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BEVEZETÉS  

Neveléstörténeteink tudományos kutatásáhoé hozzátartozik 

a minél sokoldalubb dokumentáció. Ez a tanulmány egyrészt azt 

a célt tüzte kl,_ hogy marxista szemlélettel mutassa be egy 

megjének dokumentumai alapján alsófoku oktatásunk legfonto- 

sabb intézményének, az általános iskolának fejlődését és törté-

netét. 

Lenin a régi iskola jellemzésénél rámutatott arra, hogy: 

"Meg. kell tudnunk különböztetni, mi volt rossz, vagy hasznos 

számunkra a légi iskolában, s ki kell tudnunk választani belő- 

le azt,  ami nélkülözhetetlen a kommunizmus számára." Ezt az 

elvet tartotta szem előtt pártunk és kormányunk, amikor isko-

larendszerünket felülvizsgálta, és az általános iskolát élet-

re hívta. A Macyar Bdmmunista Párt a nevelők és szülők között 

egyaránt népszerüvé tudta tenni közneveléscink első demokrati-

kus reformját, és ennek megvalósitása érdekében széleskörü 

társadalmi, politikai bázist ,,biztositott a multban és a jelen- 

i ben is.  

1963_ban lépett életbe az általános iskola negyedik 

tanterve, mely szerint az iskola célja: "A kommunista ember 

alapvonásainak kialakitása." Az általános iskola, mint jól 

bevált iskolatipus továbbra is alapintézméneye marad oktatá-

si rendszerünknek, és mindig a társadalmi igények kielégité_ 

séhez szükséges alapromást végzi el. Ezt az igényt az 1961. 

évi III. történ a következőképpen állapitja meg: 	. 
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I 

"A szocializmus épitése sokoldaluan müvelt embereket kivár, 

a jövő szocialista állampolgárai pedig joggal várnak az is-

kolától nevelést, amelynek segitségével erejük és képessé-

gük szerint részt vehetnek az alkotó munkában." 

Jelentanulmány másik célja az, hogy megyénk általános 

iskolatörténetének bemutatásával elősegitse a szocialista 

kultúra fejlődését. Társadalmunk fejlődésében olyan szakasz_ 

hoz  értűnk, amikor.a forradalom teljes győzelmének legfőbb 

feltétele, a szocialista kultura erőteljesebb kibontakozása. 

A szocialista társadalom fejlődése nagyon sokban függ a tö_ 

megek tudatosságától, általános és szakmai müveltségének 

szinvonalától. A szakemberek számától és tudásától. Az MRZIVIP 

VIII. kongresszusa elemezte a gazdasági, politikai ideológi 

ai és kultúrális feladatok össze1$üggéseit, és kiemelte a gaz- 

dasági, valamint az ezekkel összegüggő müvelődési feladatokat, 

mint a jelenlegi szakaszb an  a leglényegesebbeket. A határozat 

többek között kimondja: "Kulturális forradalmunk távábbi fej-

lődésében meghatározott szerepe v an  a közoktatásnak. A szoci_ 

alizmus teljes felépitéséért folyó forradalmi harcnak mind 

fontosabb szinterévé válnak az iskolák, egyetemek, nemcsak 

azért, mert itt formálódik a jövő nemzedéke, hanem azért is, 

mert az iskola, a pedagógusok hatásköre ma már messze tul nő 

az iskolai feladatain, kiterjed szinte az egész társadalmi 

életre. Az uj ember formálásában a tanitók, a tanárok a leg- , 

fontosabb társadalmi tényezők, a párt legjobb harcostársai.""/ 

1./ Népszabadság 1962. nov. 21. IV. pont. / 
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A VIII. kongresszus határozata a müvelődési munka tar- 

talmi jegyeinek pontos meghatározása, a fő feladatok világos 

kijelölése mellett a mult és a jelen helyzet reális és ala-

pos elemzésével jelentős segitséget adott a helyi, a megyei 

munkára vonatkozó következtetések megfelelő levonására. Az 

általános iskola fejlődésében az iskolák államositása óta a 

legfontosabb előrelépést a meghirdetett. iskolareform jelen-

tette. Ez uj szakaszt jelent közoktatási rendszerünkben, s 

egyben uj nagyszerü feladatokat is. Épp ezért jelen tanul-

mány a megye általános iskoláinak történetének bemutatásá-

val az iskolareform helyes végrehajtásához nyujt segitséget. 

Az oktatási törvény megállapitja, a szocializmus tel-

jes felépítésének követélményét. Három alapvető célkitűzést 

kell kiemelni: 
a./ Váljék szorosabbá iskoláink kapcsolata az 

élettel, a gyakorlattal, a termeléssel: 

ű./ Magasabbra kell emelni az egész dolgozó 

nép, különösen az ifjuság korszerü álta-

lános és szakmai müveltségét. 

c./ Iskoláink a szocialista világnézet és 	. 

erkölcs alapjain neveljenek igazi hazafia_ 

kat, akik ódaadással szolgálják a szocia-

lizmust, a népek testvériségének ügyét, épitik és védik a 

nép államát. 1./ 

1./ Miklósváti Sándor: Az általános iskola tartalmi 
továbbfejlesztésének főbb kérdései. Müvelődésügyi 

Minisztérium, Budapest, 1963. 



Az oktatási reformtörvény széles körben való megismeg-

tetésére a megyében is nagy gondot fordítottak. Megyei, Já-

rási, városi, és községi szinten több ezren megvitatták s 

hasznos észrevételeket javaslatokat tettek. 

A fenti .célkitüzések indítottak arra, hogy Győr-Sop-

ron megye általános iskoláinak történetét dokumentumok alap-

ján feldolgozzam. Tanulmányomban megyei viszonylatb an  foglal-

kozom a népiskolák helyzetével, a gyászos örökséggel, melyet 

az ellenforradalmi rendszer a vesztett háboru után ránkhagyott. 

■ 

Bemutatom azt a küzdelmet, melyet a megye haladó tényezői foly_ 

tattak az általános iskola megteremtéséért, azok államositá_ 

sáért. Az iskolák tárgyi és személyi szükségleteit, ennek 

1 fejlődését a statisztika alapján ismertetem. Végül rámutatok 

az iskolázottság alakulására Győr-Sopron megyében. 	. 

Az anyag gyüjtésénél és feldolgozásánál teljességre tö-

rekedte;, mégis a fenti témákon kivül most más anyaggal nem 

foglalkozom. Igy az általános iskola tartalmi vonatkozásaival 

a tantervek és a tankönyvek történetével, továbbá az általános 

iskola belső életével,.a tanulmányi előmenetellel, az uttörő- 

szervézet fejlődésével sem, mert mindezek szerintem az orszá-

gos történethez tartoznak elsősorban. Országos szinten ezt 

az anyagot már összegyüjtötték és feldolgozták. Megyei vonat-

kozásban ez az anyag külön tanulmányt érdemel. 

Tanulmányomhoz az anyagot eredeti dokumentumok alapján . 

gyüjtöttem. Igy a győri, a soproni és a székesfehérvári Állami 

Levéltár Tanfélügyelőség iratait, valamint a Közigazgatási 

Bizottsághoz küldött tanfelügyelői jelentéseket tanulmányoztam. 
1-  
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A statisztikai adatokat'a Müvelődésügyi Minisztérium és  

Győr Városi Tanács Statisztikai Osztályától kaptam. A  

Megyei Tanács Művelődési Osztály vezetőjének az egyes t an-

év végi beszámolóiból is gyüjtöttem anyagot. Sajnos néhány  

adatot már nem találtam még, a Művelődésügyi Minisztérium_  

ban  is hiányoztak pl. az 1947-48-as tanév statisztika adata-

i. Ezért is szükséges a megyei anyagot összegyűjteni.  

I. 

Az örökség. Az ujjáépités évei.  

~-- 

Mielőtt a megye általános iskoláinak kialakitáSt ismer_ 

tetném, szükséges a megye felszabadulásának eseményeit és 

közigazgatási fejlődését röviden áttekinteni, mert csak igy 

látjuk világosan annak változásait és fejlődését. 

Az általános iskolát felszabadulásunk évében hivták é- 

letre, ezért szükséges, hogy felidézzük emlékeztetőül azok es  

számára, akik ezt átélték s okulásul azok számára, akik ké-

\ sőbb születtek, azokat a napokat, amikor a szovjet hadsereg 

Győr-Sopron megyét felszabaditotta a német fasizták megszál-

lása alól. A 193 napnak krónikájából, melynek  első napja 

1944. szept. 24-ével hazánk-••felszabaditásával kezdődött és 

az utolsó napja 1945. ápr. 4-én befejeződött, a megyére a 

185-191. napok tartoznak.  

Győr városát 1945. márc. 28-án szabaditotta fel a szovjet 

hadsereg. A megye felszabaditása március 27-től április 2 ,-ig 

tartott. 1./  

1./ Hazánk Felszabaditásának Krónikája. MSZBT. 

Budapest. 196o. 47. o. 



Hazánk felszabaditásakor a megyében a szovjet csapa- 

tok megállás nélkül üldözték a németeket, nem hagytak nekik 

időt pihenésre és erőik összeszedésére. Felszabaditásiink 

után a Szovjetunió baráti támogatásával megindulhatott az • 

egész orsz44ban és itt a megyében is az élet. A magyar népi 

demokrácia hosszu és kemény harcok árán született meg. A 

felszabadulás után a fiatal magyar demokráciának pártunk 

vezetésével mindenekelőtt a gazdasági és politikai problémék-

kal kellett megbirkóznia. De nemcsak az ipar és mezőgazda-

ság, hanem a kultura területén is kemény harcokat kellett 

megvivnia. 

Az uj magyar állam megteremtésével az ország társadalmi 

és gazdasági rendjének átszervezésével kezdődhetett meg a 

szocialista kulturforradalom. A kulturforradalom program-

ját a Magyar Kommunista Párt még a háboru alatt kidolgozta. 

Ezt a programot a Magyar Nemzeti.Függetlenségi Frott is 

magáévá tette, és még 1944. decemberében az  Ideiglenes. Nem- 

• zeti Kormány Debrecenben el is fogadta. 

A felszabadulás előtt a mai Győr_Sopron megye közigaz-

gatásilag négy megyéből tevődött össze: Győr, Moson, Pozsony, 

Sopron. Az 192o. évi trianoni békeszerződés után a megyéket 

és a járásokat összevonták. 

Igy meggénk két részből állott, Győr-Mosom-Pozsony, közigaz- 

gatásilag egyelőre egyesitett vármegyék, székhelye • Győr, és 

Sopron vármegye, székhelye Sopron. 



Az 1936. évi statisztika szerint:  

Győr-Moson-Pozsony k.e.e.vm.1o4 községből,4 járásból, 1 tjv-ból 

Sopron vármegye 	114 	•" 	4 	" 
	

1"át. 

2./ 

összesen: 	22o község , 8 járás, 	2 tjv. 

Ugyanekkor Győr megyéhez 309, Sopronmegyéhez 174 puszta és . 

telep tarhozott. 

Az 1945. évi statisztika szerint:  

Győr-Moson vármegye 98 községből, 4 járásből, 1 tjv._ből. 

Sopron' 	" 	111 	" 	8 	" 	,'1 	"állt. 

összesen: 	211 község, 	8. járás, 	2 tjv. 

1946-ban  Csehszlovákiához csatoltak négy kEzséget: Tejfalu, 

Csölöztő, Gutor, és Somorja. 1947_ben pedig a "pozponyi hidfő" 

három községét: Dunacsun, Horvátjárfalu, Oroszvár. 

Az 196o. évi statisztika szerint:  

4 Győr_Sopron megye  44 községből 5 járásből és 3 jjv.-ból ál1. 3 ' /  

I 
1./ Shátisztikai Zsebkönyv. 1936. 21. o. 

2./ Statisztikai Zsebkönyv: 1946. 30. o. 

Az 1945/433o. sz . M. E. r. szerint. 

3./ Statisztikai Évkönyv %VI. Oktatás. Budapest, 

1961. 315._319.  0.  



~ 

A megyének többszöri közigazgatási átszervezésére azért 

volt szükség, mert a földosztás után megszüntek az uradal_ 

mák, a grófok, a bárók, többezer holdas birtokai. A puszták, 

a tanyák, az uradalmak lakói a közelt4kben levő községekbé 

költöztek. Ezeken a területeken az iskolák elnéptelenedtek, 

megszüntek. Igy értjük meg, hogy mig 1945-ben a megyének há-

romszáz-negyvenegy népiskolája, 15 polgári iskolája.és lo ' 

gimnáziuma volt jelenleg pedig 259 általános iskolája van. 

25 %-kal kevesebb az iskola, mint  1945-ben. Ezt egyrészt a . 

közigazgatás rendezésével, másrészt az iskolák államositásá-

val magyarázhatjuk. 

Az esztelen háboru romokba döntötte az országot, az 

iskolák személyi és tárgyi javait szétszórta, szétziáálta. 

Habár Dunántulnak ezen a részén nem voltak sulyos harcok, 

mert az ellenséget itt csak üldözni kellett, mégis a megye 

iskoláiban sok kárt okoztak. A Qoproni tanfelügyelő havi 

jelentésében a Közigazgatási Bizottságnak a Főispán urral 

közli, hogy az iskolák tetőzete, ajtói, 8o-loo %-ban megron-

gálódtak, tönkrementek. Főleg a bombázásoktól sérültek, és 

rongálódtak meg az iskolák épületei. 1 •/ 

Az 1943-44. tanév  a 85oo/1944. sz. VKM. rendelet alapján 

1944. ápr. 1_01 végetétt. A miniszter azonban mindjárt, 

gondoskodott arról, hogy az állami és községi tanitókat a 

királyi tankerületi főigazgatók utján a közigazgatási mun-

kába osszák be. /167o/1944. sz. VKM. r. / 

1./ Soproni •Állami Levéltár, Tanfelügyelőség 

iratai: 3/1945. aug. 3.  



A győri tanfelügyelő ezzel kapcsolatban  a következőket jelenti 

a Közigazgatási Bizottságnak: "Győr szabad királyi városb an  

jelenleg 24 férfi és 23 tanítónő, mint állami tanerő működik. 

Ebből 9 tanító a közigazgavtásnál dolgozik, igy a m. kir. 

pénzügyi igazgatóságnál, 4 a légoltalmi szervnél, 6 katonai 

szolgálatban, 7 tanitó szükséglakásban él, mert bombakárosult, 

2 munkaképtelen, 3 tisztiorvosi bizonyitvány alapján betegszabad-

ságon van . A többi olyan  idős, vagy beteges, illetve $isgyermekes 

anyák akiknek beosztása méltánytalanság lenne.""/ 

Igy a győri tanítók a közérdekü munkából kivették részüket. 

A tanfelügyelő felkériz a felekezeti iskolák nevelőit 

is, hogy vegyenek részt a közérdekü munkákban. Azok szivesen 

tettek eleget a kérésnek. Igy az itthonmaradt nevelők közül a 

férfiak leventeoktatásban, hatósági légvédelmi szolgálatban, 

a nők á napköziotthonokban, egfatzségügyi szolgálatban, a 

gyermekek vidékre költöztetésében, és felügyeletében vettek 

részt. 

A háborn alatt nemcsak a nevelőket vitték el katonának, vagy 

közhasznu közigazgatási szolgálatba, hanem a gyermekeket is. 

1945. január 1-én, amikor a szogjet csapatok egy része Buda_ 

pestet már körülvette - másik része pedig Tatáig ért el, - 

parancs jelenik meg Győr utcxáin, mely szerintiminden 12-18 

éves t anulónak levente szolgálatra kell jelentkeznie. 

1./ Győri Állami Levéltár, Tanfelügyelőség 

iratai: 1918/1944. ápr. havi jelentése. 



Gyermekeinket is kihurcolták és csak a felszabadulás után 

szivárogtak haza egyenként Németországból.és Ausztiából. 

Hazatérve elmesélték, hogy 3 heti gyaloglás és légitámadások 

után kbfosztva Linzben amerikai csapatok kezéfe kerültek, 

akik hazairányitották őket. LL/ . 

