
ADATOK A SZOLNOK MEGYEI NÉPISKOLA! OKTATÁS
XVIII. SZÁZADI TÖRTÉNETÉHEZ

A helytörténetírás egyik legjelentősebb feladatai között van helye az elemi nép-
oktatás, elsősorban természetesen a falusi népoktatás kutatásának és feldolgozásának.
Mivel a kérdés kétségtelenül fontos és igen sokakat érdeklő is, szükségesnek érzem,
hogy egy rövid lélekzetű körképet adjak a megye XVIII. századi népoktatási hely-
zetéről hosszú és beható levéltári kutatás eredményeképpen.

A népoktatás a XVIII. században is még a legszorosabb kapcsolatban áll a val-
lások kérdésével, mivel e korban az oktatást egyházi feladatnak tekintették és mind
a katolikus, mind a protestáns egyház irányítása és felügyelete alatt állott. A témá-
nak Szolnok megyében éppen az ad egészen különleges jelentőséget, hogy területén
a katolikus és a kálvinista vallású lakosság meglehetősen nagy tömbben él, és ez
alkalmat kínál e két merőben eltérő egyház népiskoláinak összehasonlítására, s így
e korszak falusi oktatási viszonyainak megismerésére.

Tudnunk kell, hogy a megye egész északi, nagyobb része!, a Szolnok-Mezőtúr
vonaltól északra az egri püspökség egyházi fennhatósága alá tartozott. A XVIII. szá-
zadi egri püspökség az ország egyik leghatalmasabb egyházmegyéje volt, s főpapjai
pedig a legtekintélyesebb és leigbefolyásorabb püspökei Magyarországnak. A püspö-
köket súlyosan érintette, nagy a török hódoltság után éppen a Szolnok megyei Tisza-
tájon hatalmas tömegeket vesztettek el, egyre jobban terjedve a protestantizmus a meg-
maradt és újra betelepülő lakosság között. Falvak hosszú sorában vesztette el az egri
püspök egyházi befolyását e térségben. A kálvinisták vallásszabadságért folytatott szí-
vós és vitathatatlanul bátor küzdelme pedig egyet jelentett e korban a püspökök min-
denható hatalma elleni lázadással. Az újhitűek csak megtűrt személyek voltak az
egyházfők szemében. 1721-ben gróf Erdődy Gábor egri püspök egy könyvében a pro-
testánsokat ellenségnek mutatja be. Minden erőszak, megfélemlítés és valóságos irtó-
hadjárat ellenére is éppen Szolnok megye északi cs keleti területén virágzottak ki
erős kálvinista gócok, melyek hatalmas térségükből valósággal kiszorították az egri
püspökség papjait, erkölcsi és szellemi befolyásukat.

Az állam nem tartotta szükségesnek e korban, hogy az iskolapolitikát is beik-
tassa feladatai sorába. Az államvczetés részére az iskolapolitika a katolikus vallás
és mozgalmuk támogatásában s a protestantizmus terjedésének mérséklő hatásában
merült ki. Ezt azután a katolikus egyház ki is használta. A század katolikus nép-
oktatásának elsődleges célja és feladata a katolikus egyháznak okvetlenül hűséges,
buzgó és türelmes alattvalókat nevelni. Ezért részére a legfontosabb iskola a templom
volt, s a korszak gyarló népoktatása pedig csak kiegészíteni volt hivatott a mindenek-
felett ájló célt.
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A XVIII. század népiskolai helyzetét a megyében több időmetszetben vesszük
bonckés alá, hogy szembetűnjenek a változások, esetleges fejlődésük s a végén annál
könnyebben tudjuk levonni a végkövetkeztetést.

Adatokat Egerben e korból csak a Szolnok-Mezőtúr vonaltól északra elterülő
megyerészre találunk - azaz arra a térségre, mely az egri püspökség joghatósága alá
tartozott.

Szolnok megye e területén összesen 35 helységben működött valamelyes formában
népiskola, és pedig 20 katolikus és 17 kálvinista. Két helységben!, Törökszentmiklóson
és Jászberényben mindkét felekezetnek volt elemi iskolája. Viszont igen figyelemre
méltó, hogy az ekkor 120 katolikus lakost számláló Tiszaszalókon semmi nyoma
a gyermekek tanításának. Az viszont megérthető, hogy a csak néhány esztendeje
benépesült Tiszasülyön, hat házban lakó 31 lakosnak nem volt népiskolája. De Tisza-
igaron sem volt kálvinista iskola, noha kb 200 gyermek élt a faluban. A magyarázat
egyszerű: csupán két esztendeje települt be. Fegyvernek-pusztán és Szög-pusztán (ma:
Besenyszög) fel sem merül még az iskoláztatás kérdése, az előbbi esetben kálvinista,
az utóbbinál pedig katolikus vonatkozásban.

