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I. 

Bevezetés  

Az oktatás összefüggése a nevelés történelmi fellegével  

A munka az emberi élet alapfeltétele4 az oktatás és nevelés pedig  

az emberi társadalom fejlődésének  egyik legfontosabb alapfeltétele.  

Tlavelós nélkül az egyes nemzedékek tapasztalata, tudása veszendőbe  

menne,  s  a társadalom, az egész emberiség ereje folörlődne az örö- 

kös ujrakezdésbe, s végül pusztuláshoz vezetne. Mivel az oktatás fel-

adata nemcsak a kulturális és tudományos fejlődés eredményeinek áta-

dása, hanem elsősorban a termelőmunka tapasztalatainak átörökitóso,  

igy a inunk W neveléssel, oktatással elválaszthatatlan kapcsolatba ke-

rült. Az embernek a valósághoz való alkalmazkodó készsége, az után-

zás és az egyszerű munkafogások eltanulása egyidős az emberrel, de  

a tudatos nevelés történelmi kategória, intézményeivel együtt a fel-

épitmény része. Az elmondottakból következik, hogy a társadalmi, tör-

ténelmi változások szükségszerű változásokat hoznak létre a nov,:lés  

céljáról, feladatáról vallott felfogásban és a n ~velóst, oktatást  

szolgáló intézményes formákban.  

A társadalmi lét t';rvényei az ember fejlődésének és nJvel(, sének leg-

fontosabb törvényszerüségoi. A nevelés lényegét a társadalmi viszo-

nyok határozzák meg;  az ember a társadalom aktiv terméke, tudata a  

társadalmilag szervezett tevékenység folyamatában alakul és fejlődik,  

tehát történelmi produktum. Az a vállalkozás tehát, amely a nevelési  

intézmények változásának vizsgálatát célozza, nemcsak pedagógiai ős  



Oh 2 

pszichológiai, hanem történettudományi jellegű munka is. 

Ha  tehát a magyar iskolaügy bármely kérdését vizsgáljuk, azt csak 

azoknak a történelmi es eményeknek és társadalmi viszonyoknak elemzé-

se közben tehetjük, amelyek a mindenkori nevelés lényegét és intéz-

ményeit meghatározták. 

2. Csongrád megye 196o-as fejlettségi szintje  

Csongrád Mer'ye Tanácsa Vógrehajtó Bizottsága egy - az 196o-as évek 

elején tartott - beszámolójában felméri azt a változást, amelyet te-

lepülési helyzetben, foglalkozásban, általános mdveltségben megyénk 

196o-ig megtett.  

"A kulturális helyzet alakulását befolyásolják a települési viszonyok, 

a lakosság foglalkozósa, az általános és szakmüveltség szintje, a la- 

kosság mozgása, társa ..talmi arculata, politikai, világnézeti képe. 

1. "e ; ,:yénk települési helyzete  széles skáláju. A nagykiterjedésü ta-

nyavilág, valamint a városok között a településféleségek minden ár-

nyalata megtalálható. 

Városainkban lakik zárt településű formák között a lakosság 32,4 

-a, községi zárt települősben 31,9 `,fi-a. Igy az összefüggő zárt 

tolopülósben lakók aránya 64,3 ó-os, ami 215 229 főt tesz ki. 

A megye városainak külterületén a megye lakosságának 7,9 :-a, a 

községek területén 27,8 lakik. Lényegében tanyai körülmények 

között ól a lakosság 35,7 .-a, ami 119 875 lakost jelent. 
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A városok külterületét mint ható tényezőt is figyelembe kell venni, 

hiszen egyik nagy városunk, Hódmezővásárhely lakosságának 25,1 Ima 

tanyán él. Ez az arány Szentosen 2o ;'-os, Csongrádon

kén pedig pedig lo 	Lényegében 26 668 városi lakos 61 tanyán. 

A megye területén a 4 város mellett 62 község alakult ki, ős több, 

mint 3o 00o tanyában laknak. :.yent° mintegy 1 00o tanyát bontanak 

le, ennélfogva - ha a jelenlegi ütem nem változik - azok folszámo-

láss 3o évet vesz igónybe. 

A statisztikai adatokból megállapitható, hogy a falusi és tanyai 

lakosság száma az 1949 ős 196o közötti időszakban, vagyis 12 óv 

alatt l0 77o fűvel csökkent. 196o.6v óta ez a csökkenés évi 3 o0o-

re növekedett. Városaink lakosságának száma ezen időszakban csak 

jelentéktelen ingadozást mutat. Kivételt képez `szeged, mivel annak 

ia.ossága a jelzett 12 óv alatt évente 1 000-rel, 196o óta pedig 

óvonte mintegy 2 5oo- 3 000-rol növekedett. 

A fenti adatokból azt a következtetést lehet levonni, hogy a falu-

si-tanyai lakosság elsősorban Szeged város felé orientálódik, hi-

szen a községekből elvándorlók számszerint is megegyeznek a szegedi 

növekedéssel. Községeink többsége ettől függetlenül fejlődik, csak 

annak üteme torpant meg az elmult években. ':zt igazolja  az is, hogy 

közságekben 1961-ben 012, 1963-ban pedig csak 530 lakást épitettek. 

A felszabadulás, de különösen m , ;yénk ipari kapacitásának növekedé-

se, a mezőgazdaság átszervezése óta lényeges változás következett 

be megyénk lakossága foglalkozás szerinti :peroszlásában. 1949-ben 
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a megye lakosságának 68, '-a mezőgazdaságban dolgozott. "z az 

arány 196o-ra 56,1 -ra csökkent. Ugyanakkor az iparban foglal-

koztatottak aránya 13,8 -ról 21,3 -ra, az egyéb ter;i1eten fog-

lalkoztatottak aránya 1 ; -ról 22,6 -ra emelkedett. 

3. Lényegesen növekedett a lakosság általános müveltsóro, iskolai 

végzettsíge. Az 1949-196o ""!vok közötti 12 év alatt az egy:.tomet 

és főiskolát végzettek aránya 1,1 ;'-ról 1,3 ;7r-ra, a legalább é- 

retségivel rendolkozók aránya 3,7 -ról 4,6 r-ra, az általános 

iskola E3. osztályát végzettek aránya 15,6 a-ról 24,2 -ra emel-

kedett, ugyanakkor az analfabéták számaránya 4 i 9 ;y-ról 3,2 -ra 

csökkent. 

• Az 196.évi n6psz:anlálás alapján készölt statisztika a .:megyében 

11 709 analfabétát tart nyilván. Itt azonban figyelembe kell ven-

ni, hogy azok zöme a magasabb korosztályokba tartozik és tartal+ 

azza a képezhetetlenek számát is. Azok között, akik tankötele-

zettségének ideje a felszabadulás utáni időszakra esik, az  anal-

fabétizmus szorványjelenségnek tekinthető. .gy országos méretek-

re  adott adat szerint az 5o éven aluli képezhető analfabéták ará-

nya a lakosság o,6 :'-át teszi ki. Ennek megfelelően megyénk terü-

letén 2 olo képozhető analfabétával kell számolni. 

4. Számottevően megváltozott a menye társadalmi-politikai arculata, 

a lakosság életmódja, ..okozatosan felszámolódnak a hagyományos 

életformák különösen a parasztság körében. 

a./ r. lakosság 59,7 	lakik falun és 56,1 ; --a dolgozik a mező- 



gazdaságban, Máilla 7,9 ' városokban lakik,  igy lőnyog.'bon a 

közs6goE.bon lakékaak mintegy 	4d,,' -=a mezőgazdasági fog- 

lolkostlsu. ,nnilfogva a mozőgazdasái; 60 a falu fogalma olválik 

egymástól, mivol a  toluol lakosság t<ibb, mint 5o '''-a nem mos8gas- 

dasugi dolgozó. 

b./ Mogn5vekedett a kultur!iU s iglny. Minden loo lakosra 53 napi  lap-

példány, '5 rádió 6s 4 tolovizió jut. .gyro t`3t:ben vásárolnak 

rendszoro ,on kiinyvot, Wive szik a kölcsc3nkt3nyvtári forgalom. 

.nnélf®gaa az Atiwni niivolődGsi és szórakozási lohot6s6gek raeg- 

niivekedtek, arlvel 	kevósbCs tudnak lópőst tortoni  kiilán<iaen 
o közsági kulturális intGzményok. 

c./ t. kUlterületen 615 lakosság a zárt  települések kulturális lohetb- 

s&geinek csak kis t6redGkóvol redeli; , :zil:. •nn6lfogva a megyo la- 

koai6►gánA 35,7 :-a i;;ónyli 6s várja ozirányu cegitsbget, mi-

vel lagtFibbje :;zeincíra Wig a közsár, .:gkiizolitásu is problémát je-

lent." 

"int a f:;nti idózetből kiderül, a beszámold felol6seitsal elemzi a móg 

;:upoldásra v rú feladatokat, eőt holyenkónt előg kor szinokkel ecse-

teli a helyzetet. Ahhoz, hogy ebben a képben is moglith& ouk azt a ko-

moly fojlődóst, amely a folszebadulúst61 - osivós munka eredményeként - 

lOvo kozett be j  szíiksé ;r Ánk van nöhány 1945 előtti -;aszehasonlit6 adnt- 

ra ia. 

3. Csongrád megye holvaete a siorthyL korozakban. kii123n+43 tokintettel a  

kulturália ViszonyoVö  /Reivid áttokint6s/ 

'.szánkban a felszubAul'ís ■.tári kialakultak  n decnoratikus, t:zocialista 

vagy e yre inkább szoeialiAavti 1416 gazdasági  6s t:iroadalmi kUr:ilm6- 
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mbnyek`. Fz azonban m('g nem jelenti a::t, hogy ugyanakkor tömegosen 

alakultak ki a szocialista, kommunista nüveltségiu és gondolkodásu 

emberek. 

A társadalmi, politikai rend Ós az emberek elmaradt nézetei közöt-

ti ellentmondás megszüntetésének legfőbb eszköze a nuvulés; a nevo-

lós intézményein belül is az iskolai keretek között folytatott ok-

tató tevókanység. .nnek az :;szköznek a felhasználása azonban az 

adott időpontban késni látsz©tt. 

közoktatás a magyar kormányzatnak az az ága, amely talán legin- 

kább lemaradt fis amelynek demokratikus tempója lassubb a cammogás- 

nél. A kultuszkormányzatot minden jel szerint az az elv vezérli, 

hogy az iskolaügyek demokratikus Itrendezésévei nem kell sietni 

addig, amig a "viszonyok átmenetiek". le  a  demokrácia a nevelés 

reformjával, az uj tankönyvek _iegirástival, a'tanárok és tanitók -  

átképzésével, a munkások ós parasztok továbbkópzéscível nem várhat 

addig, amig a kultuszkormányzat felelős vezetői végre rájönnek, 

hogy a magyar demokrácia nem "átmeneti" intézmény." /1/ 

A tudat elmaradottsága és az illetékesek késedel.%essége nem uj-

keletű jelenség, hanem öröksége az elmult korok társadalmi beren-

dezkedésének, a 'kulturfölényt" hirdető Horthy-korszak müvolődés- 

politik íjínak. 

t:gyszerü számadatok mutatják beszédesen az országos mórotü bUnös 

mulasztásokat az iskolaügy 's müvclődés területén, s azt is elárul-

ják, hogy Csongrád megye még ez országos átlagnál is mélyebbről in-

dult: 
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Irá  studatlanok száma 193o-ban:  

Országosan  

Csongrád megyében 

5eisi.olázatlan tanköteles kora 193o-ban:  

tlrszégosan 	7,5 ' ° 
Csongrád neeYében 	10 i 3  

A beiskolázott, a.. I. osztályba beiratkozott tanulók közül a 8. osz-

tályig /vagy a polgári ős közőpiskola megfelelő osztályáig/ csak 

16-17 jutott el.  

A részletesebb elemzés igénye nélkül nézzünk néhány korabeli ujságbó] 

vett véleményt az iskolai ólat szomoru helyzetéről. 

Az 1932/33-as tanévre lo -kal kevesobb diák iratkozott be. ginnek 

okai... A középiskolákba 35 pengő a beiratkozási dij... Olyan horri-

bilis árakat kell fizetni a közópiskolai tankönyvekért, amit ma szin-

te senki som tud elviselni... A III. osztályban 70 pengőt tesz ki a 

tankönyvek ara... /Oólmaíyarország, 1932.IX.6.j 

"üél-tfagyarország''1948.augusztus 29.: °'A szocialista társadalom ró-

szőre uj embereket."  

... Az államositás előnyei jellemző, hogy az 193ö-as  és azelőtti  

ovekben a tankötelezetteknek 75 %-a volt beiratkozva. Az elmult tan-  

évben a tankötelezetteknek 93 ;te-a látogatta az iskolát.  

Az iskolásgyer:lekek 2o-25 -át juttatja a kormányzat ingyenes tan-

könyvhöz.  

Földes Ferenc az Irástudatlanságról irott egykoru cikkében ezeket  

a szomoru száiszerü adatokat közli és á szegínységgel, valamint a  

sajátos településviszonyokkal magyarázza. /2/  
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:bller4letl !eked-5k megnyilA.át IR. mind 17'hh  

 f i red  a  ',ma .ikon i..  \  kBrini • -  
kelak .1.,: n.rtilv.einnk mrenviü.; ,  aevihen  
uNl rem boson baürasalol • pelgirmeslerhe-  
lyrllea.  

a Sutik-fik *simian kAny in: ki-  
lenc pengó.  

.k.• S'. mrl.ila•han mar 100 peng6n felüli  kindáv 
terheli • 1n1191. A gArAg vane II pengóhe  ke -  
'• Wmtan kbnyv Ik a nó•in.t n 7 pmgd . 

NA VI.. VII. h V111. aasülvban mindenalt  
I:ilh, 

 
mint •zir pengő • Iank6n_v.rk ire.  

A fdreiü*kola I. osra.ilydban • moat ben:al  
knr•+n ünulA szüldjinek majdnem 60 pengól  
kell kiadni.  he gyerm•kFrrek u ókues lan-  
kinvvel heverni. Az I. naatilyban ■ magyar  
Myriad  A. • nF.ret kfiny S pengAhe kerOL A II.  
nartilvlrsn g penit6l • Ill. - b•. 00  
kell Hretni a lapkAnyvekM. A nine . b~v.5-  
ür ír• 4 pengA. \ageni ngrik ac V. nvztAlrban 

se a Leerzendf. bm.vek Ar.. 	 -  

L•Id..em arks ...tie  

kerülnek ennek • osztálynak a k invv.i. A  
ge•arelria kiinyv in &74. •Igebedi 9 pen 

 
- 

e6.  A VI. nsztálahnn 90 prng6M kerülnek a  
krmv.ek.  A  legdrágább ill  •  nhnel ny• loan:  
4.90 pengő.  

A  k'1i. ma.ileban a franeia u91ár haja  a 
d.ág•tlgi reke.rdoli 9ra 4 Pengó, ustvanan .vi 

newt nehv9láré ia. Ar kónvy-k ch.  
ten as  oazülyban RS pengóhe ker3lnek. A  
VIII. n*ztá;.han  :b  prrc6t  lene ki  
inverai* 	m. A 	ajar irodalomt6rlinet 6ra , 7  
ke,g6 S0 filler.  

.l leinrlieeumban • nnk'nvvi.ak iFt  s  n' uak: I. outáiv 13. 11. 40, 111 S0, IS. .0. V.  
40. \'i. 45. VII. RS. VIII. TO peng6. yeg.  
drigAhb krm a misn lik ovtalvhan • meny-  
nrisrglan Iank6ny*e: 8 pen('.  

Wyk ha.  
mer M.  
wn áldd  
kprkb.b Y 
• b  nn  
0

~  
ee 

IAn 0.Í1k  
tudja bra  
bee  .. II 
ere  a., 
teen N• l 
etipa4n1  

Dinnye  
I ten  ti• 

1v 'gár  v 

hnn 
a ke 

o 
 

srhp úy r  
•z Arórtlh  
tatfan  g  
• etas  
• nap, td  
• ege  
estik  
gAni •  l  
link • die  
caA Ti,..  

A Tara  
nape. Ate  
olyan  Illa 
mintha •  
Inrndh  N 
Sokáig ne  
rents ill•1  
teen • rain  
retell •  
partvadA  
re ndeznek  
esuziordA  
ki ■ AM I 
falatokat  
vetn1 „IA  
nek hinni  
lilik.. •  I  
ggremmddell k  
hiljik • r  
kasiak kel  
siette) ■ 
meg  van r  
lant  heed.  

3eatml  
Inn bairn  
hogy • kA  
iekain h  
kert • part  

pii.nrnt61 
M Oven  

szezonban.  
menek0l  
k.delmi b  
talán  ken.  
nesn Iekin  
d:k Ir ra t 
hány bel.  

Ha n;ir  
titans a n• 
Ann u.74á  
tart" tiszt  
szerien k . 

Sara im 
tettel:  (Al: 

Két ulabb  
gyermekparalízises megbetegedés  

9 pengés szám+anköner,  
7 pengés irodalomtörténet, 10 pengés latin szótár  

a  IAnkbnyvfr/IlOn  
(A Dilamgyaronrig munkaliraAld.)  óed -  

n-n reqg,l mrgkmiótnek a szegedi k~~z vkn-  
I. i Ab•n neualkoaa*nk-  satchel  un  

 erhel ■ <t jeAen!enek • uüÍ6k azám.4ra. .\  
bnnan.knlakhan egv uj retdrlkeri• =mint 35  
peogA • beirativi dij. amit a beiratáskor egy  

^ ,
e^I.en kell Irfizrini. 

A hrintason kivü' Arlon  megoldhatatlan  
gondot rknz a ariilnknek  

• lankönyv beattra6a  

Dbiciajaaror ✓zág 1932. IX.6.: "9 pengős szántankönyv,  
7 7,engós irodalomtörténet. lo pengős latinszótár."  