Az 1944-45-ös tanév  szeptember-október, majd junius 

gónapokból állott a megyében. A soproni tanfelügyelőégg a 

háboru alatt Berta községbe költözött és 1945. május 5-én 

tért vissza Sopronban Mivel régi helyére nem tudott vissza- 

menni, a saját lakását rendezte be hivatalnak. Ez minden eset- 

re szép tény volt részéről de ezzel mag nem tudta jóvátenni 

addigi hibáit, mert 1945. julius 12-én a tanfelügyelőt és 

,titkárát letartóztatták és internálták. Mindkettőt az igazolá-

sok során "hivatalvezetői állásra alkalmatlanként" igazolták. 2 ' /  

Az 19445-46-os tanévet  nehéz volt elkezdeni, hisz 

mindent ujból kellétt elinditani. Az épületeket helyre kellett 

állitani, a nevelőket vissza kellett hivni az iskolájukhoz, 

sőt még a tanulókat is fel kellett szólítani tankötelezettsé-

gűk teljesitésére. A gazdasági pusztítás mellett a háború 

általános lazulást az ifjuság egy részének szabadságát is 

eredményezte. Az iskolai élet megindulását több helyütt -a 

reakció rémhirtetjesztése is igyekezett megzavarni. 

1./ Szabad Győr /demokratikus pártok lapja/ 1945. jun. 

17. 
2./ Soproni Állami  Levéltári 31/1945. aug. 9. és 

46/1945. szept.l3, 

33 , 
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1945. ápr. 25-én jelenik meg az első "Győri Ujság," mely a 

demoktatikus pártok politikai napilapja, és ez május 2-án 

a győri tanfelügyelő utján felszólitja a szülőket, hogy 

küldjék gyermekeiket iskolába, és ne higgyjenek a reakciós 

propagandának, a szóbeszédnek és meséknek, mert ha gyermeke-

iket nem küldik iskolába, a demokrácia élni fog törvényadta 

jogával, és igazolatlan mulasztókat megbünteti. 1 ' /  

A megye több községében hiába toborozták a tankötelese-

ket, mert az 'iskolákat, különösen az államiákat k: tonal ,  kór-

házi, vagy fogolytábori célokra vették igénybe. Igy foglal-

ták le Győr-Révfalu, Gyárváros, Enese, Máriakálnok és Hegyes-

halom népiskoláit. 2 ' 1  

A soproni tanfelügyelő 1945. aug. 9-i jelentésében azt 

irja, hogy csak Brennberg$ánya állami népiskolája kezdheti el 

a tanitást. Ezért a VKM.-hez fordult kéréssel, hogy a Szövet-

ségesek Közpgnti Ellenőrző Bizottságánál hasson oda, hogy a 

soproni iskolák épületeit szabaditsák fel, mert máskülönben 

nem tudják a tanitást megkezdeni. A választ csak 1946. febr. 

havában kapta. meg a SZKTB-től, e szerint csak a soproni 

Római katolikus, az orsolyarendi r om.kat. és az erdei iskolát 
üritik ki. A soproni evangélikus és az állami népiskolát csak 

kééőbb tudják felszabaditani. 3 ' /  

1./ Szabad Győr. 1945. máj. 2. 

2./ Győri Állami Levéltár Tanfelügyelőség iratai: 
183o/1947.  

3./ Soproni Állami Levéltár Tanfelügyelőség iratai: 

31/1945. áug. 9.  
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Győrsziget állami népiskolájában a kibombázott polgári 

lakosság kapott hajlékot. A gyárvárosi iskolát a szovjet 

parancsnokság kórház részére foglalta le. Az iskola 33o 

tanulója a Qrábgyár kaszinóhelységében kapott helyet, ahol 

csak délután tanitottak. Á szovjet katonai hatóságok orszá-

gosan is de itt a megyében is támogatták az iskolák megnyi-

tását, a tanulás megkezédését. 1 ' /  

Nagyon sok helyen volt iskola, de tanitóhiány miatt nem 

működhetett. Igy az állami gazdaságok sopronpusztai iskolája, 

a romai kat. iskola Beziben, Árakon, és a köpcsénymajori  

állami népiskolában tanitóhiány miatt nem kézdhették meg 

a tanitást. Az utóbbinál a tanfelügyelő a következőket irja: 

"Ebbe az iskolába még kötéllel sem tudnak tanerőt fogni" 2 ./ 

A Közigazgatási Bizottságnak tett jelentésében máshol 

a győri tanfelügyelő a következőket írja: "Nagyon szomoru 

jelentést kell tennem Als4vámos községből, mí_szerint az i-

dén tanulóhiány miatt nem nyilt meg az első ca ztály. Az 

ottani plébános számitása szerint ha valami közbe  nem  jön, 

' 35 éven belül a község kihal." 3 .4  

Pesszimistának bizonyult a felfogás, mert azóta 18 év 

telt el, és a községben többen élnek, mint 1945-ben.. 

"Mint csemegét emlitem- irja továbbá a tanfelügyelő - 

Sáráspuszta közigazgatási és egyházi helyzetét. 

1./ Győri Állami Levéltár: 1418/1945.és 1562/1962. 

2./ U. 0. 2247/1945. 

3./ U. 0. 2247/1945. 	. 

3C 
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Sáráspuszta közigazgatásilag Alsóvámoshoz tartozd, jegy-

zősége Bácsán van, plébániája Győr-Révfaluban. A gyermekek 

Bácsára járnak iskolába. A sáráspusztai tanulók a tanítók 

véleménye szerint évek óta a bácsai iskolának legkiválóbb 

növendékei." 16/ 

Ez a jelentés is mutatja, hogy közigazgatásunk is 

időszerűtlen és elavult volt már. 

Elnéptelenedés miatt megszünt a győri ortodox és a 

neológ izraelita népiskola, a levéli romai kat. és az orosz_ 

váfi evangélaus népiskóla. Véglegesen megszűnt a Rohrer- 

f öld állami népiskolája, a győrsövényházi és a mosonmagya-

róvári rossz emlékű "Volksbund" népiskola is. Sok gondot 

és problémát okozott a tanfelügyelőségeknek a svábok ki-

telebitése. Több helyen a kitelepités után az uj gazdák 

letelepitésénél a tanfelfigyelőségeket nem vonták be, igy 

az iskolák, valamint a tanitói lakások céljaira megfelelő 

épületeket a kormánybiztos mind igénybe vette.' Levél község 

uj telepesei a miniszterhez fordultak, hogy részükre állami 

iskolát szervezzenek, mert a felekezeti iskolák fenn-

tartásával járó költségeket nem tudják fedezni. A kérést a 

tanfelügyelőség páátólólag felterjesztette, és addig is 

négy tanerőt küldött oda.1Hasonló kéréssel fordult Mária- 

\kálnok; és Ra jka község is •a tagfelügyelőséghez. Noha az 

utóbbinak volt állami népiskolája, de az uj település miatt 

a tanerő létszámát emelni kellett. 2./  

1./ Győri Állami Levéltár, Tanfelügyelőség iratai: 

2247/1945. 
2./ U. O. 
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Az ujjáépités éveiben a pedagógusokra nemcsak a tani-

tás nehéz munkája várt, 'hanem a meginduló élettel járó 

ezernyi feladat is. A tanitók részevettek a földosztó és 

termelési bizottságokban, a közmunkák irányítását a károk 

összeirását stb. végezték. A legnehezebb helyzetük kétség_ 

telenül miként a többi dolgozóknak is = különösen a váro-

siaknak, az infláció ideje alatt volt. A helyi sajtóban a 

következőket olvassuk: "Lehetetlen állapot, amikor,a pénz 

értéke napról napra kevesebb, aitan:i.tóság llónapok óta csak 

előleget kap, amiből nem tud megélni.% Különösen az uradal- t  

mi iskolák fenntartása probléma. Máshol:Havi lo5 00o pengő-

ből a szellemi proletárság legnehezebb életét élik ma a 

győri pedagógusok )  irja Pintér István, Győr-megyei szakszer-

vezeti titkár, _ !a az, hogy Győrben megnyiltak háboru után 

az összes iskolák, hogy a karácsonyi szünetig zavartalanul 

tanítottak, ez elsősorb an  a pedagógusok kitartásának erdd_ 

ménye volt. Ma,amikor az oktatás teljes embereket kiván, 

megengedhetetlen, hogy a pedagógusok pályájukkal össze nem 

egyeztethető módon keressék meg a mindennapit." 1 • 1  

A legnagyobb felháborodást a győri nevelők és tanulók között 

az váltottaski, négy mikor két győri lap is közölte a 

MTI azon jelentését, hogrszakszervezetek és a társadalmi 

szervek széleskörű társadalmi akciót inditottak a tarthatat-

lan nyomorral küzdő pedagógusok megsegitésére. A győri 

diákok másnap irással fordultak a laphoz, és mély fel-

háborodással nyujtották át tiltakozásukat. 

1./ Dunántuli Szabad Nép, 1946. jan.6. 
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A "Gyermekeink nevelőért" c. akciót és mindenféle könyör-

adományt, mind a tanulók, mind a nevelők visszautasitottak. 

Noha már jó forintunk volt, a pedagógusok helyzete mégis 

kétségbeejtőnek mutatkozott. A győri pedagógusok és .a győ-

ri MKP figyelemmel kisérte a VKM. tevékenységét, és ezzel 

kapcsolatban a következőket írja: 

"Szép amit a pedagógusok akarnak, de ha nincs pénz - mondja 

Keresztury Dezső vallás- és közoktatástgyi miniszter, de a 

pesti lapok közlése szerint arra volt pénze, hogy tizezer. 

svájci frankot átutalhasson egy $isszaboni fasizta lektor-

nak, elmaradt illetmény cimen." 1 !/ 

A gazdaságilag tönkrement ország természetesen nem tehetett 

anyagi kivétlelt a pedagógusokkal kapcsolatban. 

A pedagógusok érdekeik megVédéséért ugymm.nt a többi 

dolgozó ők is szakszervezetbe tömörültek. Győrben 1945. jun. 

6-án alakitották meg a Pedagógusok Szabad Szakszervezetét. 

Ezen a gyülésen a pártok képviselői is jelen voltak, Kurucz 

György gimnáziumi igazgató elnökölt, és ő a következőket 

emlitette "A nemezet napszámosai voltunk a szó rossz értel-

mében mert csak adhattunk tudást, munkát, egész életünket, 

de kérni, különösen követálmi nem volt jogunk. Ez nem illett 

a nemzet napszámosaihoz." 2 '/ 

1./ Dunántuli Szabad Nép jul.31.nov.13.-dec.19. 

2./ U. 0. 1945. jun. 6. 



_ 16 -  

A pedagógus szakszervezet élelmiszerrel, ruhaakció- 

val gondoskodott a pedagógusokról. A szakszervezet azonban 

•nemcsak anyagi érdekekért, hanem a szellemiekért is har_ 

colti tind országosan, mind a megyében kulturforradalmunk 

fő motorja az MEP. mellett - kommunista vezetésü - pedagó-

gus szakszervezet volt. Az általános iskola megvalósitásá-

ért, a pedagógusok szakmai és ideológiai továbbképzéséért, 

az iskolák államositásáért mindent megtett. A szakatervezet 

nem egyszer a nevelők moggositásával kényszeritette a hiva-

talos állami szervet a minisztériumot a szükséges lépések 

megtételéBe. A minisztérium halogató magatartásával szem-

ben a pedagógus szakszervezet munkáját a párt által meg-

szabott demokratikus kulturpolitika hatékony szolgálata 

jellemezte. 

A szakszervezet megyei tevékenysége is azt bizonyitet-

ga, hogy megalakulásától kezdve a lenini utmutatás szellemé- 

ben dolgozott. Lenin 1918. jun 5-én az internacionalista 

tanárok összoroszországi kongresszusán fejtette ki: "Fel kell 

szabaditani az életet, a tudást, a tőke, a burzsoázia ural- • 

ma alól. A tanitók nem zárkózhatnak be a szoros értelemben 

vett tanitói tevékenység szük keretei közé. A tanitóságnak 

egybe kell forrnia a dolgozók egész harcoló tömegével. Az 

uj pedagógia feladata az, hogy összekapcsolja a tanitói 

tevékenységet a tám'sadalom szocialista megszervezésének 

feladatával." l •/ 

1./ Lenin müvei 27. kötet 455 o.  

~ 
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Közben az iskolák szervezése és fejlesztése tervszerü-

en folyt. 1945. nyarán a ménfőcsanaki Bezerédi- kastélyban 
1./ 	. 

győri munkásgyerekek üdültek. 

Az uradalmak lakásaiból iskolákat szerveztek, igy Hanság-

majorban és Zselykepusztán. Itt az uradalmi lakásokból 

alakitottak iskolát. Az iskolák fenntartásához néhány hold 

földet is biztosítottak. A két pusztai népiskola a szoci-

ális körülményeknek is megfelelt, mert villanyvilágitás-

sal és vizvezetékkel volt ellátva. Ezekben a2 iskolákban 

Most  már a volt zsellér és cselédgyermekek járhattak, apik 

felszabadultak több ezer holdas uraik hatalma alól. A 

sötét düledező, földes iskolák helyett az uradalom legszebb 

lakásaiból alakitottt tantermekbe jártak. 2 ' /  
A győri tanfelügyelő felhívta Bácsa község figyelmét, 

hogy az ugynevezett Szitásgombon, illette koldustelepen 

iskolát szervezzen, mert az iaenhi gyermekek Bácsa és 

Győr-Révfalu között "ide-oda harmonikáznak." Határozott 

utasitás, hogy a telep tanköteles gyermekei részére isko-

lát kell biztositani. Amennyiben a község nem tudja, ugy 

az állam létesit ott népiskolát. 3 6/ 

1./ Szabad Győr, 1945. julius 2o. 

2./ Dunántuli Szabad Nép, 1945. aug. 31. 

3./ Győri Állami Levéltár, Tarfelügyelőség 

iratai: 2247/1945. 
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"Iskolát kér 65o munkásgyermek Győrben az Erzsébet 

telepen". -Olvassuk a győri napilapban. Ezek a gyermekek a 

mákosdülői és az ujvágosi népiskolába jártak. Télen a hideg 

miatt, ősszel és tavasszal a nagy sár miatt a nagy távolsá-

got  nem tudták végig gyakogolni.'A tanfelügyelő az Erzsébet-

telepk Népház vagy Kulturház helységét jelölte ki ideiglene-

sen, ahová állami tanitót is kirendelt. Igy megkönnyitették;a 

proletár gyermekek iskolába váló járását. A tanfelügyelő 

külön'en többször felvetette az iskola épitésének gondolatát 

ezen a helyen. Tervet is készitettek s a helyet Ortutay Gyula 

kultuszminiszter is megnézte. Az épitéshez loo.000 Ft-ot a-

jánlott fel. Mivel ott megfelelő helyet a talajvizsgálatok 

eredményei miatt nem találtak, az iskola épitését . elejtették, 

és a felajánlott összeget más iskola kapta meg. 1 ' / 	 ' 

Tanitót kér Győr-Lihócspuszta is, ahol Német Mihály, 

nyugatra menekült földbirtokos földjén 3o tanuló akart 

tanulni. A tanfelügyelőség•Megsér-Lickópusztán és Mosonszentjá- 

nos Istvánpusztán állami iskolát szervezett. Márialiget pusz- 

tán, ahol a háboru előtt Habsburg- főhercegi uradalom volt, 

a földreform során a 4o családból álló cselédség kapta meg 

a földeket. 

1./ Dunántuli Szabad Nép 1945. nov. 4. 

1947. szept. 24. 
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De sajnos itt iskola nem müködött, részben tanulóhiány, 

részben pedig mert a háboru alatt a'lakók az iskolákah, 
1:/ 

költöztek, s igy ott helység hiánya miatt nem.tanithattak. 

Az iskolák ujjáépitésére igen sok összeget forditott 

maga a minisztérium is, de a. helyi megyei és járási szervek 

is. Sajnos Ezeknek az összegeknek kimutatásáról feljegyzé-

sünk nincs, csupán a soproni tgnfelügyelő.1946. máj. 15-i 

jelentésében közli, hogy a VKM iskolák helyreállitása és 

felszerelése cimén egy milliárd pengőt utaltak ki. Ebből a 

soproni rém. kat. fiuiskola 65o millió pengőben, az evangé-

likus iskola 35o millióban, továbbá az Orsolyarend és az 

Istebl Megváltó Leányai rend részesültek. 2./  

A megye 31 kastélyából eltüntek a grófok, a báró$, 

a lakályok s helyükbe iskolákat, üdülőket, nevelőotthono-

kat szervezőék az általános iskolai tanulók részére. Héder-

váron az általános iskola megszervezésével a kastélyban 

három község és 1 puszta tanulóinak biztositottak iskolát. 3./  

Kisbodak római katolikus népiskola tatarozására 

5o.000 pengőt kapott a kultuszminisztériumtól. 4./ 

1./ Dunántuli Szabad Nép: 1946.jun.l5.nov.15. 