Az iskolás gyermekek számának oly fontos kérdését két vonatkozásban - kato-
likus és kálvinista - fogjuk vizsgálat alá venni, és pedig azon helységekben, melyek-
nél pontos számadatok állanak rendelkezésünkre. Ez a katolikusoknál 12, a kálvinis-
ták esetében pedig 17 helységet jelent. A szemléletesség céljából táblázatba állítottuk
az 1746. évi adatokat.

Katolikus népiskolák:

Jászalsószentgyörgy
Jászapáti
Jászárokszállás
Jászberény
Jászjákóhalma
Jászladány

Jászmihálytelek
Kőtelek
Nagykörű
Szolnok melletti Szent Iván

Tiszapüspöki
Törökszentmiklós

Felnőttek
száma

908
1736
2164
4262

772
954
542
314
316
159
232
300

Gyermekek
száma

542
727
684

1405
237
459
176
167
146
115
118
128

Tanulók
száma

50
60
36
62

7
49
6
6

12
16
2
8

Eszerint tehát a fenti 12 helységben összesen 5179 gyermek (kb. 13 éves korig) élt
közülük csupán 314 járt népiskolába, azaz éppen 6 % .
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Kálvinista népiskolák:

Jászberény
Jászkisér
Kardszag—Üjszállás
Kenderes
Kisújszállás
Kunhegyes
Kunmadaras
Tiszaabád
Tiszabura
Tiszaders
Tiszaőrs
Tiszaroff
Tiszaszalók
Tiszaszentimre
Tiszaszőlős
Törökszentmiklós
Túrkeve

Felnőttek
száma

307
681

1500
200
400
300
400
250
140
200
130
140

80
160
180

2200
400

Gyermekek
száma

140
422
800
120
200
100
150

50
40

120
30
70
40
35
40

900
200

Tanulok
száma

12
38
25
20
68
66
75
45
18
31
30
22
15
37
32
73
70

A fenti 17 községben tehát összesen 3457 protestáns gyermek volt 1746-ban, s közü-
lük 677 járt az iskolába, azaz 15,9 %.

Az vitán felül megállapítható, hogy a kálvinista falvakban a gyermekek jelen-
tékenyen magasabb számban látogatták az iskolát, mint a katolikus helységekben.
Néhány helység esetében azonban még némi magyarázattal kell szolgálni, hogy plasz-
tikusabb legyen a körkép. Tiszapüspöki esetében azért is elrettentő az eset (118 gyer-
mek közül 2 iskolás!), mivel a falu az egri püspök tulajdona volt, ő volt a helység
földesura. A protestáns helységek esetében az a meglepő, hogy éppen a legnagyobb
gyermeklétszámmal birokban gyengébb az iskolák látogatottsága. Például Kard^zag-
Üjszállás esetében csupán 3,1, Törökszentmiklóson pedig 8,1 %. Ezzel szemben párját
ritkító Tiszaőrs esete, hol valamennyi gyermek járt iskolába!

Az 1746. évi katolikus egyházlátogatósok során úgy kívánnak az iskolák látoga-
tottságán segíteni, hogy a7t javasolják: „nehogy egyes tanulókat az iskolától elvonják",
ne a gyermekek fizessék a tanító fizetését, hanem a község viselje.azt. . ._ . . .

Bár ekkor még nem létezett iskolalátogatási kötelezettség, de a számadatok tük-
rében bárki megítélheti, hogy bizony gyatra volt e korban a gyermekek beiskolázása,
kivált a katolikusoknál. Az a kevés gyermek pedig, aki iskolába járt, azt is rendszer-
telenül tette - a téli hónapokban a hideg, kitavaszodás után pedig a ház körüli gyer-
mekmunka miatt.