1a9 . fkarirna riv 	ln onr'han 
t r,mt, r..nn.erarl ‚Art ^.nAtvm 
On note Iv•nlAl •<eeklt rtAt- 
lat Ie1Rl.lnl naeyntb Ia9nl. 

rtlilal at 
.•.flr•alrn ar ..t•sr Ítio- 

:An eas  nen•igk v6•n• mre 

.
rol^9 fa ra•a m• •,r^h 

,•Inn nal n InA!i9 nt'3 nl t 
n, I.AI•1. At I.knllk 611n•nn.l- 
t6.n 

 
tar nnrie e.intnenneldnl- 

,!nt6lannk ;am!S• i6rrtr:Ar  
roll A IAMny met h' mi. 
Iel ,•11. •r 1.knt• . nee* •e11. 
r. • do'-Mrd roan lellr.en 
-fiAn.d is V Illj• .•  

...tare Olds n lelkes  
manta, elall •  •D01••• r  

• - 	 •, info.hh ,'ea motto,.• .{aOy~•{~ • 
~1GG Arl. Al!  ~ kArOk mreh4 	 .m hat6 órtes011 	healer( 

I*  
f.orY,t.*' ,:Irna,r, WI kb 	start.. 

a1.1 	+ an rin•LPk a r '~ rt ,r+rl ~rsf-  
t•  !.,rf l^^. •  R.ikrd el,•!i ~ vvl h I  

a'oTr•err'  °A-'IIr.lt Aa-1  

; M'reiNtN tér selitsége+  
e  wires  

i deueszlléeN érlésérez  
I• - tnit  :.gotta 
	

v 	tree most 	en ig,rkQ 
Iles& nazi.  nek. Mp • dnr„asldoóert 

• I,ete 'elfbh m.•Aplthe aft. A rL 
r.nei ttinr- roa kfer•ksvrn31 fordul kt Oe- 
'. bdcmirQ, I6rA tiIr•tnlhot, twA•e • me- 
s-t Irhrtnre..11khpanvlair stem nI.F po' 
m Iterate, I.tr 	rvie•Irnt6.666 BnlAr..3i, 3 
r ‚oriel  f 	nllkrrfaall kril.Agelhe SO erre 

• 

,aoml t„rita IinIof h e1, 	t 
'r .Her fori ntot  Szeged vine 

.1 

 

 vA- f. 211 e r Iruintot Hhd•rva6 
.r Ilh-I,thrhrly  

inhás • o`>Vhivés:ct  
At  1917-40 !maimed vohAly-  
.mAea rér,elt nA reaA•.•  
M1e1rAV .A• ninnnan 7.10.11 •6-  
0.odfkett I..IrAas szeptember  
4.  6.  9. 10 I. 114.. A t..ifw  
m ^nv116 On.rpflr .ren{[mher  
15 -en dfleiAtt 11 Arnke, Rb  
1a•hh felvRAenrt11• • 7.enrknn-  

rrat6rlum  Ittk•A hl•Ha'{ -  
ban dfir161t 9 As tetra Witt.  

Nagy  NMh'~t Mea 
~ fs1!  

A  M.aev.r !finds. KApt Seb  
etafe SrfT nryalm• 3113n  

h 911n, hA1fGn  A.  kedtl.a  
150 IHumankAr rhrrflelA•el  
Arar111k6rl frlrkerletet  I.rt 
Rndnle.•len. A S•IT mnrpnlom,  
nrerly mini* Is m.rmutalta,  
hot,  minden Aldnrntr• kite.  

Irmnkrn0,nr Mnernr•r•••  
Apitfse AnhekeMn nar• .IveP  
rndG frlaA:'tnk el6tt All Erek -  

nek a Ielw'atornsk • tree,-  
,e:hAre ICmnra b.ve • kAl-  

napne trn,rrraouum at lfju-  
munkAank k61.I6ltr1.  

At frteke,lel elad naplAn  
Piro. 1-3a,1A, • Stak.rrrrex•t1  
Tanan tGlilkirhel,rHr.e mond  
herrAdet, majd PAra1 16nety.  

t16 - 19 .  4n. o S, IT Mina lunrrlrti et 61-  
vl,•  rtl••nk •  

"H  frlrMett  

1611  • -14e  
Ifamten  

A  •  rrt , an- 

In(jy.n tankbnyr.il  

- As iliamn.Itaa nrtnran1  
aa IikOIA[ lAlarjfrAl gondola 
kodnit, hanem erred la, h..1M 
mindre lannló t•nvM1lucam r9 
u1 Iankdnvrs•khe - . ! s 1.ka'ila 

fWl
.rmekei III-7S ari•sleJl 

talj• koemanrt.l I.e,< 
laakó•yrd • ós. Az All.mn.nS.W 

16agAldirf rift.A 
non out/lanes' sat!. hag, 
mloden lckola e;venl6rn at  
lefla•.a fates In .uke111•er.-k-  
kel. 71 roll  •terr.:r. latolkb . 
M 1. • Imyotb v.krmMAey  
kerlltnek. A demok-Atia nrm  
h•Ielketrll mer • 90141 Mrola  
nfaret M•Ile ethnnanenll Mot  
10hó1 Setn . 

- A t3rrndalmmn.+k m•/ 
kelt Arlenir. holy nemrsae •  
In,vArod I•kn1At nrn'tanat 
mr_.faPtA nerethl, hanem • 
méni dent 	'A okrie'n 	.mttihil 

IMrn011 mr•alAl'Sk • e.} 
tLk As ryrrtra'r.k a k'rinaF 
makal. 

- A hrlaknlAMd ta  elk'. 
'enne,-'  1A IeefvMn • .A•  
desnnkra,da e•at •A• 4tha• 
•nris 

 
v6-reMtl e1. left. 

: nntnlh.aa.• .r. ben Mnry 
+nk ne k ,nlmink id-MAr..f,  

ak'k amt I^rk,hhan  
ak 

P.dabOrtaf ki•Ariot6Y 

- A tetaknlari. Inf' Ib  
kflrlrrhhf tftrte.ek -deli  
hen r..--44 rlrmerri n•a • 
xrn.dl Innfel'kneld•AS Lira• 

'afitenn 
 

nr elkavelkerA bade 
ten I ttulta•rkromínr+of  m.P 
ht,Aaihd lAhh kl.Arle! I. TM 
talk. Its rrer • k'afrIclek off 
kerf.lnek. ntuknt neviHan -a 	II 
bererelik . 

- Rhrnklrt'i ,nnk o tel', nh6. 
del'-s át1 elicit par An alai  
" IA ral'naimn men! At. •  
Mrdotat oaf/ -tar, mintr,HOnks  

F.rr f 1 
e.-t!tnt . ^•1' , tnn l6 
.I1• 	.~in; 	m 

~
r ui ehetaa 

ket minA! cl4óhkmmreAth•w. 
falnl tA+Al or nl hknu..  

A .  •j I.t.olrfr 56a 	tyl ,  
sefltan• dr'. S,'eds7emó 'AMPS  
Oor'rlóvel, old . arrreCtrr.Stet  
momlolta or illmmodloll 14n-  
16t eflmrl:61 As • Ibtokas-  
tia j6r'I fel .1.,I1rA1'  

- .Adoic. tug • uOIAk • 
mnithan AH.mI, t6taf.1, 1'r  
Ieketett A. mavdnfrtteaelt406  
I.IInl3ktu  If 11154  ;prrmekrl- 
tel. mar • errrmr• hrlMik 
e Ir'P,ettem me..ke,d&Iótt • Mr 
aadnlMt arAtheolddia. .A mare 
t•knf:k h•laAhh ovlilaaihi 
foai-hon 51m r -. ro.lcirl iv-
'rotate 97 en,  rlmn:a•mni- 
lm M re,'Ah kO+AniatnI.4h. 
30 rror t,ermek tArt. Ft me-  
Intl,. heir"  HréOr. tnrMn  
'iahn Iirandniml rAlepe,:.dfa  

n'iAatkn,nit. nmit mir nt rose  
IdlvhHrtrl vnnoll mrr. Fn- 
nek r^irtt 16t•1 no Altnttnn.  
Inkd. A,  ‚molt ervaffe.. de 
mob.ntikna kifp;ifr It ill.-  
mn,i,i. 411.1  

,1r4am We- 
t. A. elmall  
46n•,I•!ar.erl  

51n.lrmn  
al ebien an  

led a 7rne-  
;rM bérleti  
^lelrt rank a r  

mnkmltkna  
:pont!  irM6-  
,•-kdrnl 57. 
116 dalr'6n  
1-61r vill-

a /nAe111A1  
um Shtdrnm  
m6•nrnt eft-
Is /ten •rin- 
alnn k In.-
r rer16  lb 
entAMn fe-
lt-Week. A  

, ranmtat If 
pe 3 kam•-  
• rnnmel. 1 
~F16Mnrrer-
'arretamwk  

M•w1rt.  
m5m'nt  M 

eel Item 01-  
 SsinkGt  M-  
II. 0A0 Eft.  

'enter 111-16
r d, telelt'-  
r nnll.  

e llaütl  POP- 

Itin,lqr 	' ra,ar•rarn)itrn a,  
Itimmontauttr, viró fel.d..  
loknt. A mS.n,llk napnn H&ev  
I.Iven %taint. I.• a varval nerve  
,.•Ikrül ifl"a671 knnf.renr';r61.  

r'h lA Aav11195ri '•kerlel ., Mt 
rlrrrAl me•Aena.!'6t • 

k..nh•mnelin heron •nlAmra•  
h•k rfern►apaM•a[ mMIA , . 
at frMknMla • arrrMl  It- 
IumenkNa, r.d /hrlA••h Merw  
km flmmetAVaS h RoMld•  
r '•1  Ifi.nmmiar  aMa-ell. 

Ereetmillyes  
• hird•tttis  

• DNwa.p••r.mégbea  

A szocialista társadalom részre  
uT embereke!  
KOloktaUausk ddnlA Mltutá•ir6I  b•sr' 
• P•dalÓgur  

As Idea f,kntnf ,  Iran 	• ,.tubin • ,,.orr.,I.m krreIiIq  
e46, m.otor mbdrn 6-14 farumon  
Ares ``rennet Miami iIt.14ao• 
I koUAha Lela' Ise a Malt A 

demutráris • *hute- 
dE fa clad , .flan•tlt• Itemise 
• kötnereffanamfa.ul ,  
add ffrnnntott. fil' ~ drmnkra-
thus unilemten 51tó epaf 
ardlbt t All,atodtif fejezte  
be  

Az  illamoAüs .16nwI 
- Ir11rm,6.  hope :v 1111'-, ,  

h nrr'61t1 f•.kMn n •+n'.'1.-  
Ir,et'rknek 75 vAn.ltla roll  
htdr.lkotrn. .At elmnit I.anh- 
hen • l.nkA'.te+llrknekmar 
93 ,rAralft:, lilt•enlla ar lun 
!ital.  

- As Allamn,i!ia m dtnrb 
• v=Ivan  AsOh•nl.S•a'•k 	kt-  
.evrnlll" ,If.fl. • Ir•titia s ol 
veri'hbf 1Nr!ft f.elaLaorlan  
• neat IAa demoaratiaur err-
46-.416,14  

Aa All.'mnait3a rnran •  
leant. Alank Molder, helndó• IM.vlékl ,tn'eln! 1. 0a.m•on- 
relLanarelaudeus Avare.f4 

Ann„l'rnHkn• tler•rinlom let.. 
addl. hnr. Pft • f,aalnlab• 
m'nfl v,vra•rtf.^n '.kilt'.. 
•eM4 h en•l ,•an•.••eV•• tn. 

A: MP  I•-sanrM•Ni•1  
Tr•teHjiel•t  IyJrl 

"1101.11.• t 
MA*   ~  1  / 

DólmaGyarorszag 1948.augusztu, 2).: "IA szocia■  
lista tArsadalom r5szóre uj omberoket.tr  
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hogy bt as  őre  
Sokat kocsiztak,  
zért, de az őri  
szereznie. Kapd  
is pénzt, de a te  
te ki terminusr  
gint a aoffbrrel  
hogy az azeml  
bit pedig hant  
a kőtelezettségét  
jelentése tehát  •  

A báróság a I  
tatása végett ele  

ROY  

al nő és egg tiara, /crl, ,iontestet loval:  
i. A ktl holttust keze egymáshoz volt kó-

l6tv^a  ami valószinüve teszi, hogy keltát dn.  
ii/II•osadq t,irffnl. Megállapitottdk, hogy a  
két holttest mindősre néhány órája lehetett  
a vízben. A megindult nyomozás kideritet-
!e, hogy  a férci ndspdr Felitc 20 esztendős fia-
, alember, a leány  a  17 éves .Szegazdrd9 Aran-
1.a. A két fiatal mlr régebbi idő óta Szerette  

(A Délmagyarorszeig mnnkaldradtdl.) Teg-
nap tartotta a \épmiivelési Bizottság évzáró  
klagvülését, amelyen dr. .omngyi Szilvesz-
ter pot^írrnester elnökölt. Az évi beszámoló  
jelentést  llahncr  József néptnúvelési titkár  
ismertette. A bizottság működése az elö-
zó évekhez képest csókkcn..st mutat, mert  
a népmüsclési tevékenység intenziv lefolyta-
táához nincs elegendő anyagi fedezet. Is-
meretterjesztó eléadást 859-et renderelt a hi-
aottság,  (1?2)-30. t..n/uben még 1071, 1950  
—31. tanévben még 975.) Analfabéta tanfo- 

Itatatok esttor elualarvz,a ,., „vtyy 	v., ..... - 
gyilkossdgot kőve'nek el. Kedden éjszaka eaó  
nakra ültek és kieveztek a Marosra. Órák  
hosszat  bolyonglak a vizen, majd a kezüket  
ósszekófóztik és nelc,aeleilék magukat a vizbe.  

A fiatal szerelmespár néhány perc alatt el-
merült. A viz ezután csöndesen sodorta mr. á-
val az összekötőzött szerelmespárt  •- 

Iyam 1. ismeretterjesztő tanfolyam 7, női ké-
zimunka tanfolyam 1 volt. A NépmüsYlési  
Dalárda kózremükMdése mellett S népműve-
lési hangversenyt rendeze tt  a bizottság a ta-
nyavilágban. Sajnálattal állapitotta meg a  
bizottság, hogy az előadók száma is csók-
kent. népművelési tevékenységben 147 elő-
adó vett  részt. (Az 1930-31. lanénben még  
245.) A legtöbb előadót a tanítói. tanári  ás 
orvosi kar adta.  

A bizottság kezelésében levő 58 népkényv-
tárból 11.874 olvasó 19.939 könyvet kólcsbn- 

Szomoru adatok  
a szegedi népművelés elsorvadásáról  

Csókkent ez előadások es  az  előadók száme — Leszerelik a lenyal kúzrádlókel  

DólmaryarorszáG 1932. VII.14.: "Szomoru Diatok a  
szegedi nópmüvelés elsorvadásáról."  
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Csongrád megye falvainak nyomoruságát nem a gazdasági válság, hanem már  

a háborus konjuktura óvoiből vett példával illusztr;llhatjuk. A :: ►egyo e  

kori főispánja - dr.vitúz donczos Miklós - államtitkár lett, s ebben a  

minőségben /egy panaszos levél kapcsán/ felvilágositást kér az ország  

legszegényebb községéről, Sándorfalváról. gzzndrei - az uj főispán  - 

megerősiti azt, hogy :vándorfalva lakosságának 90 ,-a a legnagyobb nyo-

morban 61. Téli táplálkozása cékla 6s répa, a télen szegényes butoruka  

tizeltók fel, hogy meg ne Zagyjanak. /5/  

Igy olvasó levele a Dólmagyarország 193 2 .október 19-i számából:  

"Otödmagammal lakom y lukban és a legnagyobb nyomorban élek családom-

mel együtt. Dolgoztatnak bennünket ebédért, de... a háboru alatt a hadi-

fogoly-táborban jobb kosztot kaptunk, mint most az inségkonyhán. A lak  

ból is kidobnak, mart nem tudom fizetni a lakbért ős még nem tudják fi  

zotni Szegeden vagy ötezren! Miért nem adják az inségcsomagot és munká  

kért fizetést?... a télen Bogfagyunk!"  

A i'allavicini uradalom egyik majorjában igy laktak az emberek:  

"A cselédlakások alaprajzaiból kitUnik, hogy a 6-12 lakást magában fog  

1a16, hossza, téglalap alaku cselédlakásban a szobák 5x5 méteresek, s  

ezekhez csatlakoznak a 3x5 m-:s konyhák. Több lakószobának a konyhája  

közös, s a lakásokban több százan öltek összezsufolva."  

Igy egyáltalán nem meglepő az az adat, hogy Szeged járásban 16 rádió  

volt, amelyeket jórészt a tanitók tartottak üzemben.  

Szeged, amely okkor az ország második városa, évente 7 pengőt fordi-

tott lakosonként müv:1 ődési célokra. / bben közoktatási, népműve-

lési ós vallási célu kiadások ogy.itt szerepeltek./ A  népjóléti kiadá-

sokra  a  költségvetés 5 -a  jutott.  

:bben  a  rangsorban. városaink közül Hódmezővásárhelyiire a biztos utolsó  

helyét foglalta el. Évi müvolódési kerete 3 pengő lakosonként. Nem  

~y~ 

t  

.  a s- 

n- 
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hiába irt ekkoriban Móricz Zsigmond riportjaiban, cikkeiben kétség- 

b,' esetten ennek a jobb sorsra érdemes városnak szellemi tengődésé. 

ről. A város tankötelseinek beiskolázási aránya is rosszabb az or- 

szágosnál. /A tanköteles gyerekek 	,s-a nom járt iskolába./ /4/ 

Hogy milyen volt az iskoldba járó gyermekek helyzete, arról igy irt 

a korabeli igazgató: 

"A hódnezővás&helyi Nyár utcai .illatai elemi iskola igazgatóságától 

Sz ím 9922/1930. 

Méltóságos Polgármester Ur! 

városunk összes iskolái közül a Nyár utcai :iskola az, amely a leg-

szegényebb népréteg gyermekeit oktatja. Növendókeink ruhátlansága, 

rosszultápláltsüga oly nagy, hogy annak enyhitésére minden tőle tol- 

aotcőt elkövetni tantostüie tönknek hazafias Fis emberbaráti kötelessé-

ge egyaránt. 

A  ruhátlanság legalábbis rószbeni enyhitése céljából felsőbb hatósá-

;ának beleegyezésével fel fogjuk használni a rósziinlzro juttatott hir-

súgrószosedst, s miként a mult tanévekben történt, kArni fogjuk a 

nemes lólekkel mdködő hazafias órzósü társadalmi egyesületek jószi-

vü támogatását. A szú luszomorubb értelmében vett nyomoruságból ere-

dő rosszultápláltság ellen azonban ilyen uton nem tudunk küzdeni. 

Pedig e téren is minden tőlünk kitelhetőt el kell követnünk, hiszen 

ismételten előfordulhat, hogy tanitványaink egyike-másika  az éhség 

miatt elszédült a tanitási órák alatt. Weisz  Adolf  dr., a helybeli 

tüdőbeteg-gondozó intézet vez.tője pedig az évenként eszközölni szo-

kctt tuborkulin bedörzsölóse;: utján arra a szomoru negállapitásra 

jutott, hogy nincs városunknak egyetlen iskolája sem, hol oly sok 
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tuberkulózisra hajlamos gyermek lenne, mint a Nyár utcai elomi isko-

lában. Ez érthető +s, hiszen iskolánkba - elenyésző hányadtól elte-

kintve - a legin?égesebb viszonyok között élő napszámos szülők gyer-

mekei járnak. 

Tantestületünk hazafias és felebaráti érzéstől inditvn 5o pengőt s 

illetményeinek 1 ',m-ót ajánlotta fel iskolai nyomorenyhitő akciónk 

céljaira. ':z az összeg azonban  -  melynél többet sz •?rény fizetésünk-

ből áldozni nem tudunk - igen c:.akély, mert a tüdőbetog-gondozó in- 

tézet fenti ernlitett igen szomoru eredményű ncgállapitása arra köte-

lez, hogy a tuberkulózis veszélye elfon is felvegyük a küzdelmet. 

Ha többet nem bírunk elérni, legalább arra törekszünk, hogy a legsa-

nyarubb téli évszakban I. osztályu, legzsengébb, s igy a tuberkuló-

zis veszélyének leginkább kitett tanitványainkat részesithessUk na-

gyon hiányos táplálkozásukat p6t16 délelőttönkénti 2 deciliternyi 

tej-adagban. 

Azonban bármily fontos igy; tanitványaink  _  gészs6gv édelme sze;npont já• 

bél ez az akció, saját erőnkből ncrn birjuk azt r:,egvalósitani. 