2./ Soproni Állami Levéltár: 7/1946. 

3.1 Gyári Állami Levéltár, Tanfelügyelőség irata_ 

i: 48o5/1946. 	. 

4./ U. O. 2247/1945. 



Az ellenforradalmi rendszer gyászos öröksége, a hábo-

rus pusztitások ellenére is a romokon megindult az élet. 

Megyénk nevelői felkészültek az 1945-46-os tanévre, s meg-

nyitották az iskolák kapuit, falukban, ta$ykon és városok-

ban egyaránt. Kétségtelen, hogy a dolgozó tömegek müvelődés-

vágya erősebb volt minden akadálynál. Ez a lelkesedés vezet-

te a szülőket és a nevelőket, hogy az uj tipusu•iskolában, 

az általános iskolában jó munkát végezzenek. 

Nagyon tanuléágos, az örökség vizsgálatánál a népiskolák 

fenntartóinak aránya. Az 1943-as statisztika szerint az is-

kolák fenntartói a következők: 

Népip,kolák a háboru előtt, 1943-b an . . 

Iskola Győr-Moson-Pozsony  
v. megyében  

Sopron  
v.megyében  

Összesen:  

Állami 3o  6  36  

Községi 9  1  lo  

Róm.kat. llo  117  227  

Református lo  lo  

Evangélikus 25  31  56  

Izraelita 2  4  6  

Érdekeltségi 1  1  

Egyesületi , 	2  1  3  

Összesen: 189 .  16o 349  

~L 
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A népiskolák fenntartói közül 299 felekezbti volt, az 

iskolák fenntartninak 85 %. A népiskolák közül 11 róm. kat. . 

és 1 községi uradalmi iskola működött. A katolikus iskolák 

közül 11 volt szerzetesi. Győr_Moson-Pozsony vármegyékben 5 

tanerőnél kisebb iskola 161, mig 5 tanerőnél nagyobb iskola 

28 volt. l./  

A számadatokból is kitűnik, hogy a felszabadulás után, 

midőn hazánkban a népi demokratikus forradalóm megvalósitása 

került napirendre, a közoktatásügy tartalmában, irányában 

és formájában már nem volt járható, még akkor sem, ha azt 

demokratikus jelmezbe öltöztették is. 

II. 

Harc az általános iskola megteremtéséért és az 

államositásért 

Iskolarendszerünk gyökeres reformját egységesen köve-

telték a Fürzgetlenségi Frontba tömörült pártok, mignem a . 

Magyar Kommunista Párt kezdem<Jnyezésére kormányrendelet 

mondta ki az általános iskola felállitását. 

1945. augusztus 18-án jelenik meg a 665o/1945. sz. 

Miniszter Elnöki Rendelet, amely 1 §-ban a következőket 

mondja: 

1./Győri Állami Levéltár, Tanfelügyelőség iratai: . 
534/1945. ápr. 25. és 1790/1945. 

Soproni Állami Levéltár 1943.okt.l.statisztikai 
adatok. 
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I 	"A népiskola I-VIII. és a gimnázium, illetőleg 

a polgári iskola I-IV. osztályai helyétt Álta-

lános Iskola elnevezéssel uj iskolát kell szervez-

ni." 

Ezzel valósággá vált a Tanácsköztársaság iskola-politi-

kájának egyik legalapvetőbb intézkedése, a VIII. osztályos 

népoktatás. Ez  az intézkedés - mint ahogy Révai elvtárs 

mondotta, "közoktatásügyünk földosztását!' jelentette. 

A kiegyezés idején létrehozott 4, illetve 6 osztályos 

népiskola reformjának gondolatával már a Horthy korszakban 

is foglalkoztak. Az erre vonatkozó rendelet azonban csak. 

194o-ben jelénik meg: az 194o. XX.tc .mondta ki a 8 osztályos 

népiskola megteremtését. A problémát már a III. Egyetemes 

Tanügyi Kongresszus is felvetette, de nem azzal a céllal, 

hogy ezzel elkezdje az iskolarendszer osztályjellegének 

felszámolását, hanem egyrészt, hogy utját állják a szocialis-

ta eszmék terjedésének és elősegitsék "l '/...a vallásos, 

erkölcsös, és nacionalista világnézet kialakulását 	" 

másrészt hogy még tovább mélyitsék az iskolák közötti szaka- 
, 
dékot. A 8 osztályos népiskola bevezetése nem szüntette 

volna meg, sem a polgári iskolákat sem a középiskolák alsó 

négy osztályát. A tervezett 8 osztályos népiskola szellemi 

szinvonala lényegében nem haladta volna meg a 6 osztályos 

népiskola szinvonalát. 

1./ A III.Egyetemes Tanügyi Kongresszus. 

Budapest, 1928, I. k.$$$ 88-89.o. 

ti- 

Sr 
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Ezzel szemben az általános iskola feladatának tekin-

tette, hogy a középiskolák 4 alsó osztályának áddigi szin-

vonalát elérje,, és idővel meghaladja. Ezzel a jövő társa-

dalom mindenegyes tágját hozzájuttatja azokhoz a szellemi 

javakhoz, amelyek eddig csak egy vékony-társadalmi réteg-

elsősorban az uralkodó osztály- gyermekei számára adattak 

meg. A miniszterelnöki rendelet 2. §=a a végrehajtást a 

VKM-re bizza. A minisztérium illetékeséi nagyon lagymata-

gon hajtottak végre a minisztertanácsi határozatot. 

J ~ 

A rendelet végrehajtásának lassuságát objektiv és 

szubjektiv tényezők magyarázzák. Objektiv akadály volt 

Horthy rendszer öröksége: A 6939 népiskolából 2756 osz-

tatlan iskola volt, és 5155 népiskola tanerő és tanterem-

hiánnyal küzdött. 1 '/ 
Ezek miatt sem indulhatott meg azonnal' országszerte, de 

itt a megOben,is az általános iskolai oktatás. Az objek-

tiv nehézségek mellett azonban-a minisztérium régi appa -

rátusának jelentős része nem azon fáradozott, hogy "a népi 

demokrácia iskolája" minél erősebb legyen, hanem; hogy a 

Horthy-korszakban megszerzett poziciójukat megtarthassák, 

és igy álcázott formában tovább dolgozz anak régi céljai-

kért. A minisztérium, az egyházak, a tanfelügyelőségek 

és az egyes iskolák igazgatóinak konzergativ, sőt reakci-

ós álláspontja gátolta az általános iskola  kef kifejlődé-
sét.  

l./ Rácz Béla: Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 

Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumának 

Vörszténe4  é y. o. Levéltári Közlemények: 1962. .. ,  
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A kultuszminisztérium rendelete értelmében a tanelügyelő-

ségek feladata a megékben az uj általános iskola megszer-

vezése. Igy a győri és a soproni tanfelügyelők a helyi lapok-

ban ismertetik az uj iskolatipust. Az ismertetések kitérnek 

arra, hogy az általános iskolának elsősorban a vidéki tanulók 

szempontjából van nagy jelentősége, mert igy a tanulóknak nem 4 

kell faluból városba járniuk, hogy a népiskola négy osztálya 

után tóvább tanulóanak. Ez az iskola minden 6-14- éves gyermek 

számára kötelezően é@ ingyenesen biztositotta az egységes alap-

müveltséget az utat és egjenlő esélyt a magasabb iskolába. 

jutásra. 

A győri tanfelügyelő a Közigazgatási Bizottsághoz kül-

dött jelentésében az.uj iskolareformot antidemokratikúsnak 

nevezte, mivel csak ott kellett felállitani, az első rendelke-

zések szerint, ahol a személyi és tárgyi feltételek adva vol-

tak. A falusi ember számára még az uj körülmények között is 

nehezebb iskolához jutni, mint a városi embernek. 

A tanfelügyelő nem vette észre, hogy épp ellenkezőleg . 

azt az iskolát vitték falura és községekbe, amely eddig csak 

tárosban volt. 

Szerinte antidemokratikus azért is, mert ha mégis volt 

a 4o tanuló, amely a megnyitáshoz szükséges, nem biztos, hogy ' 

rendelkezésre áll-e megfelelő felkészültségü tanár. 



Gazdasági vonatkozásában elismeri az általános iskola 

jelentőségét, mert ahol megszervezik, ott a szülők mentesül-

nek a házon kívüli oktatás és a bejárás nehéz és sulyos terhe-

i alól. Rámutat a tanfelügyelő arra, hogy a városi iskolák 

e&őnyben vannak, mert azok nevelői már évek óta szakosodtak, 

és iskolájuknak jó a felszerelése. Ezzel szemben a falusi is-

kolák a primitiv felszerelésükkel, még ha kiváló tanítók is 

foglalkoznak velük, nem érhetik el azt a nívót amit a városi 

iskolák, Szerinte a/ törvényt módotlitani kellene, és minde- 

nütt fel kell állitani általános iskolát, még akkor is, ha nincs 

meg az V. osztályban a 4o tanuló, vagy a szükséges t anterem, 

mert átmenátileg bérhelységekkel, vagy épitéssel át lehet 

hidalni a nehézségeket. 

Haladó szellemben foglalköZik a tanítóság főiskolai 

képesitésével, melyet szerinte végr$ kell hajtani, ha ez nem 

történik meg a város és falu között még nagyobb lesz a nivó 

különbség, amely minden vonatkozásban káros/ hatását éreztetni 

fogja. 1./ 

A tanfelügyelők mindent elkövetnek, hogy.az általános 

iskolát az első évben zOkkenőmentesen kezdjék el. A győri és 

a sorponi ujáágok állandóan figyelemmel kisérik az általános 

iskola sorsát, és többször harcos módon felvetik a problémá-

kat, és helyerb eligazitsát, tanácsot adnak. 1945. szeptemberé-

ben miniszteri rendeletre a tanfelügyelők ujjá ala$kitják az 

iskola gondnokságokat. 

1./ Győri Állami Eevéltár:.2247/1945.október 3. 

dr. Szemerédi Béla tanfelügyelő. 
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A rendelet értelmében az iskolaszéket és a gondnokságot 

meg kell tisztitani a régi reakciós elemektől, és a d-e-

mókratikus fejlődést biztositani kell. Ezekben az iskola- . 
székekben földbirtokosok, volksbundisták, és más reakciós 

elemek müködtek,.A demokratikus  érzületű öntuda-tos tani-

tóság természetes törekvése volt az, hogy a helyi hatósá-

gok gyámkodása alól felszabaduljon. Ezért nagy előrelépés 

volt az állami népiskolai gondnokságok megszüntetése. 1./  

A munkásosztály élcsapatának országosan és a megyénk-

ben is sulyos harcot kellett vivnia a köznevelés demokrati-

kus reformjáért, az általános iksola megteremtéséért. A 

közoktatásügyi szervek, a tanfelügyelőségek nagyfoku pasz-

szivitást tanusitottak. A politikai reakció erői az egy-

házakon belül is a régi iskoláért, befolyásuk megtartásáért, 

vagy növeléséért szintén harcot folytattak. . 

Ha megnézzük az iskolafenntartókat a megyénkben, akkor 

megyarázatot találunk arra a szabotálásra, melyet a felekeze-

tek, az általános iskolával szembeiln tanusitottak. Ezekről 

a győri és a soproni ujságok többször irtak. "Az általános 

iskolák egyöntetü bevezetését csak az egyházi iskolák tehe-

tik kérdésessé." "Ujra az általános iskolák kérdése."  2./  

1./ soproni.illami Levéltár; Tanfelügyelőség iratai: 
. 64%1946. VKM. 229o/1946. 

2./ Duhántuli Szhbad Nép: /az MKP napilapja/ 1946. 
junius 31.- aug. 9, 
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Az utóbbi cikkekben a győri bencés gimnázium igazgatójá 

ismerteti a rendeletet, mely szerint a római katolikus 

Püspöki kar"is élrendeli a katolikus általános iskolák 

megszervezését. 	 . 

/3131/1946-47-Katolgkus Főigazgatóság./ 

A  katolikus iskolák autonómiá4}ukkal élve, az 

államiaktól függetlenül akarták megszervezni az általános 

iskolát. Főleg az uj iskola tantervével nem értettek egyet, 

s ezért akartak teljesen különálló iskolát létesiteni. Ez, 

a miniszteri rendelet formái megoldását jelentette csak. 

Egységes tanrendszer, egységes tankönyv,.és a nevelők • 

egységes szakositására volt szükség az uj iskolánál,. hogy 

az tartalmában is megvalósuljon. 
1 

Ez a harc.1945-46-ban nemcsak védekező, hanem oly-

kor támadó is volt. A két alápvetően fontos kérdés a köz-

oktatásügyben az egyház és az állam vonatkozásában _ af, 

iskolák államositása és az iskolai vállásoktatás kérdése 

a demokratikus hatalom és a kormányzata részéről ekkor 

még felsem merült. Az egyházak reakciós körei, ahol té- 

hették, lassitották, vagy szabotálták az általános iskola • 

megvalósitását. Régi tankönyveket engedélyeztek használat-

ra, a demokratikus ifjusági mozgalmat nem engedték szervez- 

1 kedni az egyházi jellegü iskolákban. lom/  

Ezt a támagó szellemet mutatja az 1946.dec.8-án 

az Uj Ember c. katolikus hetilapb an  megjelent: "A győri 

példa" c. cikk is. A cikk irója a győri állami általános 

iskolák ellen intéz támadást. 
1./ Orbán Sándor: Az egységes állami iskola megteremtése. 

Bp. 1955. 564 . o . 
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Szerinte a győri állami általános iskolák néptelenek ;  szem-

ben a zsufolt katolikus iskolákkal. Két törvényes és érvé-

nyes miniszteri rendelet alapján 9 uj szervezett tanitói 

állás állami jóváhagyását nem kapták meg, és a menekült 

katolikus, tanerőkét az iskolákból elviszik. Végül a tan-

könyv monopólium ellen tiltakozik a cikk irója. 

"Az-üj Ember- cikke és a valóság "cimen" A Győri 

Munkás", a szociál demokrata párt lapja 1946. december 

11-én válaszolt. 

A győri ujság irója pontról pontfa megcáfolta az 

állitásokat, melyek szerint az állami polgári iskolák nem 

épithették ki az általános ihkola alsó tagozatát, mert ah- 

hoz sem tantermük, sem nevelőjük nem volt. A helyi ismere- 

tekkel nnm rendelkező Székesfehérváron székelő tankerületi 

főigazgatónak utasitását próbál ták Győrben végrehajtani, 

de a fenti okok miatt nem tudták. Könnyű volt a győri bel- 

városi római kat. iskolának mind a 8 osztályát felépiteni, 

mert a szomszédságban  volt a bencés gimnázium, mellyel 

könnyen tudott együtmüködni. Igy adódott a tanulólétszám 

emelkedése is. 	 . 

Az állami általános iskolákban kihasználatlan tan-

terem nem vol t ,' csak használhatatlan, mert az állami iskolá-

kat sok háborms kár érte. Az állami iskolákat igénybe 

vették magyar, német, szovjet katonák elszállásolására, rak-

tárakfl céljaira, ettől a felekezeti iskolák legnagyobb 

része mentesül. A tanerőkkel kapcsolatb an  rámutat a cikk irója,. 

hogy a 9 tanerőt valóban  még nem neveték ki, mert a 



i 

kinevezések ebben az  időben ezért késtek, mert a minisztéri-

um elsősorban az 1-2 tanerős iskolákhoz nevezett ki, másodi]' 

vagy harmadik nevelőt. A vármegyében pedig ebben az időben 29 

1 tanerős iskola volt, és ezek is tulnyomó részben felekezetiek 

voltak. A vizsgálat megállapította, hogy a menekült tanerőket 

sem vitték el, csupán egy távozott a saját kérésére. A töb_ 

biek ott voltak a katolikus iskolánál, s azokat is az állam 

fizette. A tankönyv-monopóliummal kapcsolatban  pedig rámutatott 

a cikk írója, hogy elsősorban a katolikus iskoláknál találkoz-

tunk ezzel, mert ott csak a Szent István Társulat által ki _ES 

adott könyveket használhatták. 