A tandíj, illetve a tanítók fizetése igen szeszélyes változatosságot mutat. Említésre
méltó, hogy Jászladányban, a 45 gyermeket tanító Jerney György ebbéli munkájáért
semmi díjazást sem kapott.(!) Az volt e korszakban az általános szokás, hogy az isko-
lás gyermekek fejenként fizettek iskolamesterüknek. Ez az összeg általában 30 krajcár
és 1 rénes forint között változott. Például Nagykörűben, Kőtelken és Jászmihálytelken
1 forintot kapott tanulónként a tanító, Törökszentmiklóson csak 45, Szolnok melletti
Szentivánon pedig 51 krajcárt. Érdekes jelenség, hogy egyes helységekben a fiúk és
a kisleányok más összeget fizettek. így Alattyánban a fiúk 51, a leánykák pedig
45 krajcárt, Jászjákóhalmán a fiúk 1 rénes forintot, a kislányok pedig 51 krajcárt.
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Azonban e korban itt-ott már haladóbb jelenséggel is találkozunk. Jászfelső-
szentgyörgyön és Jászfényszarun a község fizette az iskolásokat oktató tanítót - az
előbbi helyen 71 frt 20 krajcárt, az utóbbin pedig 92 frt 50 krajcárt adott. Jászárok-
szállás és Jászalsószentgyörgy pedig átmenetet képezett. Itt részben 1-1 forintot fizet-
tek a gyermekek tanítójuknak, de maga a község is hozzájárult fizetéséhez, - Árok-
szálláson 35 frt-tal. Alsószentgyörgyön pedig 25-tel, amelyet azonban éppen ebben
az évben 13-ra csökkentettek. A protestánsoknál is alapjában hasonló helyzettel talál-
kozunk. Néhány példa: a Kunság helységeiben az „ábécés"-ért 6, 7, 8, vagy 12, az
„olvasás"-ért pedig 8, illetve 24 krajcárt adtak a gyermekek. Itt is érvényesült a fiú-
leány differencia. Volt hely, hol 1-1 kisleány 1-1 pozsonyi mérő (125 liter) árpát, 1-1 fiú
pedig ugyanannyi búzát „fizetett" természetben az iskolamesternek. Törökszentmiklós
szinte az egyetlen a kálvinista helyek között, ahol a tanító csak pénzt, nevezetesen
51 krajcárt kapott a tanulóitól. jsCenderesen 17 krajcárt s ráadásul még 1 mérő árpác
adtak a növendékek. Jászberényben a tanító 40 magyar forint évi fizetség mellett még
,,élés"-t is kapott. A túrkevei tanítót, aki a legnagyobb leányokat „hímzésre" tanította,
1 magyar forint illette meg érte.

Kik voltak a tanítók? A kérdésre természetesen nem hosszú névlistákkal kívánunk
feleletet adni, hanem azt km-atjuk, hogy milyen műveltségű, milyen foglalkozású em-
berek működtek a kor iskoláiban. Általános mindkét felekezetnél, hogy a tanítók
egyben kánotorok is, sőt ráadásul még a község jegyzői hivatalát is ellátják. Ilyen hár-
mas funkcióban találjuk az iskolamestert Alattvánon, Kőtelken, Szolnok melletti Szent-
ivánon, Tiszaszalókon és Tiszabőn, valamint Tiszapüspökiben. A megélhetés biztosí-
tása kényszerítette rá a tanultabb férfiak egyikét-másikát, hogy vállalja ezt a korra
jellemző falusi foglalkozást. Megélhetését jelentősen támogatta az is, hogy lakást
kapott, mely éppen az iskolával volt kapcsolatos. Csupán a jászapáti Gáspár János
katolikus tanítóról jegyzik fel az iratok, hogy saját házában lakott. Általában meg-
lehetősen leromlott házakat laktak. Például Tiszaszalókon és Püspökiben „eléggé nyo-
morúságos"-nak, Jászjákóhalmán pedig egyenesen „düledező"-nek jellemzik a tanítói
lakást.

Amíg a katolikus tanítók iskolai végzettségéről nem vallanak a levéltári források,
addig a kálvinistákról elég sokat tudunk. A legtöbben a debreceni kollégium falai
közül kerültek Szolnok megye falvaiba t-anító-kántorkodni. De nem hiányoztak
közülük a sárospataki és nagykőrösi kollégium volt növendékei sem. Egyikük-másikuk
kétségtelenül alaposabb tudással is rendelkezett, amit az is bizonyít, hogy a községi
népiskolai oktatás során bizonyos magasabb fokon is tanítottak néhány jóe<zű gyer-
meket. Például Törökszentmiklóson 3, Kunmadarason pedig 1 gyermeket már gim-
náziumi fóJton oktattak. Ezeket „grammatistá"-knak nevezték e korban. De ezen kívül
a kunsáigí és a velük szomszédos tiszai falvakban volt még jónéháhy ún. „psalterista"
is. Kétségtelenül a patinás, nagyhírű tanintézetekből kikerült iskolamesterek lendí-
tették a kálvinista iskolákat magasabbra, mint amelyen a katolikusoké állott e kor-
szakban. Nekik tulajdonítható a jelentékenyen magasabb beiskolázás és a differen-
ciáltabb oktatás is. Túrkevén például a nagyobb leánykákat még hímzésre is oktatta
Juhász Katalin tanítónőjük.

Említésre méltó jelenség, hogy a protestáns iskolákban már e korban külön taní-
tották a fiúkat a leányoktól s mindegyik csoportnak másik nevelője volt. Egyedül
csak Jászberényben folyt a kálvinistáknál koedukáció. A katolikus népiskolákban
azonban ekkor ez volt szokásban. Egyedül Jászapátiban merült fel1, hogy a 60 növen-
déket célszerű nemenként két csoportban tanítani, külön-külön tanítóval.