A  font  elsorolt nagyon szomoru okokra való tekintettel azért legmé-

lyebb tisztelettel arra bátorkodunk kérni móltós<igodat, hogy kegyes-

kedjók igen  rosszul táplálkozó, tuberkulózisra hajló tanitványaink 

t jaksiójára a város pénztárából, vagy a városi nyomorenyhitő ekci6 

céljaira gyűlt összegből loo pengőt, vagy ha ez az b`sszeg a rendel-

kezésre ._illó alaphoz viszonyitottan magas lonno, belátása szarinti 

összeget kiutalványozni... 

Hódmezővásárhely, 193o.évi október h6 

áll.elcmi iskolai igazgató-tanitó." /5/ 



A nyomoreryhitő akciók heretébon a nar ►yobb városokban felállították 

• az insógkonyhákat, amilyeknek szinvonaláról mr esett szó. A hely k 

v6s, s a kisemberek adójából, az adók 7o-do százalókos emelésóből bő-

viteni az insógkonyhai helyeket. A törvényhatósági vitákban ol is 

hangzott a mcgjeLyz t s: "Pallavicini nem fizet inségjárulékot, de a 

szegedi kisbérlő fizet." 

Lájer Dozső szoc.dem.bizottsági tag azzal nyugtatja az aggódókat, 

hogy nem lesz kevós a hely, hiszen: "A munkanólküliok a tólen nem 

mehetnek el az ebWrt, mert nem lesz miben elmenniökt" 

Az urak i.agyarországe csak ifiért, de a valóságban senki sem tett se m- 

mit. t,éppol nem törödő viselkedósiik t -rténelmi `'hagyományokon „  alap-

szik, nem meglepő tehát mindaz, amit egy olvasó levekben találunk 

a )ó1magyarország 1932. január 27-i sz: mában: 	;j földmunkás levele 

Sávónyházár6l" - sokszor elhangzott a lelkesitő szó: "harcoljunk a 

hezáórt, a haza földjóórt, irt ha vége lesz ennek pokoli szenvedős 

nek, hazajutva boldog otthont találunk. 

De ugy látszik az akkori lelkesitós azóta elavult. 

Tisztelettel negjegyzém, hogy "luxus" vadászatokra nem kellene oly an  

tekintólyos összegeket áldozni. Az ilyen cólre költött összegokot 

inkább a földműves nincstelonoknek, a munkanólkIlieknek kellene adu 

Dókány János földmunkás 
:övényháza" 

IIamis lenne a kóp, ha  a városi munkások ós falusi nincatel©nek nyo- 

morusága mellett nem id6znónk 1.galább egy jellemző adatot az értel 

miség életébúl. Azjzefüggé_;ok k:dv6órt ez az adat is az iskola• 

üggyel kapcsolatos. A Szeged Városi Közigazgatási Bizottság 1932. 

e- 

i. 
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október 18.'i ülésón dr.:;zivess;; Lehel magyarázatot kór arra, hogyan 

lehet, hogy a tanév kezdete után 2 hónappal több szegedi és Szeged 

környéki iskolában még nincs tanitás. Kiss Károly tanfelügyelő vála- 

szc.ban elmondja, hoy van olyan iskola is, ahol az uj tanővben "csak 

egy tanitó van a tavalyi kottű helyett. Erre az egy tanitra közel 

15o n77vend6k tanitáse hárul..." A  válaszból az is kiderül, hogy "több 

ízben fordult felterjesztóssel a {ultuszmini.;zterhoz, de nóg intéz-

kedés nem történt... Körte a  minisztert, hogy az önként j?lentkező  

ingyen tanitókat  engedje ki ezekbe az iskolákba... A :miniszter ehhez 

nem járult hozzá..." 

Délmagyarország, 1932 ..19. 

/I,rde + os itt idézni a "z,Todi Hirlap 1943. augusztus 29-i számából/: 

"A Szegedi Hirlap cikkirója a tanóvk•ezdés előtt szemlét tart, s meg-

állapitja, hogy  az iskolai élet minden területén örvendetes olörelé-

pós történt. :ulturforra : lalmunk cgyik legnagyobb vivmánya a nyolcosz-

tályos ált.iskola győzelmot aratott.  

"Gondoskodás t)rtónt, hogy minden iskol<Aban egyforma jó szakemberek 

oktatss5k a diákokat. Nincs többet különbség a külteriileti ás belváro-

si iskola között..." 

Sok a latot közöl  megyénkről Vé j a Géza is a Viharsarok c. m'úveóben. 

Mivel a létfenntartásról már t'ibb szó esett, idézzünk a Yépélelmozés 

c. fejezetből: 

`':ok szó esik arról, hogy a nép nem tud főzni. ,z is  olyan  gyanus lel-

kiismeretnyugtatgatás, hiszen a főzős müvészetéhez elsősorban anyag 

kell.  A  jelenlegi szociális szinvonalnak csakis egy nagyon alacsony 
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étkezési kultura felelhet r'eg. S hogyan várjunk a főzéstől m 

eredményeket, mikor a mennyiség is, a legszükségesebb anyag 

szesen hiányzik. P, 'vérkoszt" s más ilyen kezdeményezések ér 

kétségtelen, de csupán tünteti bajokat gyógyitanak. 

inőségi 

is 

téke 

itet- 

káposz- 

a" a mai 

ezésének 

harc ez. 

4,s 	nép- 

ur gony a 

burge-- 

laku s 

rronya- 

nán,y 

ük . Ime : 

nyilt 

A  szegedi gyermekklinika vezetői erdekes feljegyzéseket kése 

tek  a  tanya téli étrendjéről. A téli étlap bab, burgonya ós 

ta véltakoz: séból állott minden tanyán. Az étrend "reformjár 

viszonyok kőzött semmi kilátás sincsen. A szegényebb nép 

célja ma az éhség minél hatásosabb el'Jzése. Elemi s szomoru 

193: nyarán mezőgazdasági kiállitás volt Szegeden. , kiállit 

élelmezés egész tragikumáról beszámolt. Növényi részében a 1 

uralkodott, a lejk;llönbözőbb fajták, s csodálatos bravurok 

nyatormelés torén. Léttara tökalaku, sdndísznőszerii, köcsögc 

mindenféle nagy elmélyedéssel ba odaadással kitenyésztett bu 

fajtét. ; baromfikiálliteson pedig a nagyon gyér baroefiállc 

lett mindenféle faju házinyulak elképesztő tömegét élvezheti 

a mai szceedvidéki mezei kultura ''ccucsai" t :"indkét "coucs" 

vallomás az Cletszinvonal zuhanásáról. 

1, tálálkozási "szinvonal" erediaónyeit, igazan a kórházakban i 

jük meg." 

igyelhet- 

em véletlen, hoe y a népélelmezésről szólva Réja kétszer is 

kozik 4z orvostudományra. Ahogyan együtt jár a lelki nyomor 

vel, ugy szegődik szegénység mellé a sokféle betegség. 19 

a többfél tífusz mellé a gyermekparalizis járvány társult. 

alatt csap: Szegeden több mint száz gyermek került a járvány i,  

hivat- 

a tasti-

2 nyarán 

Rövid idő 

orházba, 
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amelynek orvosi ellátása abból állott, hogy a "tisztiorvos időnként 

benézett." közben 1 pengős napidijért sem alkalmazza a város az 

állástalan orvosokat! /1948 márciusiban már 40 iskolaorvos működött 

:megyénkben!/ 

Az egészségügyi helyzet járványmentes időkben falun ós tanyán ugyan-

csak megdöbbentő! Féja idézett miivóben a mai flagymúgocs-Ótonpahát-

ról hozza megdöbbentő élményét: 

"Mit nyujt a  község gazdosági, társaalmi vagy mivelődési téren? 

Még kövezett utcát s éjjeli b^;;tort sem, is ezért a földadó ?5 - •át 

pótadóba kell fizetni. Thnck fejében egyetlen községi orvos van a 

szétszórt település számára, ha beteghez jön, sulyos fuvardijat kell 

neki fizetni. Az állatorvos pedig egyideig Szentesen lakott /vasuton 

21 kilóméterre a nagymágocsi _íllom-istól/, utóbb ide költözött, de  

neki is 5-7 pengőt kell ::izetni egy-egy kiszállásért. Az ember s az 

állat egí;szs::giigyi sorsa tehet itten még ősi kozmikus sorsközösségben 

laledzik. A krpásfalusi népkörben éjjel tiz 5rakor könyörgött egy 

asszony, hogy nézzem meg a lakárát. Viharlámpa kalauzolása mellett 

órt ink oda. Gyékényajtó védi 4 lakást télen-nyáron, mé ^.. m tellett 

másra. '.gyik fia lázban feküdt, lába tarka rongyba volt bugyolálva. 

9egsértette a torlón, s a tetanuszfertőzés valószin4i. :;lvzmnszorgott 

anyjával hosszu kilómétereken keresztül .= kvrs';i orvoshoz, aki nem 

akarta addig beoltani, mig mog nom veszik  a "szirupot" /i.gy nevezi 

az asszony 	szcrumot/. ;:ezajöttek és álló napig gondolkoztak, hogy 

elad.ják•e a "szirup" :Icának előteremtése céljából karrajuk egyetlen 

kincsét: a zsák buzát':" 

Megyénk helyzetét a jellegzetes birtokviszonyokon tul sulyosbitotta 



több mint ötezer (ónyi ciranylakess6g hie amely ebben a vonatko-

zásban nemcsak a dorozsmai, mindssenti, czontesi, hó;imezúvásárholyi 

ős apátfalvai putrival rontja a kéret, hanem kifejezi azt a tehe-

tetlenséget is, amely ez ezernél több tanköteleskoru cigánygyerme-

kek sorsúval szemben fennállt. 

Ilyen kulturális, szociális örökséget vett at 1945-ben egy lerom-

bolt ország, amelyet ezeken a nehózsógekon csak f elszobadult néné-

nek alkotóereje segitett át. t hatalomátvétel és az orsz.ínénités  • 

nehéz napjaiban bonyolulttá tett© a helyzetet e korlició pártjai 

közötti bolsú harc :3s a  valamennyi  ideológiai kérdésben megmutatkozó 

eszmei zárzavar. 	volt uralkodó osztályok utolsó gímadási terülo- 

t',íknek a kultura frontját használták fel. 'fihez iskolaiigy/nkben az 

a tény is hozzájárult, hogy népiskoláinknak mintegy 7o -a egyházi 

kézen volt /41 *se katolikus egyházé/, /6/ s'5 tankeriUleti Migaz-

gat5 köziil néhány még a felszabadul.zs után is  "Szegeden  Becker Ven-

del - egyházi személy volt. 'bben e helyzetben az MKP-nak kétség-

ktvUl nagy sikere volt az, hogy s koalicióvsl elfoga.dtacta a demok-

ratikus iskola megteremtésének programját. 

nnek a programnak történelmi gyökerei vannak közoktat : sgyünk ha-

ladó 'ta ,yományaiban 1948-tó1, Kötvös népiskolai tervezotétil kezdve. 

A Tan:ícskaztársaság alkotmányának lo a '-s a Tanácsköztúrsas(g kul- 

turpolitikAának szelleme eleven hstóoró volt CsonGr:íd megyében az 

ellenforradalmi korszak 25 esztendeje alatt. Non  véletlen, hogy ép. 

igen Sándorfalván folyt fegyelmi eljárás egyszerre 3 tanitó ellen  is, 

mert az ifjusdgot a 	szollemé:;un oktatták. /7/ 

ik  a közmyivelódésből hiányzó demokratikus szellemet ápolták - ahol és 
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ameddig lehetett - megyénk városaiban a munkásotthonok müvelödóssol 

kapcsolatos programjai, rendezvényei. A szentesi munkásotthonban is 

korra való tekintet nélkül vettek részt ezeken a kulturmegmozdulá-

sokon, amelyeken a "Szépre és szóra éhes", egyszerü emberek gyül-

tek össze. A szentesi munkásotthon betiltását többek között erre va 

ló hivatkozással kérte a belügyminisztertől bizalmas felterjesztés-

ben az alispán még 1937-ben. /3/ 

II . 

A haladó hagyományokon alapuló demokratikus iskola-

reform  1945-ben  

A haladó hagyományokon alapuló demokratikus iskolareform 1945-ben 

3 kérdést vetett fel: milyen szervezetben, milyen szellemben és kik 

számára folyjék a tanitás. A három kérdés közül ebben az összefüggő 

ben az utöbbi a legfontosabb: kik lesznek az uj iskola tanulói, 

letve mi lesz azokkal, akik kimaradtak a régi iskolából ós most a 

szabadsággal együtt a "szellem napvilágában" való osztozásra várnak 

"A magyar demokrácia szilárdságának egyik döntő bizonyitéka a mun-

kásság és parasztság mélyéről feltörő művelődési vágy. A néptömegek 

a politikai demokráciának értékét azon mérik, jelent-e nagyobb dara 

kenyeret, gazdasági helyzetünk javulásának legalább a lehetőségét. 

'te tegyük ehhez hozzá: a politikai demokrácia akkor jelent többet 

egyszerit hatalmi változásnál, akkor jelent a nép életét átformáló 

változást, ha kiváltja és kielógiti a dolgozó osztályok szomjuságát 

a kulturápa.Vmubkások és parasztok a demokráciát nemcsak azért fog- 

s- 

b 

ják megvédeni, mert földreformot hozott és üzemi bizottságokat,nem- 
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csak azórt, ,a)rt gátat ietett az inflációs nyomoruságnak és álla• 

mositott, hanem azórt is, 'sort szabaddá tette az utat a kulturális 

felemelkedésre. A demokratikus kormányzat kulturpolitikája messze 

elmarad a néptömegek kulturális vágyai és törekvései mögött. De a 

magyar demokrácia mély gyökereit épp az bizonyítja, hogy a dolgozó 

osztályok nem várják be, arcig a kulturkormányzat a demokratikus 

kulturpolitika szükségleteinek szinvonalára emelkedik, hanem tár-

sadalmi uton gyorsitják a fejlődést, ugyszólván a kormány segitsó-

Bére sietnek. /9/ 

1. A müvelődési igény jelentkezóse - az  első dolgozók  iskolái  - 

Nem "felülről", nem a hivatalos hatalom ' - ezdeményezte azt a ha-

talmas erűvel feltörő mozgalmat, amely sürgette a mlüvelődéshez 

való jog mielőbbi megvalósulását a gyakorlatban. Országos, népi, 

társadalmi mozgalom az, amelyre a helyi adatok is rámutatnak. A 

szegedi Tankerületi Főigazgatósághoz már 1945.augusztus 17-én 

9egkeresés érkezett a mezőkovácsházi Községi Nemzeti Bizottság-

tól, amelyben Tóth Pál - a bizottság elnöke - ős még 3J aláiró 

polgári iskolai tanfolyam meginditását kéri felnőttek számára. 

A Főigazgatóság elvben engedélyezte a megindulást, és gyakorla-

ti utmutatást is adott az idő ős csoportbeosztásra. /1o/ 

Ugyancsak a művelődési igény türelmetlen jelentkezését mutatja a 

szegedi Dolgozók Gimnáziumának sorsa. Tanulni akaró felnőttek, 

lelkes pedagógusok ás a két munkáspArt támogatása hozta létre 

r tanulásnak ezt a 1Jhetőségét. A Délmagyarország 1945.november 

l34i sz,:lmában hosszu cikk méltatja a megkezdett munkát, tárja 
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Délrlagyarorazág,1945.november 13. 1' Ideg tante-
rembon oktatják a dolgozók gimnáziumának 25o  

tanulóját."  
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fel a gondokat "hideg tanteremben oktatják a dolgozók gimnáziumá-

nak 25o tanulóját" cimmel. "Életkérdés-e az uj demokratikus intéz-

ménynek, hogy a Minisztérium végre elismerje létezését - vállalatok, 

közintézmények segitsók fűtőanyaggal a munkások iskoláját"..."Nem 

egészen három hét alatt olyan hatalmasan nőtt a dolgozók gimná- 

ziw a tanulóinak létszáma, hogy ma már a Baross gimnázium növen- 

déklétszámával vetekszik. Nem kevesebb, mint Z5o növendéke van a 

dolgozók gimnáziumának, amely a demokratikus fejlődés egyik leg& 

komolyabb népnevelő tényezőjévé nőtte ki magát rövid idő alatt. 

"gylóre minden állami támogatás nélkül, megszervezés nélkül működik 

a két munkáspárt támogatására utalva"... "A dolgozók gimnáziumának 

tanulói között igen sok az ipari munkás, azonkivül ]iparos- ős ke- 

reskeduifjak, tisztviselőnők, postaaltisztek 6s sok más foglalko-

zásbeli tölti be a padsorokat"... "17 gimnáziumi tanúr nagy lelke-

sedéssel látja el a dolgozók gimnáziumában a tanitást: 

Hétfőn, kedden, csütörtökön és pénteken délután 4-től 7-ig folyik 

a tavit ás. i antárryak: történelem, közgazdasági ismorctek, bioló-

gia, élettan, kémia, mennyiségtan, müvószettörténet, mlalkotások 

ismertetése, orosz, angol, francia, német, latin, magyar, fizika, 

földrajz ós néprajz". /11/ 

Az országos példa, a tömegek lelkesedőse, a munkáspártok kövyike- 

zetes politikája meghozta gyümölcsét. Az ideiglenes kormány 1945. 

december 1-én rendeleiti uton "törvényesiti" a dolgozók iskoláit. 

2. Az ideiglenes nemzeti kormány 1113o/1945.?q.E.sz.rendelete az  

önhibájukon kivUl iskolai képzésben nem részesült felnőtt del• 
gozók középfoku iskolai ós középiskolai tanulmányairól  
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1• §• 

/1/ Azoknak a hasznos foglalkozási ágakban dolgozó felnőtt fórti- 

tiknak és nőknek, akik - noha megfelelő tehetsógUk van - iskolai 

végzettséget ónhibájukon kiviil nem szerezhettek, kózópiskolai 6s 

közópfoku iskolai tanulmányok folytatását lehetővé kell tenni. 

,végett az általános iskolával, liceummal, tenitóképző-, tanitó- 

nőképző- ós óvónőképző intézetekkel, gazdasági középiskolákkal 

és gimnáziummal kapcsolatban a szükségletnek megfelelő számban, 

rvviáebb szorgalmi idővel, különleges tantorvvel ás óratervvel 
• 

möködő iskolákat /a következőkben: dolgozók iskoláit/ kell 16te-

siteni. ::zeke t az iskolákat az előkészületben lévő általános is- 

kolareform kifejlesztéséig lehet fenntartani... 

2. §. 

P: dolgozók iskoláit állami iskolAkal kapcsolatban lehet szervezni ... 

a miniszter engedélye alapján, annak irányitása ős teliigyelete a-

latt rosztvehetnel, más iskolafenntartók is.... 

6. §. 

/3/...Phol a felnőttek oktatása m:".sként nem biztGsitható, a lehe-

tőségekhez kőpest internátusi elholyezósről is kell gondoskodni. 

A kiválóbb előmenetelű tanulók difimentes elhelyezését ős megfele-

15 tárogatását biztosítani kell. 

/4/  A  dolgozók  iskoláiban felt►6teli di j,  tandij,  vagy  vizsgadij  

nem szedhető. 

