id ben tervezték emelni a Szovjetunióban, Csehszlovákiában,
Lengyelországban és a Német  Demokratikus Köztársaságban is egy évvel a tanítási
id t. 196l-ben arról döntöttek, hogy  16 éves korig kell álta-lános iskolába járni: ha
a tanuló végez l4 évesen, akkor továbbtanul, ha nem, akkor továbbképz  iskolába
kell járnia. A gimnáziumoknál az egyik f  szempont volt az 5+l-es oktatás bevezetése

1Dokumentumok a magyar oktatáspolitika történetéb l 2. kötet (1954-1972. Tankönyvkiadó
Bp. 1990.
2U.o.
3U.o.

Osztályfénykép

Gimnazisták pocokirtáson
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azzal a céllal, hogy az elmélet közeledjen a gyakorlathoz. A szakképzést 4 éves
középiskolai szintre akarták emelni.

Szolnok megyében 9 gimnázium jött létre ebben az id ben: a Jászságban 4,
Jászalsószentgyörgy, Jászárokszállás, Jászjákóhalma és  Jászladány, ezen kívül
Fegyverneken, Kunhegyesen, Kunmadarason, Öcsödön és Újszászon.  Egy újkelet
kézikönyben így írnak  a  jászárokszállási gimnáziumról: „l963 nyara fordulópontot
jelentett Jászárokszállás közoktatásában. Akkor szervezték meg 64 els ssel, nyolc-
van esti  tagozatossal és négy tanárral a gimnáziumot.”4 Az akkori szokás szerint  a
gimnázium el bb egy helyi kubikos  kommunistáról: Solymosi Ignácról kapta a
nevét, majd Deák Ferenc nevét vette fel.  Itt eredményes lett  a  gimnázium alapítás,
mert ma is m ködik, s mivel a település id közben várossá vált, ma már nem falusi
gimnázium. A megmaradás titka  az volt, hogy egyrészt a település l0 ezer körüli
lélekszámmal rendelkezik, másrészt  a környez  nagyobb helyekt l viszonylag távol
fekszik, így a helyi tanulókon kívül vonzza  a környez   heves megyei kis  falvak
diákjait is.

Jászalsószentgyörgy gimnáziumának történetér l b vebben olvashatunk a
kétkötetes községtörténetben. Megtudjuk, hogy l964-ben közös igazgatású gimnázium
nyitására kapott engedélyt a község. „A tanácsülés örömmel vette a fejlesztést és
ülésén ösztöndíjat alapított, hogy egyetemen idegen nyelvet tanulhasson az a fiatal,
aki érettségit tesz. A gimnázium a Rákóczi úti új iskolában m ködött, a tárgyi és
személyi adottságok az induláskor adottak voltak. A tantestület tagjai közül többen
voltak, akik id közben  levelez  tagozaton egyetemi végzettséget szereztek…A
gimnáziumba nemcsak a községb l, hanem Jánoshidáról és Alattyánból is jártak
diákok. Nagyon élénk ifjúsági élet folyt, jól m köd  KISZ-alapszervezettel, sportkörrel
és irodalmi színpadot, tánccsoportot, beat zenekart is alakítottak. Házilag
megszerkesztették a Zagyvalap cím  újságot  Az évek teltével azonban egyre nagyobb
lett a követelmény a gimnáziumi oktatásban. A község viszont – pénzforrás hiánya
miatt – már nem tudta biztosítani a feltételeket... Pedig a szül knek anyagilag sokat
jelentett a helybeli iskola. l973-ban sz nt meg a gimnázium...157 fiatal szerzett érettségi
bizonyítványt a községben.”5 l976-ban a feln ttek részére bevezetett levelez  tagozat
is megsz nt: ebben a formában 103-an érettségiztek.

Jászalsószentgyörgyön szerencsés fekvése miatt nem volt gond a tanárok bizto-
sítása, mivel félúton Szolnok és Jászberény között még a napi ingázást is meg
tudták oldani autóbusszal.

Jászladányban 1964-ben indult el a gimnáziumi oktatás. A 3 kötetes községtörté-
netb l mindössze annyit tudunk meg, hogy 1949-ben gimnázium nincs, az általános

iskola 5 épületben m ködik, és van egy tanonciskola. A gimnázium létére csak az
utal, hogy a szerz  megjegyzi: „...minden iskolánk – a Baross úti nagy iskola, a volt
gimnázium kivételével – nem volt leszigetelve,”- emiatt a magas talajvíz miatt
nedvesek voltak.6 Az említett kézikönyvben is olvasható, hogy „a Kossuth úti
nagy iskolához tartozó Baross úti új iskolaépületben szervezték meg a néhány évig
m köd  közös igazgatású gimnáziumot.”7 A közös igazgatású ez esetben is azt
jelentette, hogy az általános iskolával közös volt a vezetése. Kalmár István népm -
vel  visszaemlékezése szerint jól m köd  gimnázium volt a nagyközségben 1964 és
1975 között. Megtelt a falu érettségizettekkel, öröm volt ott élni. Kb. hatvanan
kezdtek, a fénykorban a négy osztályban 160 f  is járt ide. Sokan Tiszasülyr l,
Besenyszögr l, Szászberekr l, Jászkisérr l, de még Újszászról és Alsószentgyörgy-
r l is, annak ellenére, hogy ott is m ködött gimnázium. Még diákvonat is volt.
Maga  a település is tízezer f  fölött volt ekkoriban. Sajnos a gimnáziumot fels bb
utasításra meg kellett szüntetni, melyet nagyon nehezményezett a lakosság.