Itt a tények és a számadatok világosan beszéltek, melye- 

ket az Uj Ember cikk irója nem ismert. Tulzott állitásában, 

hogy ami Győrben az iskolák körül történik, abban  az ország-

egész helyzete is tükrözmdik, csak tulzott ferdité s és 

téves általánosítás történt. Ez a p&lda is mutatja azt a 

harcot, melyet a'pártok, a haladó gondolkodásu emberek viv-

tak az uj általános iskola megteremtéséért. 1.1 
Amíg a reakció részéről az általános iskola kialakulá-

sát akadályozták, a haladó szellemű szülők és nevelők, vala-

mint a párt és a társadalmi szervek azon fáradoztak, hogy a 

fejlődésben levő demokratikus általános iskoüák zavartal an  

müködését biztositsák. 

1./ Az Uj Ember c..kat. hetilap 1946.dec.8. 

Győri Munkás, szoc. dem.naailap.l946.dec.11. 
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Különösen a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének 

Győr-megyei szervezete követett el mindent az iskolák  és 

a gyermekek érdekében. Az MNDSZ. felhivással fordult az is-

kolák igázgatóihoz, hogy jelentsé4 iskoláik problémáit, hi- 

ányait, a nevelők és a tanulók szociális körülményeit. Min-

dent megtett a fütött tanteremért, iskolafelszerelésért; ol-

csó könyvekért, a gyerekek szociális megsegitéséért. Kezde-

ményezésére Győr városában megalakult az Iskolabizottság, 

mely minden iskolatipus egy-egy nevelőjét, és a szülőimunka-

közösség egy-egy tagját .  delegálta. Az iskola bizottságokkal 

most már káröltve az MNDSZ. hozzálátott az iskolák javításá-

hoz. 

Soha nem látott társadalmi összefogás jött létre, az 

iskolás gyermekek 1946-os karácsonyáért. A kereskedők, a 

gyárosok, az az UNRA ajándékokat küldött, a városi t anács költ-

ség_yetéséből lo.000 Ft-ot juttatott gyermekeknek. A győr-

sövényházi MNDSZ 138 gyermeknek adott könyvet, füzetet, s 

meleg tantermet biztositott. Több iskolában ezekben az évek- 

ben a tüzelőre a tanulóktól vagy pénzt gyüjtöttek, vagy 

maguk a tanulók hoztak tüzelőt. A győri MNDSZ. munkáját or-

szágosan is elismerték, Rajk Lászléné levelét találjuk a 

győri ujságban: "A győri MNDSZ példát mutatott." 1./ 

Azt a harcot, melyet az általános iskola megteremtésé- 

ért folytattak a megyében akkor értjük meg igazán, ha az 

iskolák statisztikai adatait tanulmányozzuk 1945-48-ig. 

1./ Dunántuli Szabad Nép, 1946.okt.217.nov.23. 
26. dém. 24. 

i 
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A népiskolák fenntartói az 1945-46-os tanévben 

             

             

             

 

Iskola  Győr-Moson  
tm.  

Sopron 
vm. 

Ös szs  

  

Győr-Sopron 
polg.és.gimn. 

 

             

             

Állami 31 6 3'7 9 4  

Községi 8 1 9  
Róm. kat. ll0 116 226 5 5  
Református lo - lo - - 

Evangélikus 25 	31 	56 	1 
Érdekeltségi 1 	- 	1 	1 	- 
Izraelita 	2 	- 	2 	- 	- 

Összesen: 187 	154 	341 	15 	l0 1 •/  

Sajnos a tanévből nincs adatunk arra, hegy hány népiskolát, 

polgári iskolát és gimnáziumot szerveztek át általános iskolá- 

~ ( 

()el?  

vá; Mivel a szervezés és igy a tanitás meginditása is igen 

II  nehezen és lassan ment, ezért a VKM. rendelettel előirta, hogy 

melyik tanévben milyen iskolákat kell átszerveznünk. Kimondja, 

a rendelet, hogy együtt kell müködniük az egy helységben lévő 

különféle fenntartóju iskoláknak. 2 •/ 

Az iskolák együttmüködéséről, körzeti iskolák megszervezé-

séről külön is rendelkezett a minisztérium. Sőt a tanköte-

lezettség teljesítése érdekében a felső tagozat részére álta-

lános iskolai tanulóotthonok megszervezéséről is gondoskodott: 

Ebből a szempontból a győri tanfelügyelő a hédervári, 

1./ Statisztikai Adatgyüjtemény. 1945/46.tanévre. 
Kézirat,Müvelődésügyi Minisztérium Stat. 0:' 

2./ VKM. 70:000/1946.sz.r.és 9o.000/1947.IV.sz:r.' 
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a dunakiti és a mosonmagyaróvári kastélyokat, Győrszemerén 

pedig többszobás házat igényelt ki, hogy általános iskolai 

kollégiumot hozzon létre. A hédervári iskola jelentőségét, a 
S 

	

	tanfelügyelő kiemeli, mert Szigetköz e területén csak 1-2 

tanerős iskola volt. A volt gfófi kastélyban viszont több 

‘ 	tanterem állt rendelkezésre, s igy ott általános iskolát és 

kollégiumot is tudtak szervezni. Az általános iskolai kol- 

—ilégium Héderváron 1949-ig mükődött. 1'1 
Az iskolák együttmüködésére jellemző, hogy Győr 

városában  lo állami általános iskola működött együtt a 3 

állami iskolával. A székesfehérvári tankerületi főigazgató 

j Z 

	

	
34 gimnáziumi és polgári iskolai képesitésü tanárt osztott 

át a győri általános iskolákhoz. Ebből viszont nyugdijazás 

és áthelyezés folytán csak 23 maradt a lo általános iskolánál. 

Győr-Révfalu iskoláját körzeti iskolává szervezték, mert a 

kisbácsai szitásdombi általános iskolát hozzácsatolták. Igy 

önálló iskola Győr városában 9 volt. A római kátolikus iskolák 

közül 7, az evangélikus iskolák közül pedig 1 alakult át.ál-  

talános iskolává. 2.1  

Lomig Győr városában az általános iskolák átszervezése 

1946., szeptemberére megtörtént, annál nehezebben ment a 

vidéki iskoláknál, különösen az 1-2 tanerőseknél. 

1./Dunántuli Szabad Nép: 1946.jul.31. • 

2./Győri Állami Levéltár,Tanfelügyelőség 

iratai: 48o4/1946. 

1,1 1(  
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A legnehezebben ment a megye déli részén, ahol a nevelők nem 

akartak együttmüködni. 1 '/  

Az együttmüködésre érdekes példát emlit - "A  Győri Mun- 

kásn c. ujság, mely szerint a megye egyik esperese nem volt 

hajlandó együttmüködni az evangélikus iskolával, mert eleve 

kifogásolta, hogy ott a történelmet az evangélikus tanitó 

tanitotta volna. Ebből is láthatjuk, hogy a történelmet annyi-

féleképpen tanították, ahány iskola fenntartója volt az általános 

iskolának. Néhány helyen szép példát találunk az együttmükö-

désre. Igy Csikvándon egy katolikus és egy evangélikus iskola 

müködött együtt. 

Ponyvád-pusztán, ahol• egy tanitőmő már 15 évig tanitott egye-

dül, a felekezeti iskola nevelőivel összedolgoztak. 26 / 

Sopron vármegyében 26 önálló, 23 körzeti és együttmükö-

dő, 64 fiókiskola müködött. A soproni tanfelügyelő különben 

megemliti, hogy iskoláinak tekintélyes részében kicsinyes 

szempofitok miatt nem müködtek együtt, és igy a népiskolai 

szinvona-1 nagyon alacsony. Az alacsony szinvonalat a 

hitfelekezeti iskolák fenntartásával indokolja, s igy szerin.... 

te Sopronban 1.674 tanuló sinylődött alacsonyabb kulturszin-

vonalon, mert részükre nem szervezték meg az általános-is- 
i 

kolát. 3 '/ 

1./Dunántuli Szabad Nép, 1946. okt. 27. 

2./Győri Munkás /szociál demokrata párt napilapja 
/1946.jul.3./ 

3./ Soproni Állami Levéltár,Tanfelügyelőségiratast: 

1812/1946. 
Sopron Megye /Napilap/,1948.jun.l. . 
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Az általános és népiskola alakulása az 1946-47 tanévben 

Iskola  Győr-Moson vm. Sopron vm. Összesen: 

St.isk.  Nép isk.  Ált.isk. 
1 
 Nép isk  i 

Állami 38 6 lo 2 56  
Községi 7 1 1 - 9  
Róm.Kat. 	69 27 96 26 218  
Református 	5 5 - - lo  
Evangélikus 12 6 l0 21 '49  
Izraelita 	- - 4 4  
Érdekeltségi - 1 - - 1  
Egyesületi 	- 1 - - 1  

Összesen: 	131  . 	47 117 53 348 1 ./  

Az 1946-47.  tanévben tehát 248 általános iskola és  loo 
népiskola müködött a megye területén. Az összes alsófoku is-

koláknak csak 71 %-a volt, általános iskola.  

Az egy tanerőt iskolák közül állami ált. isk 4.  

" 	népisk. 	8.  
nem " 	ált. isk. 15.  
nem " 	népiek. 65  

2./  
95  

Az 1947-48.  tanévben 254 általános' iskola és lo7 népiskola 

müködött. Az összes isjpláknak csak 70 ó_a általános iskola. 

A-különbűző iskolafenntartók az általános iskola müködésének 

harmadik évében is még mindig akadályozták a teljes átalaku.- 

fást.  

1./Statisztikai Adatgyüjtemény. Kézirat.Müv.Min. 
Stat , Oszály, az _946-47 tanévre. 

2./ U. 0. 

~ 9  
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Az általános iskola és népiskolá alakulása  az  1947-48-as tanévben 

Iskola Győr-&foson vm. Sopron vm. Összesen: 

Ált.isk. 	
1 	

Nép. isk. klt.isk. Nép.isk. 

Állami 42 5 lo 	. 2 59 
Községi 5 1 	- 1 — 7 

Róm.kat. 72 37 92 27 228 

Réformátus 5 4 - 9 
Evangélikus 17 6 lo 	21 54 

Izraelita - szünetelt 	4 4 

Összesen: 141 53 113 54 3o1 1 •/ 

Az általános és népiskola alakulása az 1948-49-es 

tanévben, az államositás után 

Ilskola 	Győr-Moson vm. Sopron vm. Összesen: 

Általános is. 127 126 253 
Népiskola 25 5 3o 

2./ 

Összesen: 152 131 283 

Az államositás évében az általános iskolák száma már 89 % 

volt. Az iskolák összevonásával, most már teljes együttmüködés-

sel működők 21 %-kal lett  hevesebb  az iskolák száma is. 

1./ Statisztikai Adatgyüjtemény. Kézirat.Müv.Min. 
Statisztikai osztály 1947-48_as tanévre. 

2./ U. O. Az 1948-49-es tanévre. 



Iskola 1945-46 	egy  

tanitók,tanulók I nevelőre  

  

Állami 	210 	6.593 	32 
Községi 	15 	.749 	49  
Róm.kat. 	716 35.256 	49  

Református 	17 . 	.745 	43  

Evangélikus 109 	4.276 	39  

Érdekeltségi 1 	74 	74 

Egyesületi 	- 

Összesen: 	1.068 47.693 	43 

— 3  

S&tanitók és a t anulók megoszlása Győr-Moson-Sopronvm-ben. 

1946-47  egy  

nevelőre tanit ók  tanul .  

257.  8.66o 36  
74o 36  

858 33.57o 3o  

rs 	— .438 3o  

— 1.939 3o  

4  
1 loo loo  

1.115 45.497 31 1 •/  

A 	A tanulók létszámából hiányztiznak a polgári iskolai t anulók. 

	

A látszámuk: 1945-46-ban 	3.1o4 tanuló 

	

1946-47-ben 	1.879 "  

	

1947-48-ban 	924 "  . 

Áz 194748-a s tanév statisztikai adataiból sajnos csak a tanu-
lók létszámát ismerjük. Győr-Moson megyében 27.773 tanuló 

.~1~ 	 Sopron megyében 	21.723 ' 
It 

 

	 2,/.  
Összesen: 	49.496 tanulő volt.  

Az 1948-49-es tanévben a tanitók és a t anulók megoszlása a  

következő:  

Győr-Moson megye 
Sopron megye 
Összesen:  

9o2 nevelő, ebből 89 t anár, 776 tanitó,  
663 	77 " 	623 "  

 

1.565 nevelő, ebbő1166 tanár,1.399 tanitó. 

Győr-Moson megyében a tanulók létszáma: 29.315 

Sopron 	" 	 " 
	 It 

 23.182  

  

Összesen: 	 52.497  

1./2./3. /. Statisztikai Adatgyüjtemény.Kézirat. 

Müv.Min. 	 . 
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A statisztikai adatokból is láthatjuk, hoe' az egyház 
ahol tehette, az osztott általános iskola helyett az egy 
tanerős, vagy részben osztott iskolához ragaszkodott. Amig 

országos viszonylatban az általános tákolák száma 65 % volt, 

a megyében 7oág,71 %a-os. 

Harc az iskolák államositásáért 

15 év nem hosszu idő. Szemünk mégis megszokta az isko-

lák tábláin az "állami" jelzést. Ugyis mondhatnánk: megszok-

tuk az állam; egységes tanrendszert. Ez azbal jár, hogy a 15 

év előtt felfokozott tettrekészség az általános iskola és a 

szocialista nevelés megvalósitásáért, mintha veszített volna 

lendületéből. Az iskola életrehivása, jellegének megváltóz-

tatása csak egyik része volt annak a harcnak, amelyet a párt 

irányitásával végeztünk. A másik része a harcnak a szocialis-

ta általános iskola megteremtéséért még napjainkban is törté-

ni. 

A Magyar Kommunista Párt III. kongresszusa a forradalmi• 

fejlődés további utját megadta. 1946. végén megtörtént a 

győri Vagongyár állami kezelésbe való vétele. 1947. juliu- 
, 	 

sában törvényerőre emelkedett és augusztus 1-én megkezdődött 

a 3 éves terv végrehajtása. Ez a terv nagy gondot forditott: 

"Közoktatásunk megjavitására, iskolák épitésére, az ipari 

és mezőgazdasági dolgozók oktatására, a városi, falusi és 

tanyai lakósság kulturális szinvonalának felemelésére." 

1./ A 3 éves terv. Az MKP javaslata.Bp.1947. 
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ti 

A soproni tanfelügyelőség 3 éves tervében valamennyi álta-

Ws . lános iskola helymeállitását, valamint hét uj tanterem, egy tor- 
?? naterem, egy rajzterem, egy igazgatói lakás épitééét irányozta 

:(r I elő. A brennbergbányai állami általános iskola fejlesztését a 

o P  bányatársulat kötelességévé tette. A tervet teljesitették."/  

1947. novemberében sor került a bankok államositására. 

1948. márciusában államolítják a loo-nál több alkalmazottat 

tartó ipari vállalatokat. A fordulat éve jelentős változásokat 

hozott oktatásügyünk életében is. A munkásosztály é,A a paraszt-

ság, valamint a haladó értelmiség egységes törekvése folytán 

megérett az idő arra, hogy a korszerü oktatás alapjait meg-

teremtsük. Hosszu történelmi előzmények után születött meg az: 

1948. XXXIII. törvény. 	2./ 

amely az iskolák államositásáről intézkedik. Ezzel lehetővé 

vált, hogy a különböző iskolafenntartók kezében lévő iskolák 

egységes állami irányitás alá kerüljenek. Igy most már sor 

kerülhetett arra is, hogy az egyes településeken több kézben 

lévő 1-2-3 tanerős iskolákat összevonják, és igy az egységes 

állami általános iskolában a magasabb szinvonalu oktatás 

lehetőségét megteremtsék. Az államositás ténye biztositotta 

azt is, hogy az iskolák épitéséről, felszereléséről, állandó 

és folyamatos.góndoskodás történjék. 

1./ Soproni Állami Levéltár, Tanfelügyelőség 

. 	iratai: 168/1947. 	. 
2./ Magyar Közlöny, 1948.jun.16. 
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Ez a harc azonban, melyet az iskolák államositásáért foly-

tattak nem 15 évvel ezelőtt kezdődött. loo évvel ezelőtt már 

az Első Egyetemes Tanitógyülés is követelte, hogy: "A tanitók 

legyenek állami hivatalnokok." A Tanácsköztársaság idején 

1919-ben a Forradalmi Kormányzó Tanács XXIV. sz . rendeletével 

ezt végre is hajtották. 

Több dokumentumot találunk a megyében, mely azt bizonyitja, 

hogy a nevelők régi kivánsága és követelése teljesült az álla-

mositási törvénnyel. 