Keresztury Dezső  miniszter 1946.február 7-én kelt cikkében méltat-

ta a dolgozók iskoláival kapcsolatos alaprendeletet: "Az anyagi 
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Közn2volés 1948. 1.sz. 3. oldal: ':unfalvi András:  
"Dolr;ozók iskol(i a szegedi tankerületben."  



- 2o 

javak igazságos elosztása után meg kell terer:tenünk a szellem ja-

vaiban való igazságos részesedés lehtőségét is..., az uj ''agyar-

országnak olyan alkotása válhatik belőle, amelynek jelentősége 

felér a földreforméval... Azokhoz kell tehát fordulnunk, akik  ter-

mészetüknél fogva a demokrácia természetes hivei ós szövetségesei, 

azokhoz a felnőtt, trrett munkás- ős parasztemberekhez, akik az 

élet iskolájában már megállották a próbát s csak a körülmények mi-

att nem juthattak ahhoz, hogy az iskolában is megállhassák." A mi-

niszter fogjelölte a Dolgozók Tskoláinak szervezési főszempontját 

is: "A tanulmányi rendet okosan, az emberanyagnak s a célnak meg-

felelően kell összeállitani..." /12/ 

Az eddigiekből is világos, hogy a dolgozók iskol á jának megteremté-

se nemcsak a kulturforradalom egyik első nagy vivmánya, hanem fon-

tos politikai győzelme is. :zt tükrözi az is, hogy a felvétel e-

gyik követelménye a politikai megbizhatóság. /A felvételnek ezt a 

fclt'telét az 1951-es 1291 /-1/1951.III. KM  utasitás is megerősiti./ 

/13/ 

3. A kormányrendelet véj;rehaitásának tapasztalatai Csongrád 9ezyébon  

Bár az 1945-ös alaprendelet végrehajtási utasitása csak 1946 tava-

szán jelent meg, az iskolai szervek Csongrád megyében nem késlelked-

tek a már meglévő iskolák fejlesztésével, illetve ujabb csoportok 

szervezésével. A két óv tapasztalatairól i:unfalvi András a követke-

zőket jelentette: "Két év tapasztalatai után megállapitható, hogy 

a dolgozók iskolái beváltják a hozzájuk fűzött reményeket. A tanu-

lds lehetőségétől eddig elzárt népi rétegek ezrei előtt nyitották 

meg a szellemi felemelkedés utját. ,".z 1946/47. iskolai évben a sze-

gedi tankerület területén 5o dolgozók ós parasztdolgozók iskolája 
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15 osztály 236 hallgató 

	

11 	153 	" 

	

17 	If 	
257 	" 

	

25 	N 	268 	" 

	

3 	t, 	45 	.. 

2 4o fP 

50 

működött az alábbi megosztásban: 

9 dolgozók polgári iskolája 

lo parasztdolg.polgári isk. 

9 dolgozók g, i m n : z i uma 

19 parasztdolgozók gimnáziuma 

1 dolgozók tanitóképzője 

1 parasztdolg.tanitóképzője 

1 dolgozók óvónőképzője 

5o iskolában ős tanfolyamon 	?5 osztály 1o99 hallgató." 

/14 / 

Az 1946/47-es tanévben 7656 hallgatót tartottak nyilván az ország 

dolgozók iskoláiban. f;hhez az országos adathoz viszonyitva nincs 

mit szégyenkeznünk a megyénkre jutó 1099 dolgozó hallgatóval. 

A megváltozott történelmi, politikai viszonyot, a lelkesedés ekkora 

eredményekre volt képes ilyen rövid idő alatt. Fűtetlen tantermekben, 

inflációs ós politikai viharok árnyékában! Hogy Szegeden már az 

só övben 25o gimnazista tanult a dolgozók iskolájában, már emlii 

tem. Most nézzük ^:Lg, mi a helyzet Iiódmezővásárhelyen, a kulturá-

lis lel::tőségeiben addig "utolsó" városban, amely nemcsak agrár-

proletár harcok vezéreit adta történelmünknek, hanem nyomoruságában 

is otthont nagy müvészeknek s a "Cseresznyés  kollógiumot"  az ell 

íódó tehetségek  megmentésére. 

al- 

el- 

et- 

Hódmezővásárhelyen ugyancsak a dolgozók iskolájáról szóló alaprE 

let megjelenso előtt láttak hozzá a szrvez6shez, igy a polgári 

kolában már 1946-ban vizsgát tehottek a III.osztály tanulói: 

ride- 

is- 
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A  Hódmezővásárhelyi ':olgozók Poljári Iskoléiának adatai  

1946. 	1946/47. 	1947/48. 	194d/49.  

III.o. 21 fő 
	

15 fő 	28 fő 	13 /magántan./  

IV.o. 	- 	17 " 	3o " 	26  

Ossz.: 21 fő 
	

32 fő 	58 fő 	39fő  

~bből nő 6 " 
	

13 " 	26 " 	15 "  

A W.gy tanívben beiskolázott tanulók száma: 15o fő. /15/  

Figyelemre méltóak a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium  

erodmónyoi is 14 óv felnőttoktatásában:  

I. 	rIsti tas'oza t /hoti napos/  

IV. Usszesen  I. II. III. 

1946-47 35 21 - - 56  

1947-46 9 11 2o 19 59  

194í3-49 -  -  11 7 18  

1349-5c `2 13 - G 41  

1950-51 13 14 11 - 38  

1951-52  5 - 8 10 23  

1952-53 18 15 - c 41  

1953-54 15 13 11 ,' 48  

1954-55 - - - - -  

1955-56 - - 11 -- 11  

1956-57 - - - lo lo  

1961-62 17 - - - 17  
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II. Levelező tagozat /heti 1 napos/ 

1953-54 

195+-55 

1)55-56 

1956-57 

1957-58 

1958-59 

1959-6o 

196o-61 

I. 

35 

24 

19 

17 

13 

23 

43 

31 

Ir. 

25 

2o 

8 

13 

16 

25 

25 

III. 

8 

- 

25 

16 

11 

21 

17 

24 

IV. 

- 

7 

- 

14 

18 

le 

21 

19 

Összes 

43 

56 

64 

55 

6o 

75 

lob 

loo /16/ 

Mivel mind a rendoskoruak, mind pedig a felnőttek oktatásának szé-

lesedése nevelőhiányt eredményezett, felvetődött - elsőnek Szeged 

városban - az igény a dolgozók tanitóképzőjének mogteremtése'is. 

Ez a kérd'ssc tvrténelmi összefüggéseiben is megérdemli a figyelmet. 

A dolgozók tanitóké-zője a Szegedi Katolikus Tanitóképző Intézet-
- 	 ~^-„ 

ben nyilt meg ugyan, de az á;1 	szervek irányitásával ós külön 

rendeletben megszabott óratervvel. Az  Miami,  világi szervek ős 

a demokratikus szellem behatolása a tanitókőpzőbe - felbecsülhe-

tetlen jelontőségü. h felszabadulás előtt állami tanitóképző in- 

tézetünk alig volt, az 55 intézményből egyedül a katolikus egyház 

32-t tartott kézben. /17/ 

;;zogoden 2 képző volt, mindkettő egyházi. /Fontos kérdés volt szá• 

nu':ra: egyházi szellemben nevelni azokat, akik majd az egész fia-

talság elsú nevelői, tanítói lesznek./ Az állami tanitóképző eb- 

ben a szervezésében is az elsó komoly támadást jelentette az egész 

iskolaügy állami kézbevétele érdekében. 
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A kérdős másik oldala, hogy a dolgozók tanitóképzőjo volt az els<S  

olyan L:lnőttoktatási forma, amely nemcsak a műveltségbeli elmara-

dóst kivánta pótolni, hanem szakvégzettséget is adott, s ezzel az  

első jelentős állomása lett az uj értelmiség F:ialakitásának is.  

"Az uj munkásértelmiségnek gyorsabb tempóban történő kialakitása  

ma  a  mi államunknak, a magyar dolgozók államának elsőrangu érdeke,  

tehát kötelessége... Feni mondhatunk le egy olyan Lrtelmiségnek a  

kialakításáról, amely nemcsak szolrália a demokráciát t bbé-ke-  

v(sbó politikailag semlegesen, hanem harcol is ezért a demokráci-

áért ." /18/  

A Dolgozók Tanitóképzőjének itt vrizolt jelentőségét, hatékonysAgát  

mutatja, hogy Szegeden /ahol a gimnAziumhoz hasonlóan már a minisz-

teri rendelet előtt megindult a felnőttek oktatása/ az első osztály  

l:5 fővel indult, s a képesitő vizsgáig a lótszám nem csökkenést, ha-

nem emelkedést mutat.  

A Szegedi Dolgozók Tanitóképzője lctszámalakulása   

1945/46 1946/47 1947 /48 1948/49 1949/5o  

I.oszt. 18 21 17 45 ••  

II. 	" - 18 18 33 -  

III." - - 16 33  ONO 

IV. " - - - _42 ~ 29  

V. " - - - 35 22  

Összesen: 18 39 51 158 51  
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Az iskola munkájának értékét és szellemének demokratizmusút iga-

zolja első kibocsátott "véndiákjaink" további pályafutása. Közöt. 

tük volt Gáspár Mihály vasmunkás, aki a szentesi Kossuth-téri £l-

talános iskola igazgatója lett, a pedagógus pártszervezet titkára, 

az Oktatásügy Kiváló Dolgozója. /Nyugalomba vonulása óta a Haza-

fias Népfront városi titkára./ 

Széll Tamás a tápéi általános iskola igazgatója /volt kovácssegéd, 

a pártbizottság munkatársa./ 

Juhász József az SZMT titkára. /jelenleg a Szovjetunióban van is- 

kolán./ 

Fejér Józsa a MAV szegedi novolőintézetének tanára, Kiváló Tanár. 

Balla Ilona a szegedi Uámán Fató iskola köztiszteletben álló taná-

ra stb. /19/ 

4. A felnőttoktatás első ellentmondásai, rroblémé 

^gyoldalura szépitett lenne, s igy történelmietlen is, ha  nem ad-

nánk helyt azoknak a gondoknak, amelyek nemcsak a későbbiekben 

jtanterv, tankönyvek, tanárok/ 9  hanem már a szervezésben jelent-

kentek. A városi iskolák felnőtt tanulói is csak részbon kerültek 

ki a munkásosztály soraiból, sok volt közöttük - az egyébként be-

esiíletes - kispolgár. !minél is nagyobb gondot jelentett az, hogy 

nemcsak az üzemi munkásság, hanem a parasztság sen élt még az uj 

iskola adta lehetőségekkel. minek okai is dialektikusan összetet-

tek. A kisparaszt vagy agrárproletár, aki eleinte nem tudott bizni 

még  a  földosztás visszavonhatatlanságában sem, kétkedve nézte a ki-

tAruló iskolakaput is. Nem tudta miféle ujabb uni t  illetve városi 

"huncutság" ez, amelyért esetleg keservesen kell lakolnia. 
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Köznovelés 1946. 16.sz. 3. oldal: Xl)yés Gyula: 
"Kiáltvdny a parasztság eivalódóso acyAben." 
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,vezredes jogos gyanakvás nehezen oszlik, orról ir a V.K.M. elvi 

állásfoglalása a Köznevelés 1947 márciusi számában: 

Ilyen előitélet pl..., hogy kár éri a szülőt már akkor is, ha 

/a gyerek / ingyen tanul uryan, de otthon nélkülözik a munkáját. 

A másik ilyen görcsös gátlás a gyermeknek urrá válásától való f€ 

lelem... /2o/ :z utóbbi gondolat sokszor felvetődik még a továt 

tanulókkal kapcsolatban, hogy elszakad övéitől, s majd lenézi os 

tályát. 

A dolgozó nó¢ és ezen belül elsősorban s parasztság müvoltségbe] 

felemelkedésének biztositásár a a V.K.M. 3931/1946.sz.rendelete ] 

rehozta a Magyar Népi Művelődési Intézetet. Az intézet igazgatőj 

Illyés Gyula 1946 augusztusában drámai hangu kiáltvánnyal fordul 

az uj, de régi életében mégis megrekedő "puszták népéhez: 

"Kiáltvány a parasztság müvelődése :igyéb©n!" 

"Parasztok! Magyarok!  

b- 

i 

ét- 

a, 

t 

Saját ügyetekben Cs az ország jövőjének agyében fordulunk hozzát 

Elvész az u nép, amely nem szerzi meg a tudás fegyvereit. Mert  a 

még nem volt példa a földön, hogy az okosabb - akár criherről, ak 

néprétegről, akár nemzetről ssék szó •• ki ne forgassa a butábba 

ha a lélek már ráviszi. Akinek esze van, igaza van, tartja helye 

a közmondás, mert végül is az kerül felül. S a magyar falusi isk 

ban épp csak lézengenek a gyerekek... a magyar egyetemekről az f 

csaknem kétezer vidéki diákot kergetett vissza falujában a nélkü 

z6s. 

S nem 61 a parasztsá a müvelődés u alkalmaival sem. 

Miért? 
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... ; y nép falszabadulása valóságos csak akkor lesz, ha minden  

tagja külán—kínön is élni tud ezzel a szabadsággal. Szabadságuk  

csak szabad emberek vódhotik ós használhatják. '.;nólkiil még az e  

vény is olyan, mint a megért vetés, amelyhez végül is hiányzik a  

kasza. tézhetjük, de csak szívünk fájdul bole.  3lpereg a szem vagy  

más hordja el. ':sak a művelt ember szabad!...fla a szabadság felé  

az első lépés a harcos öntudat, öntudatban nálunk sem volt hiány.  

.)a se ~wnit sem or  az öntudat, ha nincs kellti eszköz az orvónyesitó-

sóre. A tudás ez az :eszköz.  

Ki se7,ithet?  

... i- +ár itt elmondhatjuk, milyen  megható  készséggel álltak mellénk  

a munkások az első szavakra is, melyeket bajainkról e jtettiink.  De  

a megoldást nekünk kell meglelnünk... Már az ősztől fogva uj kor-

szaknak kell nyilnia a magyar parasztság müvelődésében, bármily  

rény kezdettel... Parasztdiákok! Munkásifjak! :iunkásdiákok ! Pönts6—  

tek le az osztályfalakat! Nem akarjuk, ho íYy műveltségre nevelődve  

bárki is urrá r ►evelődjók.  

Szellemi munksok!  

Tudjuk, st)k hiszi ma közületek: kiváltságot voszit. Csak szolga  

gát veszti... '•djátok át tárgyi tudástokat a népnek, cccróbo ós  

votleniil is megkapjatok a dolgozók öntudatát...  

szolga:

...Csak az a méltó haza, amely a népé. A hazát — s vele a világ  

csak az uji'ja meg, anti a népet mogujitja. A magyar szegénypara  

ság forradalom i6lkUl juthatott egy forradalmi vivmányhoz: a szabad  

földhöz. Szellemi szabadságához csak a maga forradalmi lendület 
 
ével  

juthat el: lelket nem lehet kölcsönözni..." /21/  

at  

ed- 

sze— 

, 

 —  

szt- 
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A parasztság növelődési emelkedését ujabb rendeletek is biztosi 

tok. A szervezett felnőttoktatás hatékonyabbá tételét célozta 

V.K.M.4841/1946.sz. rendelete is,  amelynek 1. ' .l. bek3zdése ki-

mondja: 

...A földmives lakosság számára való hatékonyabb kifejlesztése 

dekében különleges tantervit ós időbeosztásu 

paraszt dolgozók iskoláit, 

illetőleg előkószitő tanfolyamait kell létesiteni. 

2. I. /6/ r,  tanfolyamok, valamint a vizsgálatok di j talarok. /2; 

Ugyanez a törekvés hozta létre az ugynevezett szabrdiskclákat. 

rendelkezés e parasztiskolákkal kapcsolatos rendelettel eí;yi.dót 

l : tett napvilágot. A V.K.M.5000/1946.sz. rendelete intézkedik ' 

általános miiveltség nyujtás ra, valamint kiegószitésére és elm4 

tésére szolgáló, de kópositést nem adó" intézmények létesitéséi 

J: tanfolyamra felvehetők a 3o éven felült felnőtt hallitatók szt 

nyu érdeklődésiek olmélyitésóre ('s kiel"!git.::;éro. /23/ 

tot— 

ér— 

/ 

A 

en 

az 

lyi— 

ő1. 

kirá- 

Csongrád megyében a szabadmiivelődós keretében több paraszt— ós 

kásc'cadémia miiködött. A középfokuak mellett a legnagyobb érdek] 

dést a szegedi Szabadegyetem vivta ki. sikerére jellemző, hogy 

tok előadások, amikor a központi együtem Aulája szöknek bizonyt 

siker másik bizonyitéka: a szomszédos 'Katolikus házcin" az e 

ház ";atolikus szabadegyetemet" szervezett. 

mun— 

ő— 

vol-

lt. 

CY— 

(•;ár korábban utaltam arra, hot,y az egyház milyen keményen v de] 

meztea mavelődésben hagyományos poziciát. Az "ellenszabadegy 

tem" létrehozásában som szabad valamiféle hiuságból eredő félt? 

e— 



•29— 

enységet látnunk. Az egyház még egy kis "modernizálástól seri riadt 

vissza, ha ugy látta, hogy hadállásait veszély fenyegeti. 

Az egyházak nem akarták kiengedni kezükből az iskolát, mert "f ét-

tek attól, hory elvesztik... az oktatáson keresztül gyakorolha tó 

befolyásukat. '; félelmet legjobban talán annak az 1946.junius 20-i 

püspökkari értekezl etnek véleménye tükrözi, amely leszögezte, hogy 

...egyedül a katolikus és keresztény hitfelekezeti kulturintí:zmé- 

nyek képesek ellenállást kifejteni ós a keresztény és nemzeti 

ség számára mentsvárat biztos - tani." /24/ 

egy— 

A. lolgozók iskoláiról szóló rendeletek, a frlhivás Cs a jó ügyhöz 

méltó sokrétű buzgólkodás - _egyelőre a pedagógusokban - visszh ang- 

ra telált. Ezt mutatja a  Magyar  r'épi Mövelődés.i Intézethaz érkező 

levelek tömege. A levelekből is 'kitűnik, milyen felelösségtuda 

ós széles látókörrel közelednek a kérdéshez. kácz t.tv.án, a sáros-

pataki népfőiskola igazgatója többek között ezt irta: "vessük fel 

azt a kérdést, hogy mi a fontosabb és sürgősebb ma Magyarországon: 

művelt parasztokat ,ievelni, vagy népi származásu diploe sokat gyár-

tani? Mert mi a népfőiskolán az előbbit akarjuk. ''ntudatos és kép-

zott parasztot, aki ott riarnd a faluban a föld mellett az eke 

szarvánál, vagy ha ugy tatszik, a traktor kormánykerekénél, azonban 

érti is azt, amit csinál es tovább lát a falu határánál... Par 

tot, aki szövetkezetbe tömörül, akit sem a vásáron, s ea  pedig kö-

vetválasztásnál nem lehet eladni, akiben van osztályöntudat, ős ha 

tudása, esze, tehetsége nagyobbakra hiuja d... akkor is lelkében 

maradjon meg parasztnak..." 

ttal 

asz- 
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A levél - helyenként idealista megfogalmazása miatt - lehetne v 

tatkozni irójával, de sok kérdést világosabban látott 1946 -ban 

néhány rnilvelődési vezetőnél és politikusnál. 