Jászjákóhalmán volt a legrövidebb élet  a gimnázium*. Váradi Zoltán helytörténész
kéziratos községtörténetében leírja 1963-ról, hogy: „A továbbtanulni óhajtó ifjak
létszámának akkori felmérése valóban szükségessé tette az elgondolás megvalósí-
tását. Sajnos azonban a tények rövid két év elmúltával egészen mást mutattak. ...Az
1964/65-ös tanévben már a második osztályban is folyt a tanítás. A harmadik osztály
megnyitásának azonban már nem voltak meg a személyi feltételei.  Mivel pedig
állandó középiskolai tanárokat nem kapott gimnáziumunk, így általános iskolai
nevel kb l egészít dött ki a tanári létszám....Mindennél nagyobb gondot okozott
azonban az, hogy nem volt kikkel benépesíteni a megnyitandó harmadik osztályt.”8

Váradi Zoltán jó ismer je volt a tényeknek, hiszen 1963-ban ment nyugdíjba, mint
általános iskolai igazgatóhelyettes, tehát részt vett az el készületekben. Mint azt
életében szóban is elmondta: neki már akkoriban is voltak aggályai, amikor megnyílt
a gimnázium, ugyanis Jászberény és Jászapáti közé szorítva egy 4 ezer lakosú,
kisebbnek min sül  településen  meglehet sen kétséges volt a hosszabb távú
megmaradás. Jászapátin egy, Jászberényben két gimnázium állt rendelkezésre,
ezekb l járt át a tanárok nagy része is. Az is nagyobb segítséget jelentett volna a
megmaradáshoz, ha  a másik két szomszédos település – Jászdózsa és Jásztelek -

4Szül földem a Jászkunság – szerk. Simon Béla Szolnok 1992.
5Lukácsi Lászlóné – Lukácsi László – Rusvay Lajos: Jászalsószentgyörgy krónikája 2. kötet.
Jászalsószentgyörgy 1986.

6Gaál István: Jászladány története 3. kötet – Jászladány 2000.
7Simon 1992.
* 1963–65 között a jászjákóhalmi általános iskola gimnázium közös igazgatója: Bátri Lajos,
gimnáziumi helyettese Gy r István, általános iskolai helyettese pedig Borics Gyula volt.
Gimnáziumi igazgatóhelyettes: Gy r István. Gimnáziumi tanárok: Bangó László, Benedek
Istvánné, Budai Julianna, Gy r István (helybeliek), Koszta Sarolta, Túri István (Jászberényb l)
és Farkas Ferenc (Jászapáti), általános iskolai tanárok pedig Borics Gyula, Borics Gyuláné,
Katona János és Katona Jánosné voltak. – A névsort Borics Gyuláné és Katona Jánosné állította
össze.
8Váradi Zoltán: Jászjákóhalma község múltja és jelene 2. kötet.  Jászjákóhalma 1973. kézírat
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diákjai ide jártak volna. Ez azonban nem következett be, mivel a  jászdózsaiak   vonattal
tudtak mindkét irányban gimnáziumba jutni – Jászapáti és Jászárokszállás felé.
Említésre méltó, hogy Jásztelek pedig akkor még csak földúton volt megközelíthet ,
mivel csak 1968-ban kövezték ki a két települést összeköt  utat. A gimnázium két
osztályát  jákóhalmi diákok töltötték fel, mindössze egyetlen dózsai tanuló volt a
második osztályban. Mivel én magam is ide jártam az els  két osztályba, így saját
élményeim is vannak. 1963-ban 34 f vel indult be az osztályunk, a következ  osztály
azonban már az általános iskolában is jóval kisebb létszámú volt, így k csak
huszonöten voltak. A gimnázium megsz nése gyorsan lezajlott: én még a tanyán
értesültem róla, hogy sszel már nincs tovább. Központilag intézkedtek: a mi
osztályunk a jászberényi Kállai Éva Gimnáziumba (a mostani Er sáramú SZKI), a
másik osztály az ottani Lehel Vezér Gimnáziumba került (nem volt egyéni választási
lehet ség), a levelez sek pedig a jászapáti Mészáros L rinc Gimnáziumban
érettségizhettek. Már aki mert erre vállalkozni: sokan ugyanis nem követték ezt az
utat. Így a jászjákóhalmi gimnáziumban nem érettségizett senki. Néhány nevet
megemlítek: Bátri Lajos volt a közös fenntartású intézmény igazgatója, Gy r István
pedig igazgatóhelyettesként a gimnázium ügyeit intézte. Farkas Ferenc – a kés bbi
f iskolai tanár – ekkor Jászapátiról járt át, Bangó László – aki teljesen ide köt dött
egy évig – a jászladányi gimnáziumba került át.