1886-ben Győrött készült a Néptanitók Naptára. Ebben a fe-

lekezeti tanitók helyzetéről többször találunk cikket. Egyik 

ilyen cikk.a felekezeti tanitók a koldusokkal hasonlitja össze, 

mondván, hogy a koldus ha egész nap nyómorog is, de estére 

pénze és betevő falatja van., mig a felekezeti tanitó egész 

éven át küszködik, de se pénze, se betevü falatja nincs. 

Szószerint idézem: "A tanitóhoz beállit egy koldus: Jénapot 

kolléga! 

Kolléga? Hát azt hiszi, hogy én is koldus vagyok? 

Nem, én felekezeti tanító vagyok, itt az oklevelem. 

És jobban  megy m ióta koldulásra adta a fejét? 

- Jobban  bizony, mert ha egész nap nyomorgok, estére van pénz-

zem. Azle5tt egész esztendőn át nyomorogtam, mégsem volt pénzem. 

soha. 1 "/ 

2i megye tanitói nem tétlenkedtek, hanem többször felhivás- 

sal  fordultak  a többi koilégékhoz, s velük együtt kérték, hógy: 

"A tanfelügyelő ne lehessen más csak okleveles tanitó... 

A hazai néptanctóság egy zászló alatt egyesülve emelhesse fel 

szavát."  2 '/  

1./2./ Győrmegyei Hirlap. 1948.jun.2o. 
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Ugyancsak Győrött adják ki a "Ta'itóbarát" c. lapot. A 

lap 1888. évi lo. számában Rácz Ferenc felelfezeti tanító 

rávilágít az akkori szomoru sorsukra. A kormány hivatalosan 

is támadta ezt a lapot és az  akkori Iskolai Szemle: -  

"...tudatlan, izgága fiatalembernek nevezte szerkesztőjét;"- 

... Gárdonyi Gézát, 1./ 	. 
Ezt a harcot a felszabadulás után a megye haladószel- 

lemű nevelői tovább folytatták. Noha ez a harc már könnyebb 

volt, mert az Mu, és igen sok állami vezető támogatta. 

Már 1945-ben  közli  a győri tanfelügyelő á 46.24o/1945. VKM. 

sz . rendeletet. Ennek 6. fi-a módot ad mindazon nem állami 

népiskolai . tanitóknak, hogy akik az állami oktatás hivei 

és demokratikus gondolkodásuak, állami tanitói kinevezésü-

ket kérhetik. 2./ 

Az egyházi hatóságok már az államosit ás előtt lemond-

tak az uradalmi iskolák fenntartásáról, s az egyház jóvá-

hagyásával már 1945-ben kérni lehetett ezek államositását. 

Miniszteri rendelet szerint az iskolák fenntartása továbbra 

is az egyházközség, vagy a politikai község feladata, de 

ha egyik sem tudja vállalni, az állam segélyt ad. 3.0  

" Államósitsák az iskolákat" _ kéri a mindszentpusztai 

tanitó 1946. november havában..Itt egyházi. iskola volt, s 

földreform után a község vette át, de sem azóta, sem a 

multban senki sem törődött ezzel az iskolával. 

1./ Győrmegyei Hírlap. 1948.jun.2o. 
2./ Győri Állami Levéltár, Tanfelügyelöség 

iratai: 2247/1945. 
3./ Dunántuli Szabadnép. 1945. okt. 4-6. 

,0 Z 
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Viszont az is haladás volt már, hogy végre egy községi 

~ ~ l tanitó hangot mert adni iskolájával kapcsolatos problé- 
máinak. 1./ 	 . 

"Amikor a lezárt ajkak szóra nyilnak" : irja Pintér 

István, a megyei pedagógus szakszervezeti titkár, aki 

Gergely Sándor ménfőcsanaki tanitó panaszát ismerteti. 

Mivel a nevezett tanitó megemlitette, hogy a plébános-

nak nincs is tanitói oklevele, világi tanitók is lehet-

nek igazgatók, őt ezért az előléptetésből kihagyl,ák, sőt 

egyházellenesnek bélyegezték. "Itt valób an  sürgősen ten- 

ni kell valamit," - fejezi be a cikk irója. 2./ 

Az MSP segitségével ezt.a harcot a megyei pedagógu- 

sok tovább vitték. A legharciasabb és legőszintébb meg- 

nyilatkozátt a győri pedagógusok 1948.május 14-én mutat-

ták meg, amikor a pedagógus szakszervezet uj választásra 

hívta össze őket..'A győri városháza nagyterme-zsufolásig 

megtelet civil és szerzetesi nevelőkkel. A gyülésen ma-

gam is részt vettem. Arcig Lukács Sándor országgyülési 

képviselő a pedagógusok státuszrendezéséről beszélt, min- 

I  denki. figyelemmel hallgatta,.'a még meg sem emlitette az 

iskolák államositási kérdését,.a szerzetes tanárok, neve- 

, lők a teremből tüntetőleg kivonultak. A többiek tapsvihar_ 

(11 / ban törtek ki., majd Lukács' Sándor ismertette Mindszenty 

körlevelét, melynek utasítása szerint a római katolikus 

iskolák nevelői nem vehetnek részt oly an  gyüléseken, ahol 

az egyházi iskolák államositásával foglalkoznak. Majd - 

folytatta _ erre a körlevélre maga a kultuszminiszter fog 

1./Dunántuli Szabad Nép, 1946.nov.3o. 
2./ Győri Ujság, 1948.jan.18. 
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válaszolni, mert a kormány nem .engedheti meg, hogy a tani-

tók, a nevelők politikai jogait bárki is korlátozza. Ki-

jelentette továbbá, hogy akit e miatt bántódás érné, az 

állam azonnal átveszi és beosztja az állami iskolába. 1./  
Győr megye népének 1948. május 23. történelmi napot 

jelentett, mert ezen a napon a munkáspártok egyesülése 

után megalakult a Magyar Dolgozók Pártja. Kossa István a 

központi kiküldött többek között a következőket mondotta: 

"Meg kell szüntetni a vagyonos osztály müvelődési monopo-

liurát, az általános iskola fejlődését biztositani kell, 

tantermeket, iskolákat, tanitói lakásokat kell épiteni, a 

tanrolókat olcsó és jó könyvekkel  kell ellátni, a nevelők 

szakszerű és demokratikus továbbképzését, anyagi helyeze-

tük javítását, társadalmi megbecsülését és az egyházi is-

kolák államositását kell elérnünk." 2./  
Pártunk Győr-megyei és soproni szervezete éberen fi-

gyelemmel kisérte és irányitotta ezt a harcot, s időnként 

az ujságokban hirt adtak. Közolték az országos és a helyi 

megmozdulásokat, eseményeket. A Győrmegyei Hirlapban olvaq. 

hatjuk Ortutay Gyula kultuszminiszter nyilatkozatát: 

"Szabód embereket csak szabad emberek nevelhetnek, s az 

államositás nem jelenti a hittántanitás megszüntetését. 

`tRéuai József beszédéből is közölnek:" Az iskolák álla-

mmmositásának kérdését békésen akarjuk megoldani, de ha igy 

nem megy, menni fog harccal." 3. 1 	. 
1./ Győrmegyei Hirlap, 1948.máj.15. 

2./ U. O. 1948.máj.23. 

3./ U.  O.  1948.máj.16-29. 



l 	A reakció ezzel szemben mindent elkövetett a felekezti 

iskolák fenntartása érdekében. Ennék harcát a győri ujsá_ 

gok alapján ismertstem, ahol a következőket találjuk: 

"A gyaf'mati plébános megelőzte Mindszentyt, még szakszeveze-

ti gyűlésre sem engedi a nevelőket. Nincs pétdij, nincs 

tulórádij." A tényői plébános azt hiszi, hogy a demokrácia 

türelme végtelen." Az ' ásványrárói plébános rágalmaz, valót-

lanságokkal izgatja és a demokrácia ellen uszitja a népet." 

"Pusztulnak az iskolák, rettegnek a tanítók az egyház keze 

alatt." "Politikai szószékké váltak megyéink templomai, 

miután Mindszenty  körleveleit olvassák és magyazázzák." 

"Bezenyén a káplán lekki terror alatt tartja népét." 

"Tölöspusztán, Gyürüspusztán,•Patkányospusztán a dusgazdag 

Haggenmacher-gyáf'os birtokain a világtól elzártan vannak a¢ 

gyermekek, s papjuk üti-veri őket. 

''`Sopronból nem lesz Pótspetri.- amig Budapesten a Pócs-

etri tragédia ügyét tárgyalták, és a biró halált kért a 

vádlottakra, azalatt Sopronban iskolásgyermekek és megtévesz-

tett asszonyok, tüntettek, akiket a zavarkeltők előtérbe 

kergettek, s ők maguk a háttérben maradtak. A nyomozások 

során kiderült, hogy itt is a reakció minden vállfaja részt-

vett a tüntetésben. A zavart keltők közül nyolcat inter-

náltak, nyolcat pedig rendőri felügye-let alá helyeztek. 2 •/ 

1./ Győrmegyei Birlap, máj. 16-22-23. jun. 8. 

2./ Sopronmegye /napilap/ 1948.jun.8.  
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A hal'adószellemü és demokratikus gondolkodásu dolgo-

zók, pedagógusok és papok az államosítás ügyéért harcol-

tak. Amig Kónyon az iskolák államositásával' kapcsolatban 

vadul keringtek a rémhírek, Bábcakapin, Tárnokrétin és 

Bezin a papság egyrésze az államositás mellet foglalt 

/ (S 	állást. A népből származó papság, a haladószellemüek he- 

lyeselték a demokráciát és annak vivmányait. 

Süttő János beledi esperes szerint az állam a feleke-

zeti iskolák államositása révén nagy terhet vesz le az alsn 

papság vállairól. "Tudjuk, hogy a megváltozott viszonyok 

között az egyháznak is áldozatót kell hoznia. Az államo-

sitás után a papság többet tud foglalkozni a hivekkel." 1 '/ 

A balfi plébános is a népi demokrácia mellett állt 

ki és amikor a 73 éves plébánost megkérdezték, hogy nem fél-

e $ a feletties egyházi hatóságtól, hogy őt is - mint a 

kópháziplébánost máról holnapra áthelyezik, - csak annyit 

mondott mosolyogva: "Nincs miért féljek, az igaz utat 

járom, a néppel együtt és nem egy nagyon is mul andó klikkét, 

j az egyházon belül." 2./ 
A dolgozó nép városon és falun egyaránt megmozdult 

és hallatta szatát az iskolák államositása mellett. Ezt a 

harcot a győri és a soproni ujságok a következőkben ismer-

tették: "Győrszentiván'riépe tiltakozott Mindszenty körleve-

le ellen. Magáévv teszi az MDP proggramját és az összes 

iskolák államositását kéri." 3 • /  
1./ Gyármegyei Hirlap, 1948.máj.3.jun.l. 
2./ Sopronmegye, 1948.máj.6-3o. 

• 
3./ Győrmegyei Hirlap, 1948.máj.19. 
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"Péren, Ménfőcsanakon.az EPOSZ parasztifjusága hitet tett a 

demokrácia mellett, és követelték az állam és az egyház viszo-

nyának rendezését. " 

"Nyul népe jegyzőkönyvileg tiltakozott Mindszenty körlevele 

ellen és az iskolák államositását kérte." 

"A sokoróaljai járás pedagógus szakszervezete gyűlést tartott, 

és ott 33 felekezeti tanító az államositás mellett szavazott." 

Az üzemek és vállalatok is megmozdultak. az iskolák államosi-

tása érdekében. A győri textilmunkások egységesen követelték 

az államositást. A Vagongyár dolgozói naggyülésen ismertet_ 

ték az iskolák helyzetét és vármegyei Nemzeti Bizottsága tá-

viratot küldött a miniszternek: "Biztositjuk a közoktatásügyi 

minisztert, hogy a jogos és a haladást szolgáló a magyar né-

pet felemelő javaslat keresztülvitele érdekében Győr 4j$ vá-

rosa és vármegye demokratikus közössége$ pártra és felekezetre 

való különbség nélkül egységesen követi és a javaslat mielőb-

bi megvalósitását követeli. " 1 '/ 

Az ifjusági szervezetek a MINSZ, a SZIT és a szakszer- 

vezetek szintén az államositást sürgették. A katolikus tanitó-

k'-„eső evik  növendéke ismertette a szegedi-kongreganisták 

felhivását és.a következőket írta a győri ujságnak: "Mi győri 

katolikus diákok jól tudjuk, hogy mit jelent az - államositás és 

épp ezért üdvözöl4ük ezt. Tiltakozunk az ellen, hogy az álla- 

vmositás kérdéséből felekezeti kérdést csináljanak." 2 ./ 

1./ Győrmegyei Hírlap, 1948 .máj.19-29.  

2./ U. O. 1948.máj.26_29.  
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Az eszterházy körzeti iskolai igazgatót, mert állást 

foglalt a felekezeti iskolák államositása mellett - fel- 

függesztették, majd elbocsájtották. A VKM állami státuszba 

vette. 1./ 
Mindezt a harcot 1948. jun. 16-ig folytatták, amíg az 

országgyülés 23o igen és 63 nem szavazattal az 1948.. 

XXXIII. történyy meg nem hozta. 2.1 
Azzal, hogy a magyar törvényhozás kimondt a . az  egyházi 

iskolák áliamositását megnyilt az ut népünk kulturális fel-

emelkedésének. A nevelőknek 1948. jul. lo ig kellett nyilat-

kozni, hogy vállalják-e az állami tanítást. A megyében ekkor 

kb. 30o állásnélküli tanító-tanár volt. Igy minden szercetest 

pótolni tudtak az államositott győrmegyei iskolákban. 3 •/ 

1948. junius 189.án Győr váíosa naggyülést tartott, ahól 

Bali Zoltán •munkásfőispán ismertette az uj törvényt, majd 

az ünnepi müsorral fejezték be. A müsoron az olajgyári ének-

kar szerepelt Fodor Kálmán felekezeti karnagy vezetésével. 

A gyűlésen felszólalt Peigl László tanító, aki a követkéző-

ket mondotta: "A loo éves harc. győzelmesen befejeződött, .a 

.szabadságharc korának eszménye a nép és. a pedagógusok győzel-

mével végződött." 4 ./ 

Világosan látjuk, hogy államunk az általános iskolák meg-

valósitásáért, az állami jellegért, azok egységesitéséért 

még a vesztett háboru után is olyan sulyos anyagi áldozatot 

vállalt magára, amelyet a multban megközelítően sem találunk. 

1./ Győrmegyei Hírlap, 1948.jun.4. 	' 

2./ Magyar Közlöny, 1948, jun.16. 

3./,4./'Győrmegyei Hírlap, 1948.jun.6-2o. 
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Dr. Somogyi József "Hazánk közoktatásügye" c. könyvében a 

következőket olvassuk: " A nyolcosztályos mindennapi népis-

kola anyagi terheit azonban előreláthatólag még hosszu ide-

ig nem tudják viselni hazánkban sem az iskolafenntartók, sem 

a szülők nagyrésze... Hazánk lakósságának jelentékeny része 

pedig csak a legnagyobb nehézségek mellett képes gyermekeinek 

az iskolázáshoz szükséges ruházatot és iskolaszereket meg-

szerezni, illetve serdülő gyermekeit a fenyérkereső munkától 

nélkülözni. Ezért kultuszkormányunk egyenlőre csak bizonyos 

községekben tette kötelezővé a nyolcosztályu népiskola meg-

valósitását:" 1., 

Nem volt szükség hosszu időre, csak a feudálkapitalista-

fasiszta rendszer felszámolására, s mind a szülők, mind az 

állam, - de a nép állama - képes volt viselni a nyolcosztályu 

általános iskola összes terheit. 

Az Állami Általános Iskola fejlődése 

Az államosít ás után az általános iskolák szervezése és 

fejlődése nagymértékben meggyorsult. Az iskolák államositá- 

• si törvénye, a nem állami iskolák fenntartásának az állam 

által való átvételéről, az azokkal összegüggő vagyontárgyak 

állami tulajdonbaváteléről és személyzetének állami szolgála' 

ba való átvételéről intézkedett. 

1./ Dr. Somogyi József: "Hazánk közojtatásügye". 