Érdemes - korábbi gondolatainak ujabb igazolásául is - idézni n 

hány paraszt hozzászóló levélrészletét is. Nagy Béla aranykalds 

gazda irja: 

"Helyesnek látom azt, hogy felnőtt egyének is tenyék le az óret 

sógit. -)o nem javaslom, hogy azokból már minden esetben hivatal 

kok legyenek... Nagyon kellene, hogy minden parasztember fia kö 

iskolai végzettséggel rendelkezzen... :sajnos a multban az volt 

h lyzet, amelyik falusi gyermek  városba k.,rült iskolába, az töb 

nem akarta megfogni a munka végét." 

t- 

no- 

zép- 

a 

bé 

Béres Elek paraszt szá.rmazásu egyetemi hallgató leveléből idéze m 

a következőket: 

'Faluval t.;rúdő emberek eddig is hangoztatták, hogy azért nem k 

dik szivesen iskolába a jófejii gyerekeket, mert akkor meghaltak 

lujuk szótára. Az iskolába küld , kiarusitás volt. Azzal a fal 

végeredményben vesztett. IceveljLink t.hút értelmes, ésszel is do 

gozó falusi embereket, az izéretekkel pedig megint csak vigyázz 

mert ha az icéretben hivők csalódnak, nagyon nehéz lesz bárhol 

nuket vonni ... It  /r)/ 

5. A paraszt dolgozók iskolái Csongrád megyében  

A pedagógusok lelkesedése Csongrád megyében nemcsak szólamokban 

tatkozott meg. .zt igazolja az is, hogy az országos rendeleteke t itt 
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is megelőzve - és komoly létszámmal • müködtok a paraszt dolgozók 

iskollii. sokszor • ma már szinte hihetetlennek tűnő • áliozatot vál-

laltak, hogy az ujszerü pedagógushivatásnak megfelelhessenek. A hód• 

mezővásárhelyi pedagógusok 1948-ban Földeákra jártak ki a dolgozók 

polgári iskolájának klt osztályába. A  szentesi polgári iskola tená-

rai pedig kerékpárral jártak ki rendszeresen 1)erekegyházára, hogy a 

régi Károlyi  ós Weiss t-Manfréd uradalom betüszomjas felnőttjeit ta- 

nitsák. A történelmi igazsághoz hozzátartozik, hogy a szentosi pol-

gári iskola tanárai már a felszabadulás előtt is megfordultak "a 

télyban". F.vente egyszer uradalmi kocsi vitte a "kisasszonyok" ma 

vizsgájára 	tanárokat, akiket dolguk végeztével esetleg vendégül látta ; 

- a cselédasztalnál. 

Most nem parádés fogattal, hanem kerékpárral mentek a maguk e:nber- 

sége től, hogy a viskóban lakó, de folyóvizzel és villanyvilágitás sal 

ellátott urasági istállóban dolgozó emberek tudatában is fényt gyujt- 

sanak. 

A helyzet kibontakozását siettette a "Dolgozók az 	mozga- 

lom is. Nzon belül a városi ős falusi munkások t:trsak_almi összefogás- 

sal hozták rendbe az iskolákat, fejlesztették szortáraikat stb. A tá- 

Ai töröktelepi iskolát is u;',y  hozták rendbe  1948-ban.  

kas- 

gán- 

A szegedi iskolákat 350 ez:;r forint költséggel és forintokban ki 

fejezhető munkával állították helyre. Ugyanezen a nyáron. z az i 

lával való ilyen fizikai munkakapcsolat sok holyen lett forrása a 

nem 

sko-

n- 

nak, hogy az ott dolgozó munkások e -y része ősszel beült esténként 

az iskolapadba tanulni. 
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6. A szakérettségis tan:olypunok  

A dolgozók iskoláinak különböző formái az eredmények mellett k 

dettől fogva felvetették azt a problómát is, hogy a mult mivel 

politikájának mulas%tósait a nehéz napi munka után - esti isko 

ban - a legszorgslmasabb dolgozók sem tudják a szüksége's mérté 

Cs mélységben pótólni. különösen nehéz volt azoknak a aolyzete 

kikre 6z a felad;t várt, hogy továbbtanulásuk után - akár mink  

lyukra visszatérve, akár másutt - a politikai, társadalmi élet 

akár a tudomány ós a kulturforroialom munkásai legyenek. 

ez- 

ődés- 

1°k- 

kben 

, 
a
- 

ahe- 

vagy 

I1lyós Gyula már idézett kiáltványában is omli:Lést tesz arról, 

szükségesnek látszik olyan intézmény létrehozása, amellyel a t 

séges felnőtt dolgozókat még kellő időben olyan körülmények kö 

juttatják, hogy komolyan tanulhassanak, képezhessék magukat. 

hog:, 

ehet-

zó 

Lz az igény hozta létre a szakérettségis tanfolyamokat. A szak érett- 

ségi kifejezetten továbbtanulásra elúkészitő intézmény volt, amely 

étől - 

ezé are, 

azok-

m vagy 

az uj rrtelmisóg kielakitásáórt vivott harcban - a fordulat év 

nagy szerepet játszott. Tevében, az az oktatási forma jut kifej 

amely általános műveltséget biztosit és különösebb elmélyülést 

ban a középiskolai tárgyakban, amelyek az elérni kivánt egyote 

főiskola tanuliányi szempontjából a legfontosabbnak bizonyultak. 

A szakérettségi nemcsak az állam ujab erkölcsi ős anyagi áldo 

vállalását jelentette, hanem komoly lemondást kivánt hallgatói 

is. Az eredeti elgondolás szerint a szakérettségi kifejezetten 

üzemi munkások vezetésre és tanulásra legalkalmasabbjait kiván 

z at- 

tól 

az 

ta 



agi- 

utal 

-33- 

"beiskolázni". A jószándék megértetéséhez komoly szervező ós 

tációs munkált kellett végezni a munkásosztály soraiban. .rre 

- még a rendelet megjelenése előtt •névai József beszéde a MAVAG 

dolgozói előtt 1948.szeptember 16-án: 

";1a a miiveltség létráján való emelkedésben az ipari munk(sság job- 

ban el van maradva, Bibb a behoznivalója, mint a Parasztságnak..." 

Az '?^P fontos politikai kérdésnek tekintette a szakérettségi ügyét: 

"Ismétlem és innen hivom fel a vallás- ós közoktatásügyi minisztó- 

r iumot, hogy szivlelje meg a í-;agyar , >olgozók Pártjának ezt a fel- 

szólitását: a dolog sürgős ós ugy kell kihozni minden huzavona 

és  késedelem nélkül... ..lvtársaim, munkásgyerekekről van szó, osz-

tálypolitikáról van szó." 

Révai beszéde további részében vitában száll a munká:sszülók hu zó- 

dozásával, c ►pultból hozott aggodalmakkal ős a továbbtanulás 

gi küvJtkezményeitől való félelemmel: 

anya- 

..."a munkásszülőkben... igen sokszor huzódozás van a gyonqel 

tanittatásftól. rgen sokan a munkásszülők közül is azon tépelődnek, 

vajjon nom válik-e a gyerrokükből ur, ha tanittatjá;?... ; multból 

aagyarázható az aggodalom. ...Ma gondoskodunk arról, hogy...olyan 

szellemiz tanitás legyen, amely megtanitja a mi gyermekünket arra, 

hogy becsülje meg apját ős anyját, becsülje meg munkásszüleit... 

De valljuk meg... hátráltatta őket elhatározásukban az anyagi ne-

hézség, az anyagi kérdés is... 'Ra uj mórnökákre, orvosokra, tani- 

eik 
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rokra, jogészokra, közgazdziazokra van szükségünk. Segitsetek, ad- 

játok ide erre gyermekeiteket... ne riadjatok vil;sza álc.ozatok-

tól sem." /26/ 

Az ugyancsak s'irgető társadalmi igény és a fentebb megfogalmazott 

történelmi szlksógszerüség 1943 őszén létrehozta a szakérettségis 

tanfolyamokat. A V.K.M. 51600 /19<i8.sz. rendelete a többek közt 

ezt mondja: 

1. j. "P, középiskolai képzésben n:m részesült üzemi dolgozók száeá- 

rg szakérettségire előkGszitő tanfolyamokat kell sz:Irvezni. 

2. §. Az .'.alapján szervezett tanfolyamokra felvehető minden 17. 

életévét botöltött és 32 évesnél nem idősebb férfi és női 

üzemi dolgozó. 

4. N. A szakérettségi bizonyitvány az abban megjelölt ;'iskolára 

vagy egyete:re való felvételre jogosit. 

5. §. /2/ A következő főiskolai vigy ogyetemi tanulmányok folytatá-

sóra előkészitő tanfolyamok szervezendők: 

1. bölcsószoti, 2. pedagógiai főiskolai, 3. mücgyetemi, 

4. orvosi, 5. közgazdasági és G.  jogi- és közigazgatási." 

/27/ 

f szakérettségi elsíi évében 2000 munkásfiatal végzett eredménye-

sen. Az 195o/51. tanévben 2F5oo volt a hallgatók száma, ebből 5oo 

parasztfiatal. Az útalakulás küszöbén álló mezőgazdaság szakembe 

utánpótlására a i' öldmUvelés:lgyi . iinisztériumeal egyetértésben 

jutok létre az agrár-szakérettségi tanfolyamok is. 

r 
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Megyénkben Szegeden, I16dmezővásárhelyen és Szentas.:n volt szak-

érettségis tanfolyam. /ÁtIon3tilog Makón és Csongrádon is mükö- 

d'vtt egy-egy kislótszámu kih,lyezott csoport./ 

A  ',;zm^den  szervezett Ifju Gárda szakéruttségis tanfol,yamAnak  
sztályai és azok_ll:tszáma: 

	

1951. 	Mat.fiz. 	28 

"at-vegytan 	24 

orvos 	32  

Term.-földr. 	34 

Orvos 	31 

	

1952. 	 érnők 	24 

•"érnök 	28 

ú . znórnök 	 25 

Közl.mérnök 	 32 

Kvzl.mérnök 	26 

Mat.fiz. 	27 

Mat.fiz. 	23 

Vegyész 	25 

könyvtáros 	26 

Számvit.fői sk. 	28 

?'ed. F'ői sk .mat-fiz . 	18 

1953. 	Orvos 	30 

Orvos 	27 

Orvos 	26 

Gyógyszerősz 	17 

Gyógypzorósz 	 15 
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Mat-fiz. 30 

Magyar 14 

Orosz 16 

Biol-kén. 15 

Szúmv. Főisk. 13 

Történ 1em 10 

Villamosmérnök 37 

Fisk.;"at-kém.  2o 

" 	 Magyar 24 

te 	Orosz 16 

Tört-fölár. 16 

röldr. -rajz 19 

1955. Magyar-orosz 13 

Orvos 18 

Hat-fie. 18 

Biol-fúlcirajz 19 

T2irt-földraj z 17 

Magyar-orosz 13 

Gyógyszerc3sz 19 /23/ 

A Szentesen szervezett szakérettségi tanfolyamának osztál'ai 
6s azok lótszána: 

1951.52 . Mezőgazdasági tagozat 22 

tf 23 
1 ,  27 

t 22 

bllatorvosi 27 



	

1952-53. 	'.ezőgazdaságí tagozat 15 Állatteny.csop.lo  

r 15  

;1g. iépe3z 	 13  

Állatorvosi 	29  

	

1953-54. 	 g.  növény  term. 	2o  

Állattenyésztő 	2 1  

Állatorvosi 	21  

	

1951♦-55. 	?g. o szt. 	25  

tt 22  

n 	 24  

Állattenyésztő 	25 	/29/  

A jobb és magasabb müvettsógii szakemberek biztositása érdekében  

az egyéves tanulmányi időt az 1285-F-2o-1/1951.K.M. ós az  

1011/1952.M.T.az.rendeletek két cvre emelték. A tanfolyamokat  

tizhetes előkéazitő indította meg, amely még kUlön is módot adott  

a legalkalmasabbak megvtilogatására.  

Mivel a szakérettségi tanfolyamok nem megyei beiskolázások voltak,  

nehezebb felmérni, mit jelentettek Csongr ( d megye letében. ';onyo- 

lultabb követni azt is, hová lettek a tanfolyam A ~y1-ori hallgatói.  

nzöllősi Imre a szakérettségi ős a pedagógiai főiskola elvégzése  

utún elóbb (Italr{nos iskolai tan.írként dolgozott, jelenleg a hódm  

mezővás'arhelyi tanAcs rnüvelődősIgyi osztályának népmlvelési  felif-  

gyelője.  

Kolecsényi József cakói fiatal, aki géplakatos munkáj •ít hagyta ott  



a tanulásért, a szakérettségi utón ugyancsak a pedagógiai főis-

kolára került. Most a sövónyházi általános iskola igazgatója. A 

tanulást ma sem hagyta abba. /Levelező egyetemi hallgató./ 

Az ország különböző tanfolyar,:ain mintegy 2o.000 fő szerzett szak-

érettségis bizonyitványt. Többségük egyetemen, főiskolán tanult 

tovább ós kiválóan állja meg uj helyét T:egujult társadalmunkban. 

Jellemző, hogy ötig kezdetben - a rosszindulat és a rögi értelmi-

ség egy része - gyanakodva fogadta az uj értelmiségnek ezt a cso-

portját ős a "szakérettségis" jelző egy időben eleve lekicsiny-

lőst jel:nteett, ma csodálkozó tekintettel fogadják az egykori szak- 

érettsgise íhtán Qrdeklődőt. hiszen munkájuk révén annyira egész 

emberként dolgoznak, hogy egykori "szakérettségis" voltuk telje-

sen feledésbe merült. 

"erm5s zetesen voltak olyanok /különösen azok közül, akiket csak a 

statisztika és kerotszámok kedvéért iskoláztak be/, akik nem vál-

tották be a hozzájuk rizött reményeket, de az egész nozgalom je-

lentőségét nem ezeken a kivotoleken kell lemérnünk. 

Csongrád ::!04;y6ben i s - miután a szakérettségi felaaatát tel jesi-

tette - a 

lo5/1955. O.M. sz. országos érvényit utasitás 'rtelmében a 

tanfolyamok 1955-ben megszüntek. ,'3o/ 

7. h felnőttoktatás továbbfejlesztése - a levelező oktatás  

f =: lnvttoktatással kapcsolatban ::regjelent 194'/49-es rendeletek 

tükrözik azt a fordulatot, amely a demokratikus lskola;igyről a 

szocialista feladatok negvalósitására velő áttérést szolgálták. 
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A következő évek fejlődését némiképp hátráltatta az a tény, hogy 

he%yení,őnt nevelésügyünk is átvette a gazdasági és társadalmi 

őletünkre jellemző tulfeszitettséget, a bürokratikus és adminisztra-

tiv módszereket. Az MDP Központi Vezetősége 195o.m;'rcius 29-i ha-

tározata a VKM munk < t elemezte 5s birálta ugyan, s ennek eredmé-

nyei a tantervek ős a tananyag marxista-leninista szellemiségében 

megmutatkoztak, de néhány évig a feinjttoktatás ügye keveset ha-

inat előre. Néhány szektás baloldali vezető elhamarkodott vélemé-

nye /és olykor értelmiség-ellenessége/ találkozott a revizionisták 

ós visszahuzü eríSk törekvésívvel. Rz a tény sokakban még azt a hidel- 

met is keltette, hogy  ismét "kimegy a divatból" a tanulás. ';eyes 

üzemi funkcionúriusok nem is vették jónóvon, ha az "osztályharc 

állandó éleződése", a népnevelés, röpgyűlések ős Avéb kampányok 

időszakóban a dolgozók tanulásukra, iskol aiba menetelre hivatkoztak. 

h tanulási kedv - ős a továbbtanuló felnőttek száma • nem csap- 

pant lényegesen az 1950•es években. Inkább annak a jelenségnek le- 

nettünk tanul, hogy végleges formát és tartalmat nyernek a dolgozók 

általános ős középiskolái. ;elnevezősükben még történik olykor-olykor 

változás, de gyakorlati formájukban kevésbé. gzinte valamennyi falu- 

si  ős egy-egy városi általános iskola mellett rendszeresen m fl ödik 

a dolgozók általános iskolája. A középiskolák dolgozó /osti/ tago-

zatai mellett egyre kedveltebb formává válik a levelező tagozat is, 

amely hetenként egy napon szólitja i kolapadba a dolgozókat ős 

bet épít önálló munkájukra. /31/ 

A levelező tagozatok szervezési helyükben is változást eredményez- 

töb- 

terc. Kialakultak ez üzemi iskolák, /3í:'/ azaz az olyan oktatási forma, 
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amely a tanitási órák szinholyét átteszi az üzembe. .0z egyrészt 

mogkönnyiti a dolgozók iskolába járását, másrészt növeli az üzem 

felelősségét, mirt az üzem vezetőinek nemcsak teremről ós egyéb 

tárgyi feltételekről kell gondoskodniok, hanem a dolgozók műszak-

beosztásánál is jobban figyelembe kellett venniök az iskola tani-

tási rendjét. A gyakorlat hamar bebizonyitotta, hogy az üzemi is-

koláknak van létjogosultsága, de csak a nagy munkáslétszámmal dol-

gozó üzem:kben. Szép eredményt ért el  pl. a hódmezővásárhelyi Mér -

leggyár és Harisnyagyár üzemi iskolája. 

Az üzemi iskolákhoz hasonlóan külön középiskolai levelező tago-

zat jött létre a néphadsereg továbbtanuló tisztjei számára is. A 

nemzetközi helyzet enyhülése, az ország belső rendjének megszi-

lárdulása lehetőséget adott arra, hogy néphadseregünk tisztjei az 

állandóan fejlődő hadtudomány ós haditechnika követelményeinek el- 

sajátitásával párhuzamosan, sőt annak feltételeként emeljék álta-

lános műveltségük szinvonalát is. 

Az uj felnőttagozatok már nemcsak szervezeti, hanem eleősorban 

tartalmi kérdéseket vetettek fel. Az ötvenes években megoldatlan 

maradt az az igény, hogy a rendes koruak számára szerkesztett tan-

terveket az életkori sajátosságok és a felnőttek körülményeinek 

nagyobb figyelembe vételével dolgozzák át. Talán a tantervnél is 

sürgősebb lett volna a felnőttek számára megfelelő tankönyvek be-

vezetése, erre azonban csak elvétve nyilt lehetőség. Pedig az is-

meretek tartós elsajátitáséban az Jlső bevésés igen nagy szerepet 

játszik; lényegesen függ az anyagot elsőnek kifejtő előadás jel-

legétől és minőségétől. 
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Ezért volt kezdettől fogva fontos - ós nemcsak politikai szem-

pontból lényeges - kérdés az, hogy kik tanitsanak a felnőttek is-

koláiban. A tankönyv szerepe pedig - ugyancsak az anyag .lső be-

mutatása miatt- a levelező tagozatokon még jelentősebbó válik. 

A fentiek mellett az ötvenes évek végén azután a dolgozók isko-

láiban a hallgatók összetételében olyan változás bontakozott ki, 

amely az illetékeseket ujabb várakozásra késztette. 