E téma kapcsán érdemes megemlíteni ezeket az első női tanítónőket Szolnok
megyében. Tiszaabádon Dengi Anna, Dersen Boronkai Sára, Tiszaszentimrén Lévay
Erzsébet, Ör;ön Forgács Erzsébet s végül Túrkevén Juhász Katalin. Női erő a kato-
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likus iskolákban nem működött. Illetve egy esetben helyettesként. Kőtelken az a neve-
zetes eset adódott elő, hogy Gulyás Ferenc, aki a tanítóság mellett még kántor, sőt
a falu jegyzője is volt, sokoldalú elfoglaltsága miatt képtelen volt a gyermekekkel
foglalkozni. Ezért a tanítást felügyelete alatt felesége végezte, s ez ellen a püspök
sem emelt kifogást.

Érdekesen alakult a tanítói mesterséget űzők életkora. A férfiaknál a legfiata-
labb 22 éves (Kántor István Tiszaburán), a legidősebb pedig 50 esztendős (Malatinszky
András Jászalsószentgyörgyön) volt. Harmincnyolc tanító átlagos életkora közel 53
életév volt. A nőknél a legfiatalabb a 20 éves kisújszállási Szabó Judit volt. A női
nevelők átlagos életkora 31 év volt.

Néhány érdekes adat vall a tanítók munkájáról is. így például a törökszent-
miklósi katolikus tanítóról megállapítást nyert, hogy oktatói munkáját „hanyagul
végzi". A jászdózsai tanító pedig egyenesen nem is tanít, mivel a felesége ,*,nyelves
és veszekedő, sőt iszákos is, így a gyermekek nem latolgatják a tanítót, noha a szülők
szívesen taníttatnák őket." Ahol az iskolamester még jegyzősködik is, ott azután
baj van az oktatással. Ala'etyánon Berkó Pál ezen azután úgy segít, hogy a templom
sekrestyését állítja be az iskolába tanítónak, maga pedig csak a felügyeletet végzi
munkája felett. Az egri püspök nem emel eljárása ellen semminemű kifogást. Egyéb-
ként még a későbbi évtizedek során is a szomszédos testvérmegyében, Hevesben, nem
túlzottan ritka eset, hogy a sekrestyés végzi a katolikus gyermekek tanítását.

Az iskola épületéről, helyiségéről tudnunk kell azt, hogy az a legtöbb esetben
csak picinyke szobácska volt, sőt nem egy esetben a tanító lakásában végezte a taní-
tást. Így például Kőtelken. Kardszag-Üj szállásról szólva megemlítik még a katoliku-
sok is, hogy „az iskolaháza jó". Viszont Jászladányban arról vallanak a levéltári for-
rások, hogy a katolikusok iskolája „nagyon szűk" (45 tanuljó), úgy hogy elrendeli
a püspök: építsen a falu újat, nagyobbat. Egyébként 1732-ben rendelte el a helytartó-
tanács, hogy az iskola és tanítólakás építése és fenntartása a földesúr feladata.

Az iskolák felügyeletét a katolikusoknál az illetékes plébános végezte, akinek
rendszeresen látogatnia kellett a tanításokat. A tanítók alkalmazása is a plébános,
illetve az alesperes feladata volt. Hasonlóként ők mozdították is el a nem megfelelő
embereket, bár erre nagyon-nagyon ritkán került sor, mert nem nagyon tudták pótolni
s egyházi működésükhöz a kántorra szinte naponta szükségük volt. A protestáns
falvakban pedig a kálvinista pap felügyelt a tanítók munkájára.

E korszak falusi népiskolai oktatásának jellemző sajátságait a következőkben
foglalhatjuk össze. Az iskolák látogatottsága nagyon alacsony, egyes helységekben
tragikusan kicsiny, szinte a semmivel egyenlő. De akadt olyan község is, hol semmi-
nemű tanításnak nem akadtunk nyomára. A tanítás tárgyát írás, olvasás és vallástan
képezte s csupán a protestánsoknál volt valamelyesen differenciáltabb az oktatás.
A tanítók általában más foglalkozást is űztek, így kántorkodtak, sőt jegyzői hivatalt
is viseltek. Pedagógiai munkájuk díjazását ekkor még döntő többséggel a tanulók
által fizetett tandíj képezte, de már megjelenik, hogy a tanítókat maga a község
fizeti. E korszakban a falusi népiskolai oktatás célja - mind a katolikus, mind a kál-
vinista vonatkozásban - a vallás előírásaihoz szigorúan ragaszkodó, buzgó, hithű,
megingathatatlan, de ugyanekkor az uralkodó osztály iránt engedelmes s a Habsburg-
ház iránt hűséges alattvalók nevelése volt.

Sugár István
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