Szeged. 1942. 31. o. 
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Y Az államositás az ország iskoláinak /9.274/ több mint két-
1  

harmadát érintette. 5.437 iskola államositásáal került az 

állam kezébe. /61,5 %;/ 639.335 felekezeti általános és nép-

iskolai tanuló került az egységes állami általános iskolába. 

~~~ 

	

	18.000 felekezeti pedagógust vett át az állam. Ezek a fele- 

kezeti iskolák amugy is már 85-100 %-os államsegéllyel müköd- 

' 	tek. 
Győr-Sopron megyében 295 általános és népiskolát, 16 

középiskolát, 1.347 nevelőt érintett az államositás. 

Győr-Moson vármegyében: 141 felekezeti népiskola és általános 
iskola, 3 polgári, 3 gimnázium, 2 ta-
nitóképző és 858 felekezeti nevelő. 

Sopron vármegyében: 154 felekezeti népiskola és általános 
iskola, 3 polgári, 3 gimnázium, 2 ta-
nitóképző és 489 felekezeti iskolához 
tartozó nevelő volt.  2 ./ 

z általános iskola jelentőségével a megyei lapok többször 
foglalkoztak. Igy msmertetik azon államsegélyeket, melyekben 
a felekezeti iskolák részesültek. "Mit adot t a demokrácia 
Győrött a katolikus egyháznak," címen a következőket találjuk: 
1946-47-ben Győr város költéégvetésében 

népiskolák támogatására 	 
szigeti apácáknak 	 
katolikus lelkészeknek 	 

1947-48-ban  népiskolák támogatására 	 
szigeti apácáknak 	 
katolikus lelkészeknek 	 

88.790 Ft 

7.500 Ft 
8 484 " 

97.689 "  

8.25o " 
12.284 " 3•/  

1./ Győrmegyei Hirlap: 1948.jun.27. 

2./ Orbán Sándor: Az egységes állami iskola meg-
teremtése. 

3./ Győrmegyei Hirlap, 1948.jun.27.  
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Sopron váfinegyében a 8 állami és 162 felekezeti iskola 
részére a költségvetés 1948. évben 674.000 Ft volt. 1 •/ 

A tolt felekezeti iskolák átvétele után azonnal megindult 

azok helyrehozatala, berendezésük és felszereléslik pótlása. 

rGyőr-Moson vármegye 31o.000 Ft-ot kapott a minásztériumtól 

erre a célra, de ez csak 31 iskola helyrehoztalát fedezte. 2 ' /  
A többit "dolgozók az - iskoláért" c, mozgalom Utján :a  megyei 

városi üzemek, vállalatok és a szülők ]lózták rendbe. 

Győrben'1948.jú1.18-án a Vagyongár dolgozói hangversenyt 

adtak, melynek bevételét az általános iskolák helyreállitásá-

ra forditották. A Vagtongyár dolgozói több községben szemé-

lyesen is segítettek, dolgoztak az iskolák helyreállitásán. 

Ezt a példát Győr többi ózemei is követték. A győri gyárak 

dolgozói fél óra többletmunkát ajánlottak fel, melynek érté-

ke 24.000 Ft volt.JA győri kereskedők 1948.aug.16-i bevéte-

lűk 5 %-át ajánlották fel, s erre a vásárlók figyelmét előre 

f elhiváík. A $% SZIT, az MNDSZ, a Szülői Munkaközösségek az 

iskolák nyári nagytakaritását vállalták. 

ryőr város üzemei és vállalatai a következő 

helyeken dolgoztak 

Vagongyár 	dolgozói 	Magyarkimle,Mecsér,Darnózseli, 
Sokorópábka, 

I Linumgyár 	it 	Töltéstava 
Győri Gyapjufonó 	" 	 Dunaszeg 
Győri Testil 	if 	Kisbabot ;  Rábacsécsény 
Magyar Textil 	it 	Szerecseny, Ilonkaauszta 
Grábgyár 	" 	Táp, Likócspuszta 

• 

I 
Richards  gyár 	" 	 Nagybajos, Győrzámoly 

1 	1./ Sopronmegyei: 1948.jun.4. 
2./ Győrmegyei Hirlap: 1948.ju1.23. 
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Dunaremete, Püski 

Győrszentiván,Pér egyik isk. 
Pér másik iskoláját 
Fehértó 
Győrszemere, Ménfőcsanak, 
Bajár 

Felpéc 
Dunaszentpál 
Sövényháza 	1./ 

Koestlin Gyár 

O4ájgyár 
Hutter és Levél 
Szeszgyár 
Ovirt 

dolgozói 
If  

• n 
" 

" 

MAVAG 

Közlekedési Vállalat M 
Kisalföldi Gépgyár 	" 

MDP Győr Ujvárosi sz. " 	Győr, Kossuth L. u.Alt.Iskt. 

Ezek a dolgozók munkaidőn kivül a gyár folyamán vállalták 

a nehéz munkát azért, hogy a dolgozók gyermekei az uj tanévet 

az államositott iskoláhan zökkenőmentesen kezdhessék meg. 

A munkás—paraszt összefogást is mutatta ez a vállalkozás, 

s ezt parasztságunk jónésen vette. A tanévnyitás alkalmával 

Peren az iskola bejárata fölé a következő felirást tették: 

"Az államositott iskolák a parasztság felemelkedésé- 

ért." 2./ 

A többi helyen természetesen nem vártak senkire, a szülők a 

nevelőkkel karöltve végezték a munkát. 

Az 1948=49 tanévet igy mindenütt jól előkészitették 

és a tanévet az egész megyében minden iskolában tinnepélye- 

sen nyitották meg. Az ünnepélyeken résztvettek azok a.dol 

rgozók is, akik a nyár folyamán az iskolák helyreállitásán 
fi 

dolgoztak. Augusztus 27—én megjelenik a helyi sajtóban az 

első városi körzeti beosztás. A beiratás bbben az évben 

szept. 1—én és 2—án történt. 

A müvelődésm m -inisztér'rendelete értelmében az I. ás V. 

osztályok körzetükbe, a többiek oda iratkozhatnak be, 

ahová  az előző évben 	1./ Győr m—iHirlap,1948.ju1.23. 
g 

1 
 

2./ U; 0. 1948.aug. 18. 
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jártak. 

F  ' A győrmegyei Hirlap szept. 1-én vezércikkben méltatta: 

• "Az uj iskolákat." A cikk szerint az uj iskolák demokratikus 

1 	
szellemben oktatnak és nevelnek, tovább épitik felszabadult 

országunkat. Az ünnepélyes tanévnyitás előtt mindenütt szülői 

értekezletet tartottak, ahol ismertették az uj iskola célját, 

feladatát és annak rendjét. 

Győrben szeptember 4-én a Széchenyi téren az Ifjusági 

Szövetség, a MINSZ naggyülést tartott. Az ifjuáá; is lelke-

sedéssel fogadta az államosiüást, s igéretet tettek, hogy 

az uj államosstott iskolákban becsületesen helytállnak. 1 '/ 
z általános iskolák rohamos fejlődését legjobban a 

/1711\ 	statisztikai adatok mutatják. Ennek segitségével és ezek 

elemzésével világosan látjuk az iskolák, a tantermek, a 

tanulócsoportok számának növekedését, illetve c"sbkkenését, 
t  

.a beiskolázás végrehajtását, az iskolák ~thrgyi és személyi. 

_.f2.1tételeit, valamint a gyakorlati oktatás helyzetút/ 1  a 

napközmotthónók fejlődését, a különböző tipusu általános is-

kolák helyzetét, a felnőttoktatás, a dolgozók és levelező 
t  
I mskolák maödését, valamint a megye iskolázottságának ala- 

I kulását. 	. 

1./ Győrmegyei Hirlap: 1948. szept. 1. 5.  



1./ Általános iskolák tárgyi feltételei 

a./ Az iskolák számának alakulása 

Az általános iskolák fejlődését a megyében a következő sta-

tisztikai táblázat mutatja 1945-től  1963- ig: 

Tanév Iskolák 
száma 

Ebből 

osztott  részben 
osztott jf 

kisléts ámu 
3 2--34 	 - - - 	 - 

1945-46 341+ 15 polg 

194S-47 348 + 15 polg. 

1947-48 361+ 15 	^ 

1948-49 283 

1949 -59 268 

1950 -51 265 

11951-52 263 75 8o 24 51 33 
1952-53 257 82  ' 73 l8 46 38 
1953-54 261 85 	: 72 12 53 39 
1954-55 258 97 64 11  44 42 
1955-56 26o 101 67 13 47 32 
1956-57 - 261 106 67 13 45 3o 
1957-58 26o 1o9 65 17 40 29 
1958-59 26o 107 7o 14 41 28 
195940 259 111 67 15 40 26 

1960-61 258 113 66 14 40 25 
1961-62 257 117 65 11 41 23 1./ 
1962-63 259 123 62 8 39 27 

A statisztikai adatokból láthatjuk, hogy . ai általános 

iskolák száma állandóan csökkent. Ennek okát egyrészt az isko-

lák államositásával és a körzetsitéssel magyarázhatjuk, más-

részt 

1./ Megyei Összesitő Statisztikai jelentések: 1945-1962. 
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a közigazgatás rendezésével,a külterületi lakosság elvándor-

lásában találjuk. A pusztákról, a tanyákról és a majorokból  

a családok a várósokba, községekbe költöztek, s igy ott az is-

kolák elnéptelenedtek. A körzeti iskolahálózat fokozatos kié-

pitésével is a kislétszámu egytanulócsoportos iskolák szintén  

megszűntek. A kislétszámu iskolák felsőtagozatu tanulói a körze-

ti iskolába nyertek beiskolázást. A megmaradt alsótagozatu ta-

nulók létszáma pedig olyan alacsonyra csökkent, hogy az iskola  

további működtetése gazdaságilag célszerűtlenné  vált. 

A tanácsi szervek a szülőkkel, a. társadalmi szervekkel egyet-

értésben gondoskodtak. annak a néh4ny alsótagozatu tanulónak a kör-

zeti iskolába való beszáliitásáról. Igy 1951-1963-ig 34 kislét- 

számu általános iskolát szüntettek meg a megyében. Ugyanebben az  

időben az osztótt iskolák száma 48-al emelkedett. Jelenleg az osz-,  

L tott iskolák az összes iskoláknak 47.4-át képezik, mig 1951-ben 

28.5%. volt.  

Amig egytanerős iskola 1946547-ben Győr-Moson megyében 43, 

Sopron megyében 49 volt, 1962-63-ban mindössze 27 maradt. Ebből 

1449 csak egy olyan iskola van, ahol i-VIII osztályba járnak a tanulók.  

Ez a mosonmagyaróvári járásban Horvátkimléhez tartozó Dióstelepen  

működik. Itt is az V-VIII osztálya tanulók létszáma csak 7. A  

többi 26 kislétszámu egytanerős iskolában csak alsótagozatot  

1 ~ 	találunk. 	. 	 . 

Az 1962-63-as tanévben a megyében 41 körzeti, és 51 tagis-  

kola működött.  
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A körzeti iskolába való bejárásnál az utóbbi években jelentősen 

emelkedétt az autóbuszok igénybevétele, mint erre a célra legal-

kalmasabb közlekedési eszköz. 

A bejárásmódja a.megyében 1962-65-as tanévben: 

Gyalog, kerékpáron 

Vonaton 

Közforgalmi autóbuszon 

Iskola autóbusszal 

Szövetkezeti, állami 

gazdasági jármüvel 

1.909 tanuló 

79 

327 

287 

63 

It  

1./ 
2.665 tanuló 

A körzetesités bővitését negymértékben akadályozza a tanu- 

lók szállitása. A szülők .  több helyen felvetették, ha az általá-

nos iskola elvégzése törvényszrüen kötelező és ingyenes, akkor 

a tanulók kötelező jármüvel való szállitása a szülők részére 

pénzkérdés, amiben az államhak segiteni kell. Különösen azon ta-

nyai településen probléma, ahol egy-egy családnak több gy ermeke 

ját a körzeti iskolába. Itt a szülőknek valamilyen formában költ-

ségtéritést kell biztositani, s igy a : bejárási költségek bizo-

nyos mérvü téritésével a körzeti iskolák szervezését megkönnyíti. 

Uj iskolák épitésére.nagy szükség volt a megyében, mert 

a tankötelesek száma minden évben nőtt. Az iskolákat és annak 

tantermeit a megyében bőviteni kellett. A fejlesztésnél a társa-

dalom is nagymértékben bekapcsolódott. Különösen a tantermek épi-

tésénél segédkeztek a szülők, nevelők és a tanulók egyaránt. 

Uj általános iskolák épitésének ténye is igazolja, hogy 

társadalmink, tanácsi szerveink vezetői, pártunk Központi Veze-

tőségének határozata szellemében dolgoztak. 

1./ Megyei összesitő Statisztikai jelentés: 1962-63-bln. 
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" 196o-ig az általános iskolákban lehetőség szerint meg kell 

valósitani a szakrendszerit oktatást, nem csak a városokban, ha-

nem a falvakban is. Fokozatosan meg kell szüntetni az osztatlan 

ős a részben osztott osztályokat és a felső tagozatban a szako- 
1./ 

sitott oktatást, jól képzett szaktanárokkal kell biztositani." 

A megyében a következő  uj általános iskolákat épitettek; 
• 

1953-54-ben 
1956-57-ben 

1957 -58-ban 
1958-59-ben 
1959-6o-ban 

196o-61-ben 
1961-62-ben 

1962-63-ban 

Horvátkimle,Mosonmagyaróvár-Majorok,Ponyvádpuszta, 
Győr-Bercsényi-liget,Sopron,Hunyady J.u. 16 tanterem 
Hegyeshalom Májas 1.Állami Gazdaság 
Mosonmagyaróvár VI.sz.Ált.isk. 8 tantermes 
Győr-Révfalu, II.Bácsai u. 16 tantermes,12 oszt.isk. 

Győrszentiváh Ujtelep II.sz.ált.isk. 8 tantermes 
Mosonmagyaróvár,Ipartelep VII. ált.isk.12 tantermes 
Ktsbácsa 4 tantermes /Győr, Vagongyár épitette/ 
Győr, Mester u.16 tantermes,12 oszt.lsk. 	2./ 
Sopron,DimitroU tér,12 tantermes,Áll.Nevelőotthon 

b./ A tantermek számának alakulása 

Az általános iskolák tantermeinek fejlődését 1948-1963-ig: 

1948-49 -ben 1124 tanterem 1956-57-ben 1337 tanterem 

1949-50 -ben 1151 " 1957 -58 -ban 1357 " 

1950-51-ben 1175 n 1958-59-ben 1374 " 

1951-52-ben 1183 n 1959-60-ban 14o3 " 

1952 -53 -ban 1259 a 196o-61-ben 14o3 " 

I  

1953-54-ben 1223 " 1961-62-ben 1468 

1954-55-ben 1215 " 1962-63-ban 1523 " 

3./ 
1955-56-ban 13o1 

1./ 2./ 3./ Megyei összesitő Statisztikai jelentés. 
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Uj iskolák létsitésére, tantermek számainak bővitésére a 

(megyében nagy szükség volt, mert a tankötelesek száma évről 

 nőtt. Az osztálytermek fejlesztésébe az államon és a taná-

/6 csi szerveken kivül a társadalom is nagymértékben bekapcsoló- 

ott.  15 év alatt a megyében 399 uj tanteremmel bővültek az álta- 

lánós iskolák. Noha a tantermek száma jelentősen emelkédett, de 
■ 

még mindig nagy szükség van uj tantermekre. A tanulólétszám és 

a tanulócsoportok számának növekedésével az osztálytermek száma 

nem növekedett arányosan. Emiatt a tantermeket váltott rendszrben 

használják, de ez a megoldás, sem a tanulók seft a nevelők szem-

pontjából nem előnyös és nagymértékben az oktatást szinvonalára is 

kihat. A délután foglalkoztatott tanulók helyzete oktatási szem-

pontból kedvezőtlen, mert a tanulók figyelme, felfogóképessége a 

' éjdélutáni órákban lényegesen kisebb. 

Az 1962-63-as tanévben az össz. tantermekből 4o9-et használ-

tak kétszer /26,8% /, háromszor egy tantermet sem használtak. 

Az osztálytermek hiánya miatt megyénk több iskolája a - tanulók el- 

elyezése érdekében szükségterem igénybevételére szorult. Ebben 

az évben 134 szükségtermet használtak enitás céljából. Ezekre 

jellemző, hogy egészségügyi, vagy kis alapterületük miatt oktatási 

célokra nem alkalmasak.Győrött pl. gyárvárosi általános iskolában 

két szükségterem van, mely az utcára nyiló régi kiskocsmahelység 

volt.A mosonmagyaróvári Április 4.majori iskola szükségtanterme 

betonpadlózata volt, ahol a tanulók csak zsufoltan fértek el. 