Az 1945-ben meghatározott feladatot a dolgozók iskolái összessé-

gükben teljesitettók. Az eltelt 16 év után kevés olyan falnőtt ma-

radt, aki /ha komoly szándéka volt/ ne végezhette volna el a dol-

gozók általános vagy közópiskoláját. Az uj iskolások /főkónt a 

dolgozók középiskoláiban/ zömükben olyan fiatalok, akik elvégez-

tók az általános iskola j. osztályát, majd szakmaválasztás vagy 

a tanulástól való átmeneti huzódozás miatt 3-4 évig nem jártak 

iskolába. Ezek esetében kétszeresen is Igaz, hogy az oktatás sze-

mélyiséget, jellemet ós világnózet3t formáló fontos tónyezíSvé vá-

lik. !.zek a gondok azonban uj fejezetet nyitnak a dolgozók kö-

zépiskoláinak történetében, melynek elemzésére ebben a kertbon 

nincs mód. 

Amiről még szólanunk kell, az az analfab::tizmus leküzdésére való 

törekvés ós a szakmai jelleget is biztositó dolgozók iskoláinak 

fejlődése. 
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ti. Az ipari és mezőgazdasági közópiskolák dolgozó tagozatai  

Korábban láttuk, hogy szinte a felszabadulást követő hetekben je-

lentkezett az az igény, amely a demokratikus szabadságjogok közül 

követelte - és meg is teremtette - a tanulás lehetőségét. Sok szó 

esett arról is, hogyan igyekeztek pedagógusok  ős felnőtt diákok, 

hogy felszámolják a műveltségbeli elmaradást. Kevesebbet foglal-

koztunk annak bemutatásával, hojy ez a tanulás nem volt öncólu. 

Az értelmiség sorainak néphez hü munkás- ős parasztemberekkel tör 

ténő felfrissitésén tul a művolt ipari szakmunkások és az uj, sor-

sához és feladatához jobban értő parasztság megteremtése volt a 

legfontosabb feladL:t. 

A kormány kellő időben, még a 2970/1946.M.E.számu rendeletében 

intézkedett az ipari és mezőgazdasági középiskolák dolgozó tago-

zataira való felvételéről. /33/ Ennek értelmében az ipari közép-

iskolai továUbtanulás alapfeltétele a segédlevéllel vagy munka-

könyvvel igazolt legalább 3 évi gyakorlat.  "A  mezőgazdasági közép-

iskolai felvételnél a tantervben megállapitott mezőgazdasági gya-

korlat megszerzését kell igazolni." 

A szakmai tudást is fejlesztő iskolatipus eredményei az első cvek-

ben szerényebbek. Ennek egyik alapvető oka, hogy szerényebbek a 

lehetőségei is. Szakiskolai hálózatunk a felszabadulás előtt ele-

ve szűkebb volt az általánoépző alsó- ós közópfoku intézmények-

nél. Igy fejlesztéstik is nehezebb. A háboruban elpusztult, kifosz-

tott szertárak mellett minden iskola sulyos gondokkal küszködött, 

de  munkájuk átmenetileg megoldható volt. A gyakorlati, szakmai 
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tudást is fejlesztő iskola azonban szinte elképzelhetetlen alapve-

tő felszerelős nélkll. Az ipari és mezőgazdasági jellogü középfo-

ku doloz6k iskolájáról ugyan még 1946-ban, illetve 1948-ban meg-

jelent a részletes rendelet, de az iskolaforma felvirágzása csak 

az ötvenes években következett be. 

A szakmai jellegit középfoku felnőttoktatási intézményeknek a jelen-

tőcége az ötvenes évek végén tovább növekedett. A népgazdaságnak 

azt az igényét, hogy rövid időn belül nagy létszámu magasan kvali-

fikált szakmunkást állithasson munkába, csak ebben a formában lehe- 

tett kielégiteni. Igy feloldhatónak tünt az az ellentmondás is,amely 

a  viszonylag rövid idő, a nagy létszám és a magasabb müveltségi szin-

vonal között keletkezett. A megoldás számolt a szIlőknek és a köz- 

vélemén nek azzal a nézetével is, amely egyre inkább a négyosztá-

lyos közép skola elvégzését, az érettségit tekinti az általános mű-

veltség alapkövetelményének. 

9. Az alapismereti tanfolyamok - az analfabétizmus felszámolása  

Az eddigiek a fejlődésnek azt az irányát elemezték, amelyek a hoz- 

záértő .lolgozó nép "okos gyllekezetónek" kialakulását jelezték. Ma-

radtak ennek a lázas felnőtt-tanulásnak fehér foltjai is. A felsza-

baduláskor az elmult korok örökségeként sulyos erkölcsi 6s anyagi 

nyomorusággal kellett számolnia népünknek. 

Földes Ferenc 193o-as adatai szerint hazánkban av éven felüli 

analfabéták száma: 

735. o76 fő , 



/Az egyes megyék országos átlaga: 1o0 ^5, Csongrád ::legyében a la-

kosság 13,6 c%-a volt: analfabéta./ /34/ 

Ez  a  szám a felszabodulisig igen lassan, szinte csak az öregek 

halálával csökkent, s 1945-ben országosan még rzghaladta a 600 

ezret. Csongrád °,egyében ez a szám az 1949-es 5s 196o-as Wszám- 

lálAs között 3993 fővel csökkent, s a megmaradt 11,7o9 analfabéta 

a megye lakosságának már csak 3,9 "-át jelentette. 

Az irástudatlanok nagyobbik fele idős, eltartott, szellemileg el-

maradott ember, de 4758 fő a kereső foglalkozásuak között dolgozott 

/közülük 3522 a mezőgazdaságban/. Figyelemre méltó adat az is, hogy 

az épitőiparban dolgozók 1,5 ('L-a is gyarapitja az analfabéták sta-

tisztikáját. /35/ 

Az analfabéták számának területi megoszlása nőj  férfi bontásban 

/196o-as nópszámlálás adatai/ 

/1 e:a ir, nem  olvas,  ill.  csak olvas/ 

bsszefoglaló adatok:  férfi nő összesen 

1. Makó járás 5o8 72o 1228 

2. Szeged járás 2149 2?32 4881 

3. Szentesi járás 809 1o26 1835 

4. Csongrád város 2?9 435 	, 714 

5. Iiódmezővúsárhely v. 643 779 1422 

6. ''akó város 333 4o1 734 

7. Szentes város 37} 522 895 

Megye összesen: 5o94 6615 11709 
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Az analfabétizmus felszámolására irányuló munkát a 3o/1956./0147./  

rendelet körvonalazta, de a helyzet megváltoztatására egész társa- 

dalmi mozgalom bonta'cozott ki. 	munkából a megyei Müv.Ouztály, az 

'SZMP f.. ~~yei Bizottsága mellett a Hazafias Népfront, a KISZ. a Nöta.  

nács ós a szakszorvozetek is kiv Atéic rszül:et.  

5szintón meg kell állapitani, hogy az 196o-ig elért eredmények non  

állottak egyenes arányban a komoly erőfeszitósekkel, jóllehet az  

alapvető emberi jogok, a kulturális igények minimális kielégitése  

és nem utolsó sorban a termelés technikai szinvonala is siirgette  a  

megoldást. Nem  lehet lemondani arról az elgondolásról, hogy minden  

oktatatót megtanitunk irni és olvasni. A szocializmus az első olyan  

társadalmi rend, amelynek gondja van arra ,  ho ;y az anyagi javak ter-

velői ne maradjanak ki saját koruk kulturiíjából, nemzedékük társa-

dalmi taprsztalatainak rendszeréből. Ez a gondoskodás szükségképpen  

az alapismereteknél kezdődik.  

í) S  S  z e  F{  e zé s  

1. A á'olnűttoktatás célja és a társadalom  

Az első országos Íclnőttoktatási Konferencia igy összegezte a  

dolgozók iskoláinak célját és funkcióit:  

'°A felnőttoktatás a f.Anőtt  személyiségének tübbol:ialuvá és har- 

monikussá tételéhez kivár segitséget adni változatos módon, de  

elsősorban a tananyagon keresztül a tantárgyak keretében: a po- 

zitiv vonások elmélyitósével és a negativ jellegűek "lebontásával"  
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alkalmassá kivánja tenni a falnőttet a társadalmi életre, társadalmi 

feladatai ellátására." 

A dolgozók iskolája tehát alkalmasabbá teszi a felnőtteket társadalmi 

feladataik ellátására és az  egyre  gazdagodó kulturális lehetőségek 

igénybevételére. •'z az összefüggés rávilágit arra a dialektikus kap-

csolatra is, amely a f 1nAtek mivelődése, tanulása és a termelés 

fejlődése között is ::ogmutatkozik. z a jelenség a felépítmény aktit/ 

jellegéből fakad, abból, hogy a felépítmény nem közömbös alapjával 

sz.:mben, hanem aktív segitője annak. Az uj felépitmény sogiti az ala-

pot a régi alap ős felépítmény maradványainak felszámolásában is. 

1árpedig - ezt a bevezetőben láthattuk - volt mit felszámolni az örök• 

sóg visszahuzó tényezőiből. Ezt a szerepet a falszabadulással szinte 

egyidőben kibontakozó Csongrád megyei felnőttoktatás kezdettől fogva 

betöltötte. 

Itt utalhatnánk arra a vitára is, amely azért bontakozott ki, mivel 

egyesek nem 1945-ben, de még 195o-benn is korainak találták a dolgozók 

iskolüinak szorgalmazását. sokan ugy vc`>iték, hogy e forradalmi harc 

közben: "nem  őrünk 	iskolásdit játszani." 

Mások ugy vélték, hogy amig a szocialista alap teljes egészóbon ki nem 

bontakozik, addig annak felépitménye, kulturális intézményei sem fejt-

hetnek ki eredményes tevékenységet. 

az az ellentmondás azonban csak látszólagos.  Az  alapnak ugyanis nem 

kell teljes egészében kialakulnia ahhoz, hogy a felépitmény egyes ré-

szeit lótr©hozza. Az igy megteremtett felépitmónyelemek azután rögtön 
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visszahatnak az alapra és segitik annak teljes kialakulását. A Csong-

rád megyei folnőttoktatás 1945-ös .: egindulósa óta jelentős m6rtékben 

ős formában hat vissza nemcsak az egyénre, hanem a termelési viszo-

nyokra is. Ez a kapcsolat ugyan csak bonyolult összefüggősek láncán 

át érvényesül, mégis része van abban, hogy ::aegyénkben, amely a fel-

szabadulás után is sokáig mezőgazdasági j©llegii maradt, az eredmé-

nyek nagymÉretti fejlődésének lehettünk tanul. Igy találkozik össze 

az egyén - később még elemzett - órdeke a termelés növekedésének 

igényével, a szocializmus anyagi bázisának megteremtésével. 

2. A  „permanens meivelődés társadalmi szü sósszerüsé e, 

Összegezésül érdekes kórdbm vizsgálata kinikozik. Miért tanultak 

éo tanulnak a felnőttek? Miért emelkedik számuk övről évre? r:yénk-

ben is naponta százával, majd ezrével Ultek a felnőttek a munka után 

a könyv mellé, hogy tanuljanak. Miért? 

Hogy régi eltemetett vágyaiknak szabad folyást engedjenek, hogy töb- 

bet tudjanak a csodálatos  ős  nagyszerei világról, amelynek elnyomott- 

jaiból most uraivú lettek, hogy nagyobb - vagy biztosabbnak tünö - 

kenyórhez jussanak, hogy tehetségeiket a köz javra hasznositsák... 

Az egyéni inditókok lényegében nana változtak, legfeljebb egyik-másik 

előtérbe került vagy időközben háttérbe szorult.  Fel  kell tárnunk 

tan az egyéni inditókok mögött tudatosan, de méginkább ösztönösen 

azon- 

me g— 

huzódó történelmi és társadalmi igényt is. Társadalmi rendszerektől 

függetlenül virágjelenségnek mondható, hogy a nevelés ós oktatás nem 

fejeződik be az ifjukorral, hanem az emberi élet nagyobb részóben ha- 

tó fontos tényező marad. Az oktató-nevelő munka középponti kérdőse 
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tehát már nom a gyermek, hanem általában a f , j lődő ember. 

Az UN:SCO montreáli konferenciája igy , :sszogezte ezt a kérdést: 

"s:1 kell karioni az ,::berek megcsontosodását, mug kell őrizni 

bennük r?zt a valamit, ami fiatal, azt a képességet, hegy magukba 

fogadjanak ;szmékat, ideálokat, dolgokat és es:mónyeket." /36/ 

Ez  a szinte költői szárnyalással összogezett gondolat a permanens 

müvelődés nagyon is reális köv etelményét fogalmazza meg. A perma-

nens müvelődés egész századunk, de különösen a II. világháboru utá-

ni évtizedek sürgető igénye. Forrásai a termelés, a társadalom és 

egyén viszonyának alakulása: 

1. A termelés technikájának rohamos f,jlődéso egyre feszesebb üte-

met diktál. A gépi nagyipar első kors2.akaán egy-egy gépsor, 

egyfajta gyártási technológia kiszolgált egy-két nemzedéket. 

Napjainkban egy nemzedék életén belül is állandóan uj ismer.: tok 

elsajátitására van szükség nem a lehetőségek maximumával, hanem 

legalább az alapkövetelmónyekkel való lópéstartcishoz. 

2. A társadalom igénye, hogy az egyén kortársa legyon korának, azaz 

valamilyen formában részese legyen a társadalmi, politikai élot-

nek is. 

3. Az egyén  boldogulása a termelés ős társadalom ieónyeinek kielé-

gitóse mellett egyéb - az előbbiekkel összefüggő - sajátos ál-

talános követelmények teljesedősétől is függ. Az egyre differen-

ciáltabb világhoz való alkalmazkodás a személyiségtől is többet 

követel. Képes-e az ember megfelelni ezeknek a követelményeknek? 
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Képes-e megbirkózni az egyre növekvő olsajátitandó m'iveltségi anyag- 

mennyisóggel, képes-e  a világ, a tudomány ós a müvészet fejlődésének  

megértésére? West 

"A képességek, amelyek az embert minden más 6161énytől megkülönböz-

tetik, az ember természetét alkotják, ez maga azonban a történelem  

terméke. Az ember természete a történelmi fejlődés folyamatában az 

emberi munkatevékenység eredményeképpen alakul ki ős változik; Intel-

lektuális kő ességei a történelem produktumai, a t rténelmi fejlődés 

folyamatában alakulnak ki, óspedig abban a mértékben jönnek létre, 

ahogyan az ember, miközben a termószetet megváltoztatta, megismerte 

azt... A történelmi fejlődés különböző szakaszaiban a képességek uj, 

konkrét tartalonira tesznek szert. Annak megfelelően, ahogyan az em-

beriség megalkotta a kultura uj teriileteit ős eredményeit, amelyek  

a társadalmi gyakorlat termékeiben materializálódtak, olyan mérték-

ben alakultak ós fejlődtek ki az uj ké;essógek, ós jutottak uj konkrét 

tartalomhoz a korábbiak... Az emberi munkatevékenység kiszóles,dósó-

vel ős egyre ujabb formáinak megjelenésével az emberben uj k6j.oss6-

gek is kialakultak. Az emberi képességek ős strukturájuk a munkameg-

osztás történetileg kifejeződő formáitól f ggenok." /Rubinstein/ /3; 

Az elmondottakból az is világos, hogy a felnőttek tnavelódóet világ-

jelenség ugyan és századunk egyetemes követelménye a permanens müve-

lődés, teljes érvónyesitóse azonban csak a mi társadalmi viszonyaink 

között képzelhető el. A permanens m'.ivelődés lényegéből fakad a ter- 

molás, a társadalom ós az egyén érdekeinek összhangja. isz azonban 

csak olyan társadalomban képzelhető el, amelyben nincsenek kizsúkmá-

nyolók, egymással ellentétes úrdekiU osztályok. :;álunk a tudomány, 
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a kultura orőteljesebb kibontakozósa éppen a forradalom teljes győ-

zelmének része. A dolgozó falnőttek müveludési, tanulAsi igénye te-

hát űsszhan;ban van a növekvő tAu sadalmi és néAazdasági követelmé-

nyekkel és egyengetni fogja az utat a szellemi ás fizikai munka kö-

zötti lényeges különbségek megszűnéséhez is. 
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I.sz.melléklet  

A felhasznált  irodalom 1eryzéke 

1. Földes Ferenc: Válogatott művei. Bp. 1957. 

2. Révai József: E'lni tudtunk a szabadsággal. 

3. Kállai Gyula: A  Magyar  Szocialista Munkáspárt kulturpoli-
tikája. Bp. 1958. 

4. Mérgi Gyula: A magyar népi domokrícia törtóncte. Bp. 1961. 

5. iaső (msz:xgos Felnőttoktatási ; onfer .ncia. Ped. Szaksz. 1963. 

6. A Ma yar Szocialista Muni6spárt VIII.í ;ongresszusa. 
/Kossuth 1962./ 

7. A  I•Ivelődós:igyi Minisztérium statisztikai tájókoztatója. 

8. A Csongrád Megyei Tanács VB MiIvolődósiigyi osztálya statisztikai 
ccz ci tői /1950-1960./ 

9. statisztikai 'vkönyv. /KnIt. 1)61./ 

lo. Köznevelés 6s MiIvelódésdryi Közlöny. /1945-1960./ 

11. P4hi Ferenc-nchneider Miklós: Pusztaszertől-Pusztaszerig. 
Szeged, 1965. 

12. Rubinstein: Az általános pszichológia alapjai. 
Akadémia "iadó, Bp. 1964. 

13. nél-Mar'yarorsztig. /1945. megjelölt szarvai./ 

14. Szakórettségi s tanfolyamok anyakönyvei. 

/Megtalálhatók a Csongrád Megyei Tanács, a Sz.:g :A ::j. Város 

Miivelődésiigyi Osztály és az  FM  Szakoktatási Főosztályának 

irattárában./ 

i5. Féja Gáza: Viharsarok 

16. A Mőra Ferenc Júzeum .vic:;nyve, Szeged,  1964-1965. 
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TI.sz. melléklet  

J eg v z e t o k  

1. Révai József: Szabad lelép 1945. julius 22.  

2. Földes Ferenc: Válogatott m:ivei 160. oldal. 

3. Csongrád megyei főispánt iratok /1497/194o. sz. Szontos:  
Állami Levéltár.  

4. Földes Ferenc: Válogatott művei 1o4, 16.olda1,  

5. Polgármesteri iratok. i3iz. 23/193o.sz.  
Hódmezővásárhelyi Városi Levéltár.  

6. A nagyar nevelés története 167.oldal  

7. Főispáni iratok 496/x'.-1919 sz. Szegedi Állami Levéltár.  

8. Főispáni bizalmas iratok 144/1937.sz. Szentesi 	Levéltár.  

9. ;lévai József: Szabad Nép 1946.szeptember 8.  

lo. Főigazgatósági iratok: 49/1945-46.sz. Szegedi Állami Levéltár  

11. Dél-~ a- J arország 1945. november 1$.  

12. Köznevelés: 1945.11.sz. 14. oldal  

13. Közoktatásügyi Közlöny 1951. 3o.oldal  

14. Köznevelős: 1948. 1•2.sz. 3.oldal  

15. Hódmezővásárhelyi Szabadság téri 'it.Isk. irattárából.  
/f^.nyakönyvek/  

16. ttódmezűvásárhelyi Bethlen Gábor Gimn.irattárAbál.  
/Dolg.isk.anyakönyvei./  

17. A ma mar nevelés türtónote. I3p. 196o. 173.oldal.  

18. Révai József: "zabod Nép 1948. szeptember 17.  

19. '>olgozók Tanitókópzőjének iratai 1-3o 45 .  3o.2-701.5z.  
Szegedi Allami Levéltár. 