(Akkoriban még Jászapáti is község volt, azonban az itteni gaimnázium nem ebbe
a kategóriába tartozik, márcsak azért sem, mert itt volt a Jászság legels  gimnáziuma
Berényt is megel zve.)

Ezeknek a falusi gimnáziumoknak szinte születésükt l kezdve a történetükben
volt a végzetük: az 1972-es MSZMP KB határozat már úgy emlékszik vissza, hogy
„...néhány célkit zés (pl. a középfokú oktatás általánossá tétele)...nem volt reális, az
alapelvek megvalósítására tett konkrét intézkedések egy részét is hibásan, illetve
pontatlanul határoztuk meg, s bevezetésüket nem el zték meg kísérletek. A reform
egyes célkit zéseinek megvalósításához nem tudtuk a szükséges személyi és tárgyi
feltételeket maradéktalanul biztosítani.”9 Már 1965-ben megpróbálták azt a korrekciót,
mely a „lógás” és „csellengés” megakadályozását hívatott szolgálni. Ekkorra kiderült,
hogy nagyon kevesen szereztek szakmai min sit  bizonyítványt, s ezeknek is csak
töredéke szerezte meg a  szakmai végzettséget, mely erre épült. Az adott lehet séggel
a tanulók nem kívántak élni. Az l965-ös korrekciós szándék sem hozott megoldást
(gimnáziumi létszám túlzott csökkentése, technikusképzés megoldatlansága).

Az a kísérlet tehát, mely a falusi gimnáziumokat létrehozta – nem bizonyult
életképesnek: maga a létrehozó mondta ki 1972-ben a kísérlet kudarcát, mely némely
esetben még azoknak a gimnáziumoknak a megszüntetését is eredményezte, melyek
életképesek lehettek volna ((pl. Jászladány).

9Szocialista közm vel dés Tankönyv és szöveggy jtemény Kossuth 1980.

Földi József

MÓRA FERENC ÉS A JÁSZOK
A nagy író a miénk is

Mez si Károly – a Pet fi és Móra életrajzokat árnyaltabbá és hitelesebbé formáló,
elévülhetetlen érdemeket szerzett irodalomtörténeti kutató – Kiskunfélegyházán,
1999-ben kiadott, Írások Móra Ferencr l cím  m ve számos, a Jászság, els sorban
Jászberény és Jászárokszállás népének különös figyelmébe ajánlható ismereteket
is tartalmaz.

A Kiskunfélegyházán – Móra Márton sz csmester és Juhász Anna kenyérsüt
asszony gyermekeként – született író huszonkét éves korában, 1902 májusában
került Szegedre, ahol a híres Szegedi Napló munkatársa lett. Érdekes, hogy édesapja
– jó negyven évvel korábban – szül városából, Jászberényb l, ugyancsak Szegedre
indult munkát keresni. „ , mint sz cslegény kelt vándorútra, még az ipar céhkorában,
1858-ban. Akkortájt indult meg a cegléd-szegedi vasút. Útiköltségre azonban csak
Félegyházáig futotta. Így a Jászsággal rokon kiskun városban szeg dött be
sz cssegédnek. A három legényév eltelte után a kiskunfélegyházi sz cs céh tagjai,
a város pedig lakosai sorába fogadta: még ebben az évben, 1861-ben családot
alapított. Egy szegény félegyházi zsellérember leányát, Juhász Annát vette el. Tíz
gyermekük közül a nyolcadiknak született Móra Ferenc.”

Móra Márton ikertestvérével, a szintén sz cssegéd Andrással indult útnak Jászbe-
rényb l Szeged felé, de útközben – a kecskeméti vasútállomáson – hamiskártyás
szerencsejátékosok elnyerték a pénzüket. A maradék pénzzel csak Félegyházáig
jutottak, ahol mindketten munkába álltak és meg is ragadtak.

A Mez si Károly könyvében közölt írások közül Balogh Jánosé rendkívüli
érdekl désünkre tarthat számot, ezért, valamint a nagyobb nyomaték és hitelesség
kedvéért ezt az írást teljes egészében idézem:

„Meghatóan kedves, meleg hangú levelet kapott a jászberényi Lehel Vezér
Gimnázium 1962. május 23-án. A levél írója, Katona Endre, az iskola egyik volt
növendéke, aki 1902. július 13-án érettségizett a jászberényi gimnáziumban –
jeles eredménnyel.

A hálás tanítvány még hatvan év távlatából is szeretettel gondolt az „alma
mater”-re, és hálája jeléül nem mindennapi Móra-dokumentummal ajándékozta
meg az iskolát. Két eredeti képeslappal, amelyet Balatonfüredr l írt neki Móra
Ferenc 1931. december 16-án. A levélváltás körülményeir l Katona Endre a
következ ket írja: A dolog historikuma az, hogy az író m veiben annyiszor han-
goztatta kiskun mivoltát, hogy megsokalltam a dolgot és megírtam neki, hogy
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