győrszentiváni általános iskolában egy 34 fős tanulócsoport 20 m2 

lapterületü helyiségben tanult. 
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Területenkint,járásonkint vizsgálva az osztályteremmel való 

ellátottságot,kitünik, hogy lwosonmagyatóvár, Győr város, továbbá 

Mosonmagyaróvár járási helyzete a legkedvezőtlenebb. Ezekben a 

helyeken az egy osztályteremre jutó tanulók és tanulócsoportok 

száma sz országos, illetve a megyei átlagnál is lényegesen maga-

sabb. 

Egy osztályteremre jutó tanulók és tanulócsoportok 

száma terüléti részletezésben az 1962-63 tanévben. statisztikája 

alapján a következő: .  

Járás, város 
Az egy osztályteremre jutó 

tanuló tanuló-csoportok 

száma 

Csornai járás 34.8 1.17 

Győri járás 4o.1 1.31 

Kapuvári járás 36.8 1.18 

Mosonmegyeróvári j. 42.3 1.4o 

Soproni járás 32.3 1.14 

Járások összesen: 37,7 1,25 

Győr jv. - 49.7 1.42  
Mosonmagyaróvár jv. 52,o . 	1.52 

Sopron jv. 38.4 1109 

Városok összesen: 46.1 1.32 

Győr-Sopronmegye 4o.1 1.28 1./ 
Országosan: 47.3 1.42 

1./ Mégyéios  összesitő statisztikai gelentés 1962-634 



Ha az osztálytermek: számát megyei  viszonylatban-különösen 

a városok azmpontjából nem fejlesztik - a tanulók elhelyezése 

egyre nehezebb lesz. Az osztálytermi ellátottság nehézsége nem 

átmeneti jellegű, mert megyénk 259 általános iskolájából 62 csak 

részben osztott és 74 kislétszámu iskola. Ahhoz, hogy ezek is osz-

tott iskolák legyenek, valamint a szükségtantermek kiküszöbölésé-

hez több osztályterem építését kell tervbe venni. A tanteremhi-

ány akadályozza a csoportok bontását is i  továbbá a szakrendszBrü 

oktatást, és a politechnikai képzés kialakítását is. Mindezek 

fejlesztéséhez tantermekre van szükség. 

A tanköteles koruak száma is 1956-ig jelentősen emelkedett. 

A tanköteles korba lépők számáról a születéseit száma tájékoztat 

bennünket. A születések számának alakulása Győr-Sopron megyében 

. 

Annak ellenére, hogy a születések száma 1956-tól állandó-

an csökken, a tanterem ellátottságot a fent említett okok miatt 

is meg kell oldani. 

1./ a KSH Győr-Sopronmegyei Igazgatóság kiadványai, I -VIII. 

a következő: Élve születettek száma. 

1949 évben 7997 1957-ben 6972 ' : 

195o 	" 8226 1958-ban 6742 

1951 	It  8228 1959 -ben 6271 

1952 7965 196o-ban 5862 

1953 85o8 1961-ben 5684 

1954 	" 9o19 1962-ben 5210 

1955 9054 1963-ban 5344 1./ 

1956 	" 8217 
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Győr és Mosonmagyaróvár ipari jellegü városok és ezek fej-

lesztése a távlati terv szerint megtörténik, s igy számitható a  

városokba való nagyobb létszámu beköltözés is. Különösen ha  

Győr városát egyetemi várossá épitik, a beköltözés még nagyobb  

mérvü lesz. A lakások épitése is bizonyos mértékig mutatja a megye  

fejlődését. Győr-Sopron megyében épült lakások száma:  

	

• 1958-ban 	.2.279  

	

1959 -ben 	2.336  

	

196o-ban 	2.387  

	

1961-ben 	2.841,  

	

1962-ben 	2.493  

	

1963-ban 	2.462 	 1./  

6 év alatt tehát 12.798 lakás épült a megyében. A megye lakósai- 

26 L nak gyarapodása is iskolák bővitését, tantermek létesitését te-

szik szükségessé.) Az általános iskolai tankötelezettségek meg- 

' hosszabbitó rendelkezés is szintén tanterem építését teszi szük-

ségessé néhány központi helyen, ahol a továbbképző iskolákat mű-

ködtetik. 

A hároméves terv során /1958-1961 / a megyében 74 általános  

iskolai osztálytermet irányoztak elő.  

Győr városában 	, 8 tanterem  

Mosonmagyaróvár 12  " 

Csornai járás 14 "  
Győri járás 2o  " 
Kapuvári járás 9  " 

Mosonmagyróvári j 5  " 
Soproni járás 6  2./  
Összesen: 	74 tanterem  

1./ A KSH Győr-Sopron megyei Igazgatósága  kiaHványal : I -VIII. 

2./ u.a. Megy ei Tanács Müvelődési Oszt. Munkaterve.  
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A tervet megvalósitották, Győr városában azonban még min-

dig sok probléma van a. tanteremmel való ellátottsággal kapcsos

latban. Különösen a belvárosban ős gyárvárosban érezhető ez. 

Gyárvárosban majdnem 1.loo tanuló részére 16 tanterem áll ren-

delkezésre. Itt sürgősen kell a tantermek számát fejleszteni. 

A tantermek mellett az iskolákban más helyiségeket is ta-

lálunk, melyekre minden iskolának nagy szüksége van. Az uj kor-

szerű általános iskola épitésénél mindezeket a szempontokat fi-

gyelembe veszik, igy az iskolával kapcsolatban korszerű előadó-

termeket, napköziotthoni szobákat és tornatermet épitenek. 

A mégye iskoláinál lévő egyéb helyiségek száma az 1962-63-as 

tanévben a következő: napközi szoba 	59 
előadóterem 	16 

mühelyterem 	l04 
tornatétem 	41 	• 

szertár 	216 
igazgatói-nev.szoba 	309 

egyéb helyiségek 	279 

Összesen: 	 1.024 

Amig a mühelytermek az iskolák összlétszámához viszonyit-

va 41 %-ot tesznek ki, addig tornaterem csak 16 %-ot mutat, 

azaz minden 6-ik iskolának van csak tornaterme. Az előadóter- 

mek száma még rosszabb. Ezeket a termeket főleg városi iskoláknál 

és a felszabadulás után épített nj, korszerü általános iskolák-

nál találjuk meg. 

. 1./ Megyei összesitő Statisztikai jelentés.1962-63. 

1./ 
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c. Az általános iskolák felszerelése 

Az általános iskolák berendezése, szertárainak anyaga a régi 

népiskoláihoz, de méginkább a polgári iskolákéhoz összehasonlit-

va nagy fejlődést találunk. A megye.  minden áltálános iskolája . 

általában jól felszerelt. A legtöbb helyen már kicserélték az 

1i elavult  korszerütlen padokat, butorokat. Minden iskolában vil-

vanyvilágitás van. Mind az alsó, mind a felsőtagozat részére a 

legfontosabb szemléltető eszközt megtaláljuk. Az alsótagozatban 

mindenütt ott van a mágneses tábla. Ezeket a szemléltető eszkö 

_Okat_r_észben központilag a tanácsi szervek, de részben a  neve- 
	 -, 

lők és a szülők közösen szexzik be__ Igen sok'sS.iéltető eszközt 

a szülői munkáközösség utján készitenek el. Ahol szakrendszrü 

oktatás folyik, ott jól felszerelt biológiai, kémiai és fizi-

kai szertárakat találunk. 

Az 1962-63-as tanévben a megye 259 általános iskolájánál 

215 rádiót,,34 televiziót, 4o hangos filmvetitőgépet, .7o lemez-

játszót és 32 ihagnetofont találunk. A politechnikai oktatáshoz 

is a legfontosabb szerszámokat, gépeket megtaláljuk. Igy a megyei 

általános iskoláknál van: 4 gyalugép, 7 köszörügép,. 5 egyéb gép, 

2 robbanómotor, 16 fürészgép,5 furógép, 24 villanymotor és 2 

egyéb motor. Mindezek a felszerelések is mutatják az általános 

iskola korszerüsitését. 	l. , 

1./ Megyei összesitő Statisztikai jelentés.1962-63. 

• 
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A megye általános iskoláinak könyvtári állománya is állandóan 

gyarapodik. A könyveket részben állami költségvetésből, rész- 

ben pedig a szülői munkaközösség pénzéből biztositják. A megye 

általános iskoláinak 1962-ben 	61.o51 db. ifjusági könyve 

12o.o86 " tanári 
2.442 " napközi 

Összesen: 183.579 db. könyve van. 
A gyarapodás ebben az évben 26.028 db. könyv, 549,3 22  Ft értékben. 

1963-ban 72.303 db. ifjusági könyve 

134.257 " tanári 

3.58o " napközi 	" 

Összesen: 210.14o db könyve van. 	1., 
A gyarapodás ebben az évben 27.663 db könyv, 616,623 Ft értékben. 

Nagyon helyes, hogy államunk, tanácsszerveink nagy gondot 

fordítanak iskoláink korszerű felszerelésére, mert csak igy le-

het jó eredményt elérni, ha az oktatás tárgyi feltételeit is tel-

jes mértékben biztositjuk. Különösen a korszerü oktatás kiván sok 

tárgyi feltételt és ezeket államunk központilag is biztositja. 

A megye távlati tervének fejlesztésénél az  általános iskolák beru-' 

házásánál nagy körültekintéssel, főleg a falusi iskolák felszere-

lésére forditott nagy gondot. Az uj általános iskolákat már a 

legmodernebb és legkorszerűbb felszereléssé.' látta el. J61 fel-

szerelt iskolákhál a nevelők szivesen dolgoznak és a tanulók is 

j6 munkát végeznek. 

1./ Megyei összesitő Statisztikai jelentés. 1962-63. 

" 
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2./ Az általános iskolák személyi feltételei. 

a./ A tanulók létszámának alakulása. 

A tanulólétszám és a tanulócsoportok számának alakulását 

legjobban a statisztikai adatok mutatják. 

Tanév Tanuló Felső I.  VIIIk Tanuló 

létszám tagozat oszt. oszt. csoportok 

1945-46 

1946-47 

1947-48 

50.797 

47.376  
50.420 

3•.?04 polg 

	

1.879 	° 

	

9 24 	" 
1948-49 52.497 1 .373 
1949-5o 52.647 22.171 1.422 

195o-51 51.662 - 3.989 1.428 

1951-52 50.886 3.9o7 1.484 

1952-53 5o.86o 23.736  4.596 1.567 

1953-54 51.440 23.965 7.562 5.o72 1.612 

1954-55 51.018 23.378 7.99 1  4.42E 1.671 

1955-56  52.2o9 23.312 7.989 4.66 o 1.741 

1956-57 53.629 22.995 8.411 4.924 1.776 

1957-58 52.783 23.399 8.303 5.259 1.838 

1958 -59 53.287 23.399 7.890 4.531  1.859 

1959-6 o 55.338 24.743 8.237 5.011 1.883 

196o-61 58.00l 26.3o4 9.011 5.674 1.888 

1961-62 6o.114 27.489 .9.o69 6.30o 1.923 

1962-63 61.o77 28.049 8.256 6.285 1.944 

A statisztikában láthatjuk, hogy az általános iskolába 

járó tanulók száma évről-évre emelkedett. Csupán csak az 

1957-58-as tanévben találunk csökkenést.Eanek oka az, hogy 

1956-ban az ellenforradalom idején a megyéből 2.339 

1./ Megyei összesitő Statisztikai jelentések 

1945-1962. 	. 

1./ 
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tanuló / ebben az általános és középiskolás tanulók létszáma 

is bennfoglaltatik/ ha gy ta el az ország területét. 

A tanköteles kornak általában mind eljutnak az•általános isko- 

lába.odkély azoknak a száma, akik betegség miatt képezhetetle-

nek és i gy  nem részesülhetnek általános iskolai oktatásba. 

A tankötelesek beiskolázása az 1962-1963-as tanévben a megyé-

ben 96.9 % volt. / Országosan 98.8 % / Az 1946-1947-es tan-

évhez fl zotyitva a tanulók összlétszáma 13.701-el emelke-

dett. / 22.4 5'./ Amig a tankötelezettség teljesitése elfogad-

ható, a multhoz viszonyitva pedig nagyon is kiemelkedő, addig 

az egy es osztályok között a lemorzsolódás igen nagy. 

1953-54-ben 	I. oszt. 	7.562 tanuló járt. 

196o-61-ben III. " 	5.674 	" 

1.888,8 lemorzsolódás 24.9 %  
1954-55-ben 	I. oszt. 	7.991 tanuló járt 

1961-62-ben VIII. " 	6.3oo 	" 	" 

1.691, a lemorzsólódás 21.1  
1955-56-ban 	I.oszt. 	7.989 tanuló járt 

1962-63-ban VIII. " 	6.285--  " 

1.7o4, a lemorzsolódás 21.3 % 

Ha az elköltözés, az elhalálozás és a megbetegedés cse- 

. kély százalékát le is vonjuk, a fenti lemorzsolódás igen nagy. 

Noha, az országos lemorzsolódás még-nagyobb: 
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1955 -56 tanévben országosan a lemorzsolódás 51.7 % ' 

	

1956 -57 	"  

	

1957-58 	"  

~ 	 II 

"  

40 . 0 %  

39.6  % 1./  
A tankötelezettség meghosszabbitásának 16 éves életkorig  

a fenti okok miatt láthatjuk, hogy igen nagy kulturális je-

lentősége van.  

Az 1962-63-as tanévben 14 életévét betöltött tanuló 1.364  

15 	" 	" 	. 	f, 	465  
16 	

" 	

34  

Összesen: 	1.863  

Évfolyam ismétlő az 1962-63-as tanévben 2.olo tanuló / 3.2 % /  

volt. Nagyon feltűnő az első oszt. tanulók bukási százaléka.  

Az 1961-62-es tanévben az első oszt. tanulók 5.7 %-a bukott  

meg, s ha az osztályozatlan tanulókat hozzáadjuk, akkor az  

első osztályu tanulók 7.4 %-a morzsolódott le. Országosan  

is az ósztályok között az első osztályban van a legnagyobb  

lemorzsolódás. Az első osztályból országosan 6.9 %-a bukott 

meg, az osztályozatlanokkal együtt, ez 9.5 Y. .. Ezért helyes 

és indokolt a minisztérium rendelkezése, mely szerint az 

elsőosztályos gyenge tanulók bukását. bizottságnak kell meg-

állapitani. 

Az elsőosztályos tanulók beiskolázása érdekében és  

azok iskola érettségének megállapitása céljából a Győr-Sop-

ronmegyei Tanács V.B. Gyermek-Ideggondozó Intézet 1961-ben 

Győr város nagycsoportos ovodásai részére a tanitóképző inté-

zet hallgatói segitségével szürővizsgálatot végeztek. 

1./ Magyarország Művelődési viszonyai Budapest, 196o , 

29-44.o  
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A vizsgálat 437 nagyovodásra terjedt ki. Ez a szürés 75 gyer-

meknél, azaz ez össz. létszám 16.6 %-nál találtak bizonyos fo-

ku értelmi, illetve testi fogyatkozást. A felülvizsgálat végül 

48 gyermeket mentett fel, mint iskolaéretlent, azaz az összes 

vizsgálat lo.9 %-át. Ez a létszám a következő tanévben 55-re 

emelkedett. Igy az összes megvizsgáltak 12.6 %-a volt ffielmentett. 

Ugyanilyen vizsgálatot végeztek 1962-ben is, de akkor az összes 

elsőosztályu tanköteles tanulókra terjesztették kiss vizsgálatót. 

Itt már Győr város elsőosztályu nevelői segitettek. 12oo iskola-

köteles gyermeket vizsgáltak meg, melyből 118 mutatkozott isko-

laéretlennek. 

/9.8%/ 1./ 	• 

Győr városában igy egy évvel előbb kezdték meg azt 

a vizsgálatot, melyet később az 1963-64 tanévre vonatkozólag 

már a Müvelődésügyi Minisztérium is kötelezően előir. 

b./ A nevelők létszámának 

alakulása. 

Az általános iskolai nevelőlétszám alakulását, annak fejlődé-

sét szintén a statisztikaalapján vizsgáljuk. A statisztikából 

kitünik, hogy a nevelők létszáma globálisan évről-évre emelke-

dett. 

1./ Szabó Pál: Az iskola érettség kérdéséhez. Ovodai 
nevelés. 1962. szept. 294. o. 
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Az általános iskolai tanerők számának alakulása. 

Tanév Tanerők 