2o. Köznevelés 1947 márciusi száma 

21. Köznevelés 1946. 16. szári, 3.oldal  

22. Köznevelés 19.szám i  13.oldal  
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23. ';öznevolés 1946. 19.szám, 2o.oldal 

24. ?;Gr©i Gyula: A mac,yar népi demokrácia türténote 
159. oldal 

25. Köznevolós 1946.március 1. szám, 15.oldal 

26. Révai Józscf: Szabad Nép 1948.szeptember 17. 

27. Köznevelés 1948 szeptemberi száma 

28. Szogod Mj.Városi Tanács I.üv.Oszt. irattára 

29. FM Szakoktatási Főosztályának irattára 

3o. Oktatásügyi Közlöny 1955. 24.szám 

31. 	" 	1953.szeptember 19., 5L, . oldal 

1955. 14.sz. 17o.oldal 

33. Yöznevelés 1946. 7.sz5m 23. oldal 

34. Földes Ferenc: Válogatott müvei 16o.oldal 

35. VB jelentós: Csongrád Megyei Tanács VB Müv.Oszt. irattára 

36. !lső Országos Fclnóttoktatási Konferencia. /Ped.Szakszerv. 
1963./ 46.olJal 

37. Rubinstein: Az általános pszichológia alapjai II. 993.oldal 

32 . 
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III.sz.mellCklet 

A felnőttoktatással kapcsolatosan megjelent rendeletek jer.vzbko  

/A rendeletek 1945-től 151-ig a Köznevelősben. 1951-től 1957-ig  

az Oktatásügyi Közlönyben (s 1957-től 196o4g a Művelődésügyi Köz-

lönyben jelentek meg./  

1945.év  

1. rhibájukon kivül iskolai képzésben nem részesült felnőtt  

dolgozók középfoku iskolai ős középiskolai tanulmányairól.  

11.szám 11.130/1945." /14.oldal/  

1946.6v  

1. Magyar Kormány 1945. %I.21-én kelt 11.130/1_,45.1:0 sz.  

2. n 	it 	n 	 ~~ 
	

11. 140/1945.Y•1E sz.  

3. Felnőtt dolgozók középfoku isk. a közópisk. tanulmányairól  

szóló 11.13o/1945. gyí. sz . rendelet végrehajtísa, 19.100/1946.  

VKM. 1946.6vi 4-5.sz. 13.oldal.  

4. Végrehajtási ut asitas 297o/1946. .1946.7. sz. 2 3. old.  

5. Felnőtt dolgozók (:retts6gije 1946. 18.sz. 19.oldal  

6. Paraszt dolgozók iskolái 4441/1946.  

7. " 	 " 	kiegésLités 110.16o/1946.vallás és közokt.  

1946.6vi :2.sz. 25.oldal  

tS. SzabPd iskolák lótesitése 500o/1946.7Y.T-i. 1946.19.sz. Po.oldL  

9. Doig. óvónőképző d5978/1946.VKM 1946. 17.sz. 16.oldal  

lo. H'elnött dolg.isk. 1946-47.isk.évre szóló utasitás.  

1945. 13.szám 2o. oidel  

ME . 1946. 19.  sz.l8.old.  
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1947.6v 

1. Dolg.kbzépfoku tan. 19.loo/1946. rend. kiegészitése 53.oldal 

2. ;)olg.isk. 19.100 és 4341/1946.sz. rendelet kiúgészités 

143.oldal 

3. Dolg. ős porasztdolg.gimn. rés polg.isk. oszt ly nyitása. 

'a6. oldal 

1948.év 

Dolg.ált.isk.oszt. viz .g.íra elők.tanf.szerv. 

49.600/1948. VKM. 143.oldal 

2. ')olgoz ó,, és parasztdolgozók iskol.'aról 1.9oo/19413.VKM 36.oldal 

3. Dolg.fisk.szorgalmi idejéről és ozzal kapcs. k4rdések rendezése. 

49.6o0/1943. VKF! 144.ollal 

4. 1)olg. közőpfoku isk. ós közópisk. 2.15o/1943.Korm. 57.oldal 

5. Dolgozók köaénfoku... 2.900%1948.Korrn. 57 .oldal  

6. Felnőtt dolgozók érettségi vizsg. 49.937/1948.VKM 142.oldal 

7. r , 1n5tt dolg... tnnulm.kieg. 8.52o/1948.Korm. 141. oldal 

. 8. Felnőtt dolg... tanulm.sz.r.végr. 11.13o/1945.°', 145.oldal 

1949.6v  

1. Dolg.61t.isk. oszt.vizsgára elűkészitő tanfolyam 

1223 Dm5..4/1949. 117.o1da1 

2. Szakárottségi vizsgálatok rendje 169.000/1949.lol.oldal 

195o.év 

1". Dolgozók középisk. er°yes kt"rdésének szabályozása 2o2/1950. 

/VIII .H./ MT. 



1951.6v 

1. Kétéves szakérettségis tanfolyam szervezése 

1285/!'/20%1/1951. 9o. oldal 

2. "zakérettségire előkészitG tant. diákotthonnal. 

Rendtartás. 126o-R-2/1951.I. V.K.M. 

3. Dolg.ált.isk. osztályozó vizsgáira olókészitő 

tanfolyam. 94. oldal 

4. Útmutató a dolf;.isk. elűkószit6 tanfolyamainak. 

1291-I•1/1951. II1.co . oldal 

1952.6v 

1. Dolgozók /továbbtanulók/ kedvezményei 1007/1 9352. 73.oldal 

2. 1olgozók tov'xbbtanulAsának o,-yes kérdései 1o2 3/1952.229.oldal 

3. ()rotarv ü dolg.ált. gimn.íziurnának 3531-156/1952. 179.oldal 

1953.áv 

1. Az ált.és kázépisk. levelező oktatásiról. 1055/1953. 58. oldal 

1954.6v 

1. Ált.isk. ós gimn. vizsga szabályzata. 3521-33/1954.0.M. 

2. Dolgozók ős levelező ipari technikumi felvAeli vizsga szabály-

zat 3532-96/4/1954.0M. 226. oldal. 

3. Ipari technikumi levelező & tatási szabályzat. 

3532-5/53/1954. 0M. 145. o ldal . 

1955.év 

1. Dolgozók ,;imn;íziumdba osztályvizsgák bevezetése 

4o/1555. CM. 1: oldal 
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2. Dolgozók ált. ,imn.":ziw:la 1955/56.évi óraterve. 

73/1955. 242. oldal. 

3. Dolg.ál'.,.isk. egyes kérdósok szabályozása. 

45/1955. 146. oldal.  

4. Dolg.középisk.szorgalmi idejéről. 67/1955. 235.oldal. 

5. Alt.isk. 	 osztályozó vizsga 1o6/1955. 33J.oldal 

6. Dolg.ipari technikumi vizsga. 69/1955. 

7. `Izakórettsógi rag gszün6se. 1o4/1955. 33J.oldal 

8. 'szemi dolgozók részére külön ált.isk. 59/1955. 17o.oldal 

9. volg.isk. ős lev.ta ozaton tanulók. 13d. oldal 

1956.6v 

1. Alapismer.,ti /analfabéta/ tanfolyamokról ős ott mitködő podagó- 

gusok dijazásáról. 33/1956.0M. 90. oldal 

2. Ált.iskolai és középiek. esti /dolgozók/, valamint levelező ta- 

gozaiok miiködé3ével kapcsolatos dijkórdések szabályozásáról. 

36/1956. OK. 117.oldal. 

3. Ált.iskolai és ált.gimn:íziumi, továbbá az OM irányitása alatt 

,illd közgazdasági technikumi esti /dolgozók/ ós levelező tago-

zatoknak 1956/57. iskolai évi szervezőséről. 41/1956. OM.11il.old. 

4. Dolgozók ált.girináziumának 1956/57.óvi óraterve tArgyában 

56/1956. 011. 2o9. o ldal 

5. Dolg.ált.iskolai tanfolyamainak óraterv módositása tárgyában. 

68/1956. OM.  233.  oldal.  1 

6. ííonvédalakulatokn,1l alapismereti tanfolyamok szJrvezőséről. 

34/1956. /1956. OM . 3o l . oldal 
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1957.6v 

1. Felnőttoktatás 1956/57. tanévben. 1/1957. l.oldal. 

2. :'.özét:iskolák dolgozó, levelező tagozatai tanővónek meghosszab-

bitása. 11/1957. 34. oldal. 

3. Az  ált.gimníziumi levelező 6s esti tagozatok egyes tanulmányi 

kérdéseiről. 67/1957. E1M. 2o7. oldal. 

4. Gimnáziumban esti /dolgozó/ és levelező tagozat szervezése. 

27/1957. MM 49. és 192. oldal. 

5. °'g. technikum levelező tagozatai. 61/1957. MM 192. oldal. 

6. :sti tagozatra jelontkezós ált. gimnáziumban. 27/1957.MM 

49. és 192. oldal. 

1958.6v 

1. .\lt.isk. esti tagozat óraterve. 176/58. 311.oldal. 

P.  qt.isk. gimnázium, közgazd. technikum esti á,] 1 ._.velez5 tago-

zat szervezése. 137/53. 134. oldal. 

1959.6v 

1. Alt.és középis::olai esti /dolgozó/, valamint levaloző tago-

zatok óradijtételeinek változása. 23/1959. 1`39. oldal. 

2. 3eiratkozús ''i1talinos iskolák, általános gimnáziumok (s közgazd. 

technikumok esti és levelező tagozatain. 26/159.MM 214. oldal. 

3. iiolgozók ált.gimnáziumi ős közgazd. technikumi továbbtanulásá-

nak szabályozása. 23/19S9. 213. oldal. 

4. Dol3oz6k tagozatának beinditzsa nyomdaipari technikumi szakon. 

332. oldal. /22.szám/ 

5. ';sti s levelező tagozaton a tanulmányi foglalkozás kezdő idő-

pontja. 24. szám 4o2. oldal. 

6. :sti oktatás egyes tanulmányi.kérdósei a dolgozók középiskolá-
iban.  45/1959. MM. 293. oldal. 
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7. 'rat:rvei /1959/60. tanévi / ipari technikumok levelező tago-

zatainak. 17. szóm 301. oldal. 

8. Tanévelőkészités általános iskolai, általános gimnáziumi ős a 

Mdvelődésiigyi Ainisztérium irányitása Blatt 6116 közgazdasági 

technikumi esti  es  levelező tagozatokon. 25/1959. MM 213. oldal. 

9. Vizsgák szabályozása a tanköteles korunkat tulhaladott szemé 

lyeknél. 5o/1959. 305. oldal. 

1960. év 

1. Általános iskolák, általános gimnáziumok ős a M'.ivolődédügyi 

Minisztérium irániyitása alatt 6116 közgazdasági technikusi 

esti és levelező tagozatok uj iskolai évének szervezése. 

32/196o. MM 142.oldal. 

2. Altalános iskolák, általános gimnáziumok esti  ós levelező ta-

gozatai a dolgozók oktatásában alkalmazott módszerek kidolgo-

zására pályázat. 149. oldal. 

3. Altalános, középiskolai, dolgozó ős levelező tagozatán használt 

tankönyvek jegyzőkének kiegészitése. 225. oldal. 

4. Dolgozók ált.iskolai esti és levelező tagozatának tananyaga és 

óraterve. 18. szára 237. oldal. 

5. F,lvételi vizsgái az ipari technikumok esti ős levelező tagos 

zatának. 156/196o. 249. oldal.  

6. <<irnnáziumi érettségivel vagy ezzel egyenértékű iskolai vég-

zettséggel rendelkezők közgazd. technikumi levelező oktatása. 

lodl196o. MM. 23. oldal: 
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7. i'özép• és ált.isk..esti oktatás egyes tanulmányi kórdései. 

45/196o. 262. oldal. 

U.  Levelezú 65 esti oktatás egyes kérdéseinek rendezése. 

145/196o. ',!2o. oldal. 

9. Tanulmányok folytatása a dolgozók ipari technikumain. 

21-196o. 141. oldal. 
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IV.sz. nell éklet  

A felnőttoktatással kajcsolatban megjelent fontosabb  

cikkek tanulmányok Jegyzéke  

1, Tunyogi-sapó: Ilideg tanteremben oktatják a dolgozók l * imn: zi-

umának 25o tanulóját.  

Dél .Magyarország. 1945. november 18.  

2. Keresztury Dezső: A dolgozók iskolái.  

Köznevelés 1946. 4-5.sz. 1. oldal.  

3. Illyés Gyula: ::161tvány a parasztság művelődése ügyében.  

Köznevelós 1945. 16.sz. 3. oldal.  

4. Szerk.cikk: Miért tanulnak a dolgozók?  

Közn , ~velás 1946.18. sz. 6. oldal.  

5. Szerk.cikk: hozzászólás egy rendelethez.  

Köznevelés 1946. márc. 1. 15. oldal.  

6. Kimlei János: Dolgozók rnond,;úk: urizzük meg  a dolg. isk. tetin-

tólyét. Köznevelés 1947. 4.sz. 46. oldal.  

7. Szerk.cikk: Tapasztalatok a dolgozók iskolájában.  

Közn vIlés 1947. 159. oldal.  

M. Kallós Ede: A dolgozók gimnáziumának taatervóről. 

Köznevelés 1943. 1.sz. 2. oldal. 

9. Kunfalvi András: Dolgozók iskolái a szegedi tankeriilütben. 

közneve lós 1948. 1.:,z. 3. oldal.  

lo. T ►pcsijev András: F ,lnőttoktatás e Szovjotunióban.  

Köznevelés 1949. lo.sz . 261. oldal.  

11. Papócsi For©nc: Dolgozók általános iskolai tanfolyama Balassa-

gyarmaton. Köznevelés 1949. 2.sz. 29. oldal.  
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12R. I3in.:t Agnes: Az analfabóták oktatásának néhány problómája. 

Pod.zemle. 1949. 1. sz. 23. oldal. 

13. Gyenge Zoltán: A szakérettségis tanfolyamokról. 

:cöznevalés 1951. 18.sz. 759. oldal. 

14. Mosonyi 	P. dolgozók oktatásának módszertani kérdése. 

Köznevelés 1951. lo. sz . 442. oldal. 

15. Mint  Sándor: P.  dolgozók közópickolúinak benópesitése. 

r:öznevclés 1952. 14.sz. 440. oldal. 

16. Flóris ''ál: Szakérottsc:gis tanfolyamaink negyedévi munkája. 

Köznevelés 1952. 2.sz. 43. oldal. 

17. Szókely Lajos: A dolgozók ált.iskolai oktatásának megjavitá- 

sdert. Köznevelés 1952 . 3.sz. 77. oldal. 

18. i.egyeri Szabolcs: A magyar nyelv és irodalom okt. a szakérett- 

s:,gis tanfolyamokon. Köznevelés 1952. 13.sz. 42. oldal. 

19. Rovó Jenő: A szakérettségis tan folyamok tanulmányi idejének 

felemelése. Köznavoles 1952. ll.sz . 355. oldal. 

2o.  A  szakérettsógi okt. kapcsolatos pályázat eredményei. 

Köznevelés 1953. 1.sz. 23. oldal. 

21. Macsicza István: ,:leteljük a tanulmónyi szinvonalat a dolg.ált. 

6s középiskoláiban. aizneveles 1956. 6.sz. 135. oldal. 

22. Dobicz János: Negyvenéves nyolcadikosok. Köznevelés 1959. 7.sz. 

150. oldal. 

2.3. Hazel Béla: A dolgozók esti .iltalános iskoláiról. 

Köznevelés 1959. 9.seul :'o3. oldal. 

24. Gábor Istvánt Csepeli munkáso' az iskolapadokban. 

Népmüvolós 1959. 5.sz. 15. oldal. 
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25. R cz János: Munkások ós a tanulás. B lpolitikai Szemlo 

1959. 4.sz. 4. oldal. 

26. Vértes Róbert: Levelező tanfolyam konzultációs óráival kap-

csolatos kérdésekről. 'Tört.Trnitás. 1959. 2.sz. 28. oldal. 

27. Horváth Lajos: :;ürgető fela :latunk: a felnőttoktatás didaktiká- 

jónak kidolgozása. Népmiivelés 1959. 7.sz. 14. oldal. 

28. Szoboszlai Miklós: Megjegyzés egy tanulmánygyüjtemőnyhez. 

Nyelvtan Tanitás 1959. lo.sz . lo. oldal. 

29. Bánfalvi József: :ste az isLol 4 ban. Köznevelés 1959. 2o.sz . 

564. oldal. 

30. Ajtai Ferenc: Különleges problémák a felnőtt tagozatu t61i 

rn izőgazdasági iskolában. flező azd. Szakokt. 1959. 3.sz. 37.oldal 

31. Bodonovics István: A /r'songrád m./ felnőtt tagozatu mezőgazd. 

iskolákról. Mezőgazdasági Szakoktatás. 1959. 11.sz. 48.oldal. 

32. Száraz Gyula: Tapasztalatok a falnőtt hallitatók olttatásáról. 

'ezőgaz dacági Szakoktatás. 1959. 11.sz. 41. oldal. 

33. Balogh István: Tónyek, melyek felnőttoktatásunk reformját 

sürgetik. NépmUvelás. 196o. 4.sz. 12.oldal. 

34. ltaposi József: A  fAnőttoktatásról. Köznevelés 196o. lo.sz . 

3o,'. oldal. 

35. ltaksányi Klára: A felnőttoktatás célja ós helye 3 kulturforra-

dalomban. Köznevelés 196o. 4.sz. lo3.oldal. 

36. Révősz Pál: Több figyelmet a f3lnőttoktatí.sra. 

Köznevelős 19Go. 2.sz. 35. oldal. 

37. Kövesdi Judit: Iskolapad a szövőgyárban. fépmivol©s 196o.3.sz. 

lo. oldal. 

38. :lorányi László: A történelem tanitás problómúf a dolg.isk. 

2.osztályában. ilörténel.:m i'anitás. 196o.3.sz. 32. oldal. 



39. Ketter L,.íszló: A felnöttoktatás első félévi eredményei. 

Vendéglátás. 196o. 3.sz. P. oldal. 

4e, PálinkAs Gy3rgy: Oktató..novelő munkánk nóhány ta,snsztalata3'. 

ezőgazd.Szakokt. 196o. 5.sz. 33. oldal. 

41. Tervesi Alfréd: Konferencia a f .lnőttek nev.okt. világprobló. 

máiról. Montreal. Pedagógiai Szemle 1960. 2:sz. 1121.oldal. 

42. Barinkai Oszk5rné: A dolgozó nő És a tanulás. :'ártoktatás. 

196o. '/.sz. 44. oldal. 

43. Bars Sára: Magasabb osztályba lóphet. Nők Lapja. 196o. 28.sz. 

44. Gellért Lászlós A dolgozók általános iskolái. 

196o. 7.sz. 16. oldal. 

45. Korányiné / as Anna/: A dolgozók továbbtanulásának problómái. 

Kiiznevolés 196o. 19. ,z. 589.oldal. 