összesen 

Tanitó Tanár Képesités 
nélküli 

Férfi Nő 

1945-46  

1946 -47 . 

19 47 -48 

1. 068 
1.115 

1 . 068 
1. 115 

632 436 

1948-49 1.565' 1.399 166 

1949-50 1.563 1.385 178 
 

1950-51 1.606 1.364 242 

1951-52 1.748 1.395 353 

1952-53 1.829 1.417 395 16 740 1 . 488 

1953-54 19967 1.503 453 11 810 1.157 

1954-55 2.112 1. 478 63o 4 829 1.289 

1955 -56  2.3o7 1.5o3 801 3 907 1.400 

1956-57 2.361 1.507 852 2 	. 946 1.415 

1957 -58  2.46 7 1.629 838 - 953 1.514 

1958-59 2.514 1.660 835 19 1.019 1.495 

1959 -6o 2.56o 1.649 877 34 892 1.678 

196o-61 2.545 1.672 834 39 916 1.629 

1961-62 2.625 1.632 86o. 133 958 1.667 

1962-63 2.684 1.597 885 2o2 93 2 . 1 .752 

1948-t61 15 év alatt 1.119 nevelővel van több a megyé-

ben. Az emelkedés tehát 41.6 %-os.Csupán 1 tanévben az 196o-61 

évben találunk csökkenést 15 fővel. Oka részben, hogy 196o-ban 

az egyetemről nem került ki nevelő, mert a tanárképzést 5 év-

re emelték fel. 

1./ Megyei ósszesitő Statisztikai jelentések 1945- 

1962. 	. 

1./ 
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Az 1961-es tanévben már 3o tanári képesitésü nevelőt kapott 

a megye. A középfoku tanítóképző intézetek utólsó évfolyamát 

1961-ben bocsájtotta ki, s igy egy évig a tanitókpzés is szü-

netelt. 1962-ben pedig a Pedagógiai Főiskola nem bocsájtott 

ki nevelőt, mert azt négy évre emelte fel. 

Képesités szerinti összetétel alapján a tanitók szá-

mában felesleg, a szaktanárokban azonban jelentős hiány mu-

tatkozik. Igy pl. az 1961-62-es tanévben a tanitó szükséglet 

126.8 %-ban, a tanárszükséglet 60.1 %-ban mutatkozott. 	. 

Az 1962-63-as tanévben a tanító felesleg 23.5 %, a tanárhiány 

pedig 50.9 % volt. Különösen az orosz nyelv, majd a matematika 

fizika szakon mutatkozott a legnagyobb hiány. A tanerő hiány 

részbeni csökkenését célozta az érettségizettek, a pedagógiai 

képesités nélküliek nagy számu beállitása, akik levelező uton 

végzik a továbbtanulást. 	1./  

Az 1962-63-as tanévben Győr város Kazinczy Leánygim-

I náziumában 3o-es  létszámmal egy 5 + 1 pedagógiai jellegü 

il
IV. osztályt szerveztek.Ide a megyéből azon legjobb mate-

matíka.-fizika] tudásu tanulókat iskoláztak be, akik majd 

tanári pályát választanak. Ezek alányok lélektani, didaktikai 

és módszertani anyt$got is tanulnak, s a körzeti általános 

iskolában látogatnak és tanitanak. 

1./ Legyei Összesitő Statisztikai jelentés 1962-63. 



Az értettségi után, mint képesités nélküli nevelők falura 

kerülnek, ahol a felső tagozatban matematika-fizikát tanita-

nak. A Megyei Tanács Müvelődtsi Osztály Vezetői igy próbál-

ják a szaktanárhiányt lehetően pótolni. 

A tanárhiányt részben tanulócsoportok összevonásá-

val is próbálták megoldani.Még szerződéssel is alkalmaztak 

nevelőt, hogy igy próbálják a hiányt pótolni. Az 1961-62-es 

tanévben 133, az 1962-63-as tanévben 2p2 a képesités nélkü-

liek száma. Ezt a következő évben 30o fölé fogják emelni. 

Jelenleg  az  1962-63-as tanévben a megyében 225 levelező hall-

gató van. A 221 fős reletiv tanitói feleslegből a következő 

tanévben kb. loo nevelőt iskoláznak be j  levelező hallgatónak, 

a többit kora, betegsége, szocialis helyzete miatt nem is le-

het továbbtanulásra, szakosodó nevelőként beállitani. A kon-

zultációs központok felállitásával,-mely a győri Tanitókép-

ző Intézetben is működik - remélhető, hogy a beiskolázott 

levelezők is befejezik tanulmányaikat, és a lemorzsolódás 

a két évtapasztalata alapján minimális lesz. A tanerőállo- 
1./ 

ményból szakosodó 8.3 %, /225 / nevelő müködik. 

Az 1961-62-es tanévben a tanerőmozgás a következő 

volt: 

1./ Megyei Összesitő Statisztikai jelentés 

1962-63. 
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Állásáról lemondott 9, egyéb helyre távozott 25,  

Nyugdijba ment 27, fegyelmileg elbocsájtva 5,  

Meghalt 2, tanügyi igazgatásba 7.  

Uj tanitó 

ped,képesités méik. 

32, 

2o2,  

uj taná`r, nevelő 72, 

A tanerő állományból az 1962-63-as tanévben 65,2 S-a  

nő,/országosan 66,5 %,/ mig 1945-46-os  tanévben csak 4o.8 %-a  

volt nő. A nőknek 1.5 %-a igazgató,'/országosan 1,3 %-a/, mig  

az összes igazgatók közül 14,3 %-os a nők aránya /országosan  

15,2 % /. Nyugdíjkorhatár 3,4 %, /93/ nevelő éri el 1963 aug.  

31-igy 	 1./  

c./ A szakrendszerü oktatás. 

A felsőtagoaatu tanulók szakrendszerü oktatása megyei viszoby ~ 

latban még nem teljes.Jj z iskolareform törvénye, nagy figyel-

met fordit az általános,iskola felsőtagozatának szakrendsze- 

V n 

	

	rü oktatására. A körzeti.iskolahálózat fokozatos kiépitése is 

ezt a célt szolgálja. Természetesen ennek teljes -kiépi:tése a 

tanárképzés fokozatos növelésétől is függ. Dunántulon 9 megyé-

ben átlagban minden harmadik általános iskolában van biztosit-

va a szakrendszerű oktatás. Ez az arány a 3 országrész közül itt 

a legalacsonyabb. Nagy az elmaradás -e téren Baranya, Zala 

Somogymegyében, ahol csak mindenhatodik, illetve ötödik is-

kolábpn folyik szakositás. 

2,/ Magyarország Kulturális Helyzete. Bp. 1961-76.o./  

1./ Megyei  összesitő Statisztika. 1962-63.  
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A szakrendszerü oktatásban részesülő felsőtagozatu tanulók 

évenkinti eloszlása a következő: 

Tanév: 
I 
 tánulók száma : I Százalék 

	

1953-54 	19.6o9 	82.1  

	

1954-55 	19.300 	 82.6 

	

1956-56 	19.246 	 á2.6 

	

1956-57 	19.839 	 84.9 

	

1957-58 	19.262 	 83.8 

	

1958-59 	19.505 	 8314 

	

1959-6o 	2o.931 	 84.6 

	

196o-61 	22.509 	 85.6 

	

1961-62 	23.716 	 86.6 	1./ 

	

1962-63 	24.523 	 87.4 

~~ 
sült szakoktatásban. A 12 részben osztott iskolában 1.468 ta-

nuló részesült az 1962-63-as tanévben. 

v 

sült 

Országosan a tanulók 86.8 %-a részesült szakoktatásban az 

.1962-63-as tanévben. 	2 ' /  

A statisztikából láthatjuk,. hogy a szakrendszerü 

A megyében 123 osztott iskolában 23.o55 tanuló része- 

1963-ig 5.3 %-al többen részesültek szakoktatásban, 

részesülők aránya állandóan emelkedett. 1953-tól 

z osztott iskolákban mindenütt szakoktatás folyik. 

1./ Megyei  összesitő Statisztikapi 1953- 1962 .  

2./ Statisztikai Tájékoztató az alsófoku oktatási 

intézmények 1962-63-as tanévre. 

Tervgazdasági Főosztály, Stat.Oszt. llo.sz . 
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A részben osztottaknál csak 19 s-ban történik az isko-

lák létszáma szerint a szakoktatás. Ez az arány nagyon hát-

rángos, főleg a továbbtanulás szempontjából, mert akik még  

ilyen iskolába járnak, azok részéről sokkal' nehezebb  a közép-

iskolai anyag elsajátitása. A megyének tehát igen fontos fela-

data, a tanári létszám emelése.  

A szakrendszerű oktatást nagymértékben a kör-

zetesitéssel is meg lehet oldani. Ezzel kapcsolatban a helyi  

községi tanácsok és az általános iskolák igazgatóinak hely-

telen szemlélétét is meg kell változtatni.  

Igy például igen élesen vetődött fel a Győrujfalui és a Győr-

ladaméri vezetők részéről, a körzeti iskola Győrzámoly köz-

ségben való épitésével kapcsolatban. Ugyanigy felvetődött a  

probléma Kisfalud, Mihályi esetében, vagy Szany, Rábaszent-

andrás, vagy Ásványráró, Zselykepuszta esetében. Ezen prob-

lémák megoldása még sok felvilágosítást kíván.  

A megyében a tagiskolák tanulóinak mintegy 17 %-a 

bejárással megtudja közeliteni a körzetdt központi iskolát. 

De továbbra is marad néhány kisebb tanyai település, igy 

a kapuvári járásban, vagy Szigetközben, néhány kisebb tele-

pülésnél a bejárást nem lehet megoldani. Egyrészt a rossz 

utak miatt, másrészt a kisebb településről bejáró gyermekek 

kevés létszáma miatt. Ezért szükséges, 

~ 

i`qti  

4013 
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néhány általános iskolai tanulóotthon felállitása. A táv-

lati tervben Mosonmagyarovárott, Szigetközben, Héderváron, 

a kapuvári és soproni járás néhány tanuló részére Sopron-

. an fognak általános iskolai tanulóotthont létesiteni. 

yőr-Sopronmegyéneh minden esetben előnyösebb helyzete 

an, az alfdldi települési viszonyokhoz képest, ahol 

igen nagymértékü és szétszórt a tanyai rendszer. Megyénk-

ben jelenleg Összesen közel lo-15 olyan tanyai település 

van, amelyekben a felsőtagozatos tanulók otthoni elhelye-

zését kell biztositani. 

a felsőtagozatu 

vetkező. 

c[ 

Megyei 

Országos 

Szakképzett tanárok által szakosan leadott órák, 

órák %-óban az 1962-63-as tanévben a kö- 

Szakrendszerű oktatást 

nyujtó iskolákban 

egyéb 	valamennyi• 

 iskolákbanliskolákban 

54.1 
64.o 

11.9 

14.6 

48.3 	1./ 
56.4 

Ha ilyen szempontból is vizsgáljuk a felső tagozat hely-

zetét, akkor nevelőink szakosodását, a tanárképzés lét-

számának emelését minél előbb meg kell valósitani. A - 

képesités nélküli nevelők beállitása is mint már említet-

tük, ezt a célt szolgálja. 

1./ Megyei  összesitő Statisztikai jelentés az 

1962-63-as tanévre. 
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3./ A gyakorlati oktatás helyzete a megyében. 

Napjaink köznevelési problémái közül 2 emelkedik ki 

jelentőségében. Az egyik az általános iskolahálózat bő-

vitése, a másik az iskolát közelebb kell hozznunk az élet-

hez. " A korszerű müveltség biztosítása mellett, a polc- 

technikai képzés bevezetése az általános iskolákba. 

-hangzik el az MSZMP VIII. kongresszusán. 	1'/ 

Ennek szellemében hozta kormányunk a rendeletet, miszerint 

az általános iskolában be kell vezetni a gyakorlati okta-

tást. " Meg kell kezdeni a gyakorlati ismeretek, és foglal-

kozások bevezetését az általános iskolában. " 	2. / 

A határozat a gyakorlati foglalkozásokat fokozatosan kivánja 

bevezetni , éspedig az 1958-as tanévben először csak 500 

általános iskolában. Az 1962-63-as tanévben a megyében l06 

általános iskolában folyik politechnikai oktatás, Ebből, 

3o ipari, 72 mezőgazdasági és 4 vegyes jellegű. 

Sajnos azonban csak 83 iskola rendelkezik olyan műhellyel, 

amelyben a minimális követelményeknek megfelelően gyakor-

lati oktatás végezhető. 3 ' /  

1./ MSZMP VII& kongresszus. Bp. 1959. 48-o. 

2./Művelődési Közlöny, 1958, X. sz. 152-158.o 

3./Megyei Összesitő Statisztikfi jelentés az, 

1962-63-as tanévre. 
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A mühelyek nagy része nem erre a célra készültek. A 

minimális felszerelés nincs valamennyi mühelyben biz-

tositva. A helyi tanácsok saját kezdeményezésük. alap-

ján 4o mühelyt létusitettek saját erőforrásukból. 

A gyakorlati oktatást nyujtó iskolák számának 

és a gyakorlati oktatásban részesülő felsőtagozatu ta-

nulók számának alakulása a megyében a következő: 

Tanév: iskola  
száma 

nevelők 
száma ~_ JJ 

mühely 
teremti 

ipar mező- 
:azd.  

vegyes  

1958-59 28 10.7 45  13 13 15  
1959-6o  48 15.5 72  34 23 23 2  

1960 -61 64 24.8 154  55 24 36 4  
1961-62 86 33.4  108  83 28 ;i4 4 1./  
1962-63  106 40.9 196  116 30 72 4  

. 

A megyében az 1962-63-as tanévben saját mühelyterme 104, 

bérelt 7, és más intézménynél használt 5 terem volt. 

A gyakorlati foglalkozásokkal kapcsolatban még sok 

tennivaló van a balesetelháritással kapcsolatban. Itt már 

intézkedés történt, hogy a gyakorlati foglalkozást oktató 

pedagógusok megismerjék az ide vonatkozó rendelkezéseket,. 

és a tanulókkal is közöljék a szükséges ovintézkedéseket. 

Külön meg kell emliteni, hogy a kéziszerszámok a legtöbb 

esetben méreteiben és durva kidolgozásában nem alkalma-

sak gyermeki használatra. Még több helyen találunk olyan 

1./ Megyei összesitő Statisztikai jelentés: 

1958-1962.  



- 76 - 

gépet, amelynek használata balesetveszélyes. Ezen gépek 

használatát a felügyelők még akkor  sem  engedélyezik ha az 

oktató arra hivatkozik, hogy kizárólag ő használja. 

Megoldásra vár a női kézimunkát és háztartási 

gyakorlatot oktató nevelők szakmai kiképzése is. Az a 

tapasztalat, hogy a nevelők hozzáállása, lelkesedése a 

gyakorlati oktatással kapcsolatban, igen jó. Egyre keve-

sebb helyen értelmezik a gyakorlati oktatást az órarend 

szerinti heti két órára leszükitve. A  gyakorlati foglal-

kozások során a politechnikai szemlélet áthatja az álta-

lános iskola valamennyi tantárgyát, de•főleg a természet-

tudományiakat. 

Az 1962-63-as tanévben a VIII. osztályt végzettek 

az elsők, akik négy éven keresztül résztvettek gyakorlati 

foglalkozáson. A gyakorlati foglalkozás tantervei helye-

seknek bizonyultak, különösen a fizikai munka iránti 

érdeklődés és megbecsülés, a könnyebb pályeválasztás, a 

középfoku tanulmányok képzésére való előkészitést Ille-

tően. 

Az általános iskolából kikerülők, középiskolai 

továbbtanulása Dunántulon kedvezőbb, mint bármely ország-

részben. A 14 évesek, szakmunkás képzésben való részvétele 

átlagosan valamivel több csak az országos aránynál. Kereső 

foglalkozást az .általános iskolát végzettek közül minden 

ötödik választott. Sehol sem foglalkoztatott fiatalok 
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aránya Dunántulon a legalacsonyabb, elsősorban a kedvező 

továbbtanulási lehetőségek miatt. 

Az általános iskolát végzettek továbbtanulása, 

elhelyezése 1961-ben. 

Az Összes végzettekből! Győr-Sopron megyében: 

Magasabb roku okt. szakmunkásként e 	éb helyen dolg. Nem 
dolg. dolga 

tovább  t a n u l ó k %- a 

46.7 	26.4 	2.o  
1./  

17. 2 	7.7  

Az 1962-63-as tanévben