46, Sándor László: ?ostorzsébeti erodiaónyek ős lehetőségek a dol o• 

zók esti oktatzlsában. idópmiivelés 196o. 12.sz. 11. oldal. 

47. s,abolcs Árpád: Felnőttoktatás Turkevón. Köznevelős 1960. 

4.sz. 12o. oldal. 

48. Simon Józsetnó: A dolgozók idegennyelvi oktatása. nyelvtan Tani-

t :+s. 196o. 4.sz. 12o. oldal. 

49. Vándor Györgyi: Akinek szük a z  iskolapad. csalán és Iskola. 

196o. 12.sz. 13. oldal. 

50. A munkásakadómig tapasztalAaiból: Valóság 196o. 5.sz. 1. oldal. 

51, Szegedi Miklós: '"unk ásakadumiai tervek és gondok. 

Népm&ivel és 196o. lo.sz . 13. oldal. 



B i r á l a t  

Tóth Ferenc: Az / általános és középiskolai felnőttoktatás tör-

ténete Csongrád megyében 1945-1960.c. doktori disszertációjáról 

Minden olyan munka jelentős lehet,amely a felsaabadulás 

utáni fejlődésünk elemzésére válla'kozik,még ha egyetlen me-

gye öktatásügyének a fejlődését egyetlen szempontból vizsgál-

ja is,mint Tóth Ferenc értekezése.Az ilyen rész-kutatások igen 

fontosak,az egész fejlődésről alkotható kép lényeges elemeit 

tárhatják fel. 

Ez a disszertáció is sok jó adatot te rtalmez,például a 

bevezetés 3. pontjában, a II. fejezet 5. pontjában.Mégis első-

sorban fogyatékosségairól kell megemlékeznünk,nem erényeiről: 

a disszertáció nem több elfpgadható nyersanyagnál. 

Nagyon hiányzik a témaválasztás indokolása: miért csak 

1945 Gs 1960 között vizsgál 'a a fejlődést egy 1967-ben elké-

szült munkában? - 1960 olyan fontos határvonal a fejlődésben? 

Utána semmi jelentős nem történt a felnőttoktatás fejlődésé-

ben? - Az 1961.évi III. törvény előtti állapotokat óhajtotta 

bemutatni? - Bármelyik ok áll fenn,szükséges kifejteni; igy • 

ugyanis az a látszat,hogy azért nem mutatja a fejlődést tovább, 

mart  egy, a megye fejlődését elemző megyei Vb beszámoló állt 

rendelkezésére a megyei települési viszonyok,a lakosság fog--

lalkozása,által:i.nos müveltsége jellemtésére. /De ennek a beszá-

molónak a szükséges adatait sem közli,csupán mint az "1960-as 

évek elején tartott" beszámolót emlegeti a 2. oldalon,noha 

hosszasan idéz belőle!! 

Nem logikus a szerkezeti tagolás  . A II. fejezet cime ez: 

"A haladó hagyományokon alapuló demokratikus iskolareform 

1945-ben",de e fejezetben az egész fejlődést tárgyalja 1960-

ig./Ez a tény azonban nem derül ki az alcimekből sem./ A III. 

fejezet viszont már "Összegezés". 

Sok a hiba  a használt források és a biblioEr áfia jelölé-

sében. Indokolatlanul külön mellékletben /1.sz.mell./ közli 

"A felhasznált irodalom jegyzéke" cimen a nagyobb önálló kiad-

ványokat /következetlenség vagy hozzá nem értés:közöttük 

a Köznevelés és aó tlavelődésügyi K z15ny c. folyóiratokat/3  

majd a ",Jegyzetek" /2.0z. mell./ és a rendeletek /3.sz.mell./ 



után, a 4.sz. mellékletben "A felnőttoktatással kapcsolatban 

megjelent fontosabb cikktik,tanu1 ányok jegyzéke" cimen igen 

sok Köznevelés-tanulményt. 

H;ánLosak a bibliográfiai adatok.- 

Zavart keltő 4 a mellékletek adatainak a közlés 	rendele-  . 

tek fölsorolása előtt közli pl. azokat a folyóiratokat,amelyek-

ben a rendeletek megjelentek,a fölsoroláskor már csak a folyó-

iratszámot és lapszámot;ezek az adatok azonban a következet-

len jelölés miatt nem egyszer egybefolynak a rendeletszámmal. 

/Pl. az 54. oldalon./M6skor a rendelet ciniét nem közli teljes 

terjedelmében,m.intha helye vagy ideje nem lett volna rá az egy-

általán nem terjedelmes dolgozatban. /Pl. 55.o1da1:"8.1 4elnőtt 

dolg....tanulm.sz.r.végr.11.130/1945.ME 145.oldal"/ 

ElnaLyolt munkát mutat a dclEozát terjedelme is: a 45.1a-

pon már az Összegezésre kerül sor,de ebből a 45 lapból 16,5- 17 

lap idézet, vagy fotokópiák szövegének a megismétlése. 

Részleteiben is komponálatlan munka: a nagy számu idézet 

tekintélyes hányada beépitetlen;hiányzik az idézett részek elem-

zése;nem tünik ki az idézetek argumentum-jellege,stb. Funkciót-

lanul szerepel táblázat,például a 22. lap után "A dolgozók álta-

lános iskoláinak jellemző adatai/Országos/" címet viselő:semmi-

féle összehasonlitást nem végez a megyei és az országos adatok 

között. 

hgrafikus ábrák rendkivül primitivek,szakszerdtlenek.A 

szerzőnek fogalma sincs arról,hogy mi az oszlopdiagram és a ponc -

vagy vonaldiagram,de tömegesen alkalmazza őket.Többnyire egyál-

talán nem, vagy nem kielégitő módon adja az ábrák magyarázatát, 

igy ezek vagy nem használhatók,vagy nehezen lehet eligazodni 

rajtuk,holott ezek funkciója éppen a szemléltetésez összefüg-

gések megmutatása lenne . 

Pongy olainem egyszer értelű e tlen a megfogalmazás.  

Elemzései is elnagyoltakZha egyáltalán vannak.Ilyen megálla-

pitást tesz pl. a Dolgozók Tanitáképzőjének a létszámalakulá- 

sát mutató táblázat elemzése cimén:".:.s a képesitő vizsgáig a 

létszám nem csökkenést,hanem emelkedést mutat." /24.oldal./Pe-

dig a táblázat maga is mutatja,hogy az I. osztályba beirtak lét-

száma a IV. osztályra 33 %-kal csökkent,,tehát lemorzsolódás van, 

még pedig nem is jelentéktelen,viszont az V. évben az I.osztályba 



3 

beirtakénál mintegy 20 %-kal magas.bb a létszámoE jelenség 
mellett nem szabad szó nélkül elmenni } különösen történelmi 
jellegű munkában nem: az V. évben ugyanis a létszámot az 
érettségi után külcnbözetivel beiratkozott,nemritkán nem 
dolgozó elemek duzzasztották fel!-Felszines,megalapozatlen 
tehát a konkluzió,amit a disszertáns ad. 

Általában: a komolytalanos munkénak csak a látszatát_igyek-
szik adni  : statisztikai alatok,táblázatok,grafikonok,terjedel- 
mes bibliogrúfia,rendelettYár, fotokópiák egykoru ujságokból 
bőlren találhatók a dolgozatban, egyéni gondolat, elemzés azon-
ban  jóformán semmi. 

Ez a "formai igyekezet" azonban olyan felületességetifel- 
szinességet takar nem egy esetben,ami a$ felelőtlenséggel ha-
táros,vagy még sulyosabb: a doktori disszertáció lebecsülé-
sét,semmibe vevését jelzi.Ilyen jelenség a következő 2éldául: 
A IV. sz . melléklet 1. pontja /6l.oidalJ ez;"Tunyogi-Csapó: 
Hideg tanteremben oktatják a dolgozók gimnéziumának 250 tanu-
lóját.Dé lmagyarország,1945.november 18."-A Délmagyarország 
jelzett számáról készült fényképmásolat /a 17. oldal után, 
számozatlan lapon? tanusága szerint azonban Tunyoginake cikk-
hez semmi köze,a Délmagyarország e számához is csak annyí,hogy 
ugyan azon a lapon,amelyen a hideg tantermekben mükdő dolgo-
zók gimn-éziumát méltatják,megjelen.t egy hir,hogy a "városvezé-
ri" rangra jutott nyilas-testvér volt magángimn é zim-tulajdon•s 
tüzifanagykereskedő Tunyogi-Csapó Jánost hathónapi börtönre 
itélte a népbiróság.Ezt a nénbiróság által elitélt nnilas-
vezért teszi meg a disszertáció iró ja, egy demokratikus intéz-
ményről .szóló a°jságcikk szerző.dének! 

Összegezve: az  a munka sem tartalmában , sem szerkezetében, 
sem stilúsában,sem apparátusában nem  éri el a doktori érteke-
zések szinvonalát, 

doktori disszertációnak nem fogadható el.  
Anyaga -további alapos anyaggyüjtéssel,preciz,tisztessé-

g4s elemzéssel,logikus kompozicióval alkalmassá válhat dokto-
ri értekezésnek. 
Szeged,l967.december 1. 

Dr .Ágoston György 
egyetemi tanár 
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Tóth Ferenc: Az általiVnos és középiskolai felnőttoktatás tör-

tóhete Csongíád megyében 1945-1960.c. doktori disszertációjáról 

Minden olyan munka  jelentős  lehet,amely a felssabadulás 

ut^'ni fejlődésünk elemzésére válle'kozik,még ha  egyetlen me-

gye öktatásürydnek a fejlődését egyetlen szempontból vizsgál-

ja is,mint Tóth Ferenc értekezése.Az ilyen rész-kutatások igen 

fontosak,az egész fejlődésről alkotható ké lényeges elemeit  

tárhatják fel. 

Ez a disszertáció is sok jó adatot tarta& . maz,néldául a 
bevezetés 3. pontjában, a II. fejezet 5. pentjában.MAgis első-
sorban fogyatékcsságair6l kell megemlékeznünk,nem erényeiről: 
a disszertáció ne- több elfpgadható rw ersanyagnál. 

NagIon hiány_zik a témaválasztás  indokolása: mi - rt csak 

1945 s 1960 között vizsgál 'a F fejlődést egy 1967-ben elké-

szült -:unk.íban? - 1960 olyan fontos határvonal a fejlődésben? 

Ut'na semmi  jelentős neb.i történt a felnőttoktatás fejlődésé-

ben? - Az 1961.évi III. törvény előtti állapotokat óhajtotta 

bemutatni? - 5 ."írmelyik ok áll fenn, szükséges kifejteni; igy 

ur,yanis az a létszat,hogy azért nem mutatja a fejlődést tovább, 

mert egy, a megye fejlődését elemző megyei Vb beszámoló állt 
rendelkezésére a ne-yei települési viszonyok,a lakosság fog-

lslkozása,áltGl.":nos muveltsége jellemtésére. /De ennek a beszá-

molónak a szukséges adatait sem  közli,csupán mint az "1960-as 
évek elején tartott" beszámolót emlegeti a 2. oldalon,noha 

hosszasan idéz belőlei/ 

Nem logi kus a szerkezeti tagolás  . A II. fe,'ezet cime ez: 
"A haladó hagyományokon alapuló demokratikus iskolareform 
1945-ben",de e fejezetben  az egész fejlődést tárgyalja 1960-
ip./Ez a tény azonban nem derül ki az alcimekből sem./ A III. 
fejczet viszont már "Összegezés". 

Sok a hiba a használt források és a bibliogre.fia jelölé-
sében. Indoko?r.tl:nul kdlön mellékletben /1.sz.mell./ közli 

"A felhasznált irodalom jegyzéke" cinien a nagyobb önálló kiad-

ványokat /következetl_enség vagy hozzá rieh értés:közöttUk 
a K3znevelés és a Mável désügyi K_zlöriy c. f.olyóiratokat/, 

majd a "Jegyzetek" /2.sz.mell./ és a rendeletek /3.sz.mell./ 
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után, a 4.sz. mellékletben "A felnőttoktatással kaocsol : tban 
megjelent fontosabb cikk k,tanulányok jegyzéke" cinen igen 

sok Köznevelés-tanulmányt. 

Hiányosak 4 biblio&ráfiai adatok. 	d   

Zavart keltó a a mellÉ.kletek adatainak a közlés'  A rendele-

tek f-  lserolása előtt közli nl. azokat a folyAiratokat,a r, eiyek-
ben a renfeletek megjelentek,a fölsoroláskor már csak a folyó-

iratszámot és layszánot;ezek az adatok azone'n a következet-
len jelülés miatt nem egyszer egybefolynak a rendeletszam.al. 

/Pl. ez 54. cldulon./M akor a rendelet ciniét nem közli teljes 

terjedelmében,tintha helye vagy ideje nem lett volna rá az egy-
által ln nem  terjedelmes  dolgozatban. /P1. 55. oldal : "8. Felnő"tt 
dolg....tanulm.sz.r.vénr.11.130/1945.ME 145.cldel"/ 

Eln.aryolt munkát mutat  a dc:lgozat terjedelme  is:  a 45.1a-

pon már az ősszegezésre kerbil sor,de ebből a 45 lapból 16,5- 17 
lan idézet, vagy fotokópiák szövegének a me^ ismétlése. 

Részleteimen is komponálatlan munka:  a nagy számu idézet 
tekintélyes hányad& beépitetlen;hiányzik ez idézett részek elem-

zése;nem tűnik ki az  idézetek argumentum-jellege,stb. Funkciót-

lenu] szerepel táblázat,p éldául a 22. lap után "A d lpozók álta-

lános iskol'inak jellemző adatai/Orsz.+gos/" cimet viselő:semmi- 
féle összehascnlitást nerc végez a megyei és 3z országos ódatok 

között. 

A grafikus ábrák rendkivül primittivek, szakazer ..tlenek... 
szorzbnelc f o -elia: sincs ar_ ól,hogy mi az oszlopdiagram és a pond  -
vagy vonaldiagram,de temegesen alkalmazza őket.nbbnyire egyál-

talán nepx vagy nem kielégi.tő módon adja az ábrák magyarázatát, 

igy ezek vagy nem használ_ .batók,vagy nehezen lehet eligazodni 
ra jtuk,holott ezek funkciója éppen ú sze,léltetés,az e;sszefüg-

gések me 	mutútáoa lenre . 	. 
Pong claznem egyszer értel .:e tlen a me rvfogalmazás.  

Elemzései is elnagyoltakihs egyáltelln vannek.Ilyen megálla-

pitást tesz pl. a Dolgozók Ta iitdképző jének a létszámalakulá- 
sát mutató t`ablazat elemzése cimén:"...s a kéoesit5 vizsgáig a 

létszám nem csökkenést,hanem emelkedést mutat." /24.oldal./Pe-

dig a táblázat maga is mutat ja,hogy az I. osztályba beirtak lét-
száma a IV. osztályra 33 %-kal csökkent,tehát lemorzsolódás van, 
mégpedig nem: is jelentéktelen,viszont az V. évben az I.osztályba 
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beirtakénál mintegy 20 	magas .bb a létszám.; jelenség  
mellett  nerc szabad szó nélk:il elmenni,különüsen történelmi  
jellegű munkában nem: az V. évben ugyanis a létszámot az 

érettségi után, k:zl;;nb;zetivel beiratkozott,nem ritkán nem  

dolgozó eleiek duzzasztottk fel!-Felszines,me- laozatlen 

tehát a konkluzió,amit a disszertáns ad. 

:ltal :`~ n: a  komolyfala 'os ;, unk-nak csak a látszatát igek-

szik adni : statisztikai adatok,táblá zatok,grafikonok,terjedel-

mes bibliográgia,rendeletttár, fotokópiák egykoru ujságokból  

bCven ;,a1. .lhatók a dolgozatbaan,egyéni gondalat,elemzés azon- 
ban jóformán semmi.  

Ez a "formai igyekezet" azonban cly'.n felületességet lfel_ 
sziness:tret takar nem egy esetben,ami ag felelőtlenséggel ha-

t roa,vagy m`g •subyosabb: a doktori disszertáció l::becs ilé-
sét,sem:,ibe vev.sét jelzi.Ilyen jelenség a következő például: 

A IV. sz. melléklet 1. ,rontja /61. oldal/ ez : "Tunyogi-Js»nó :

:ideg tarater mb en cettat j;:k a dolgozók gi:an ziuirának 250 tanu-
lóját.Délmagyarország,1945.november 18."-A Délmagyarország  

jelzett sz?amáról készalt fényképmásolat /a 17. oldal  

számozatlan lapon/ tanusága szerint azonban Tunyoginake cikk-

hez se_uni köze,a Délmagy.rország e számához is csak annyi,hegy  
ugyan azon a 10 1.)on, amelyen a hideg tantermekben ma_c dó dolgo-

zók gimláziumát méltrtják,megjelent egy hir,hogy a "városvezé-

ri" rangra jutott nyilas-testvérvolt mag:Ingimnr-íz m-tulajdcnes  
túzifanágykereskedő Tunycgi-Csapó Jánost hathónapi börtönre 

itéite a népbiróság.Ezt a nénbiróság által elitélt a/ilas-

vezért teszi meg a disszertáció irója eg/r demokratikus intéz-

ményről szóló ujsáEcikk szerző,üének!  

Összegezve: ez a munka se:: tartalmában,sem szerkezetében,  

sem stiiusban,sem a?parátusában nem éri el a doktori érteke-

zések szinvonalát,  

doktori  dieszertációnak nem fogadható el.  

Anyaga -további alapos anya gydjtéssel,oreciz,tisztessé-

gés elemzéssel, logikus kompozicióval alkalmassá v/lne t dokto-

ri értekezésnek.  
Szeged,1;67.december 1. 

Dr .Lgoston György  
egyetemi tanár  





Tóth Ferenc  
	bksz. 	Tárgy : 	 .. . 

doktorí szigorlata  
Dr.Agoston György elvtársnak 

	 Me114 z..: 1 db. disszertáció  
tanszékvezető egyetemi t anár  

Il  e  l.y  b e n  

Profes <;z or Eivtárs  ! 

Mellékelve 	Tóth  Ferenc:Az  általános és középiskolai felnőttoktatás  
története Csongrád mer ében 1945-1960.  

cimü doktori értekezését tisztelettel felkérem. hogy azt megbirálni sziveskedjék. Legyen szabad  

Professzor Elvtárs szives figyelmét felhivnom tanáes:ilisünk ama határozatára, amely a birálat  

elkészitésén^k és benyujtásának legkésőbbi határidejét a kézhezvételtől számított harmadik hónap  

utolsó napjában állapította meg.  

A mellékelt értekezést a birálat dkészitése után sziveskedjék átadni tanszéke könyvtárosának  Ic i 

tárba vétd és a könyvtárban való dhelyezése céljából.  

Szeged, .. g67.,szep.t .l4.  . . 

1 ~0.E.X.. C1 . ••,._, 

38-1/1967-68.  
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Dr. Serfőző Lajos docens  
.. . . 	 .  

. , ur4gRs'4Qa Györ(zr pltdaiiráló  
34444yi.. ~.1 , . . , , , tanszéki könyvtáros 
llr.J'ónás Antal 	tanszéki könyvtáros  

A kiadmány hitebs :  

Sorsi. 224/1966. psz. 400 db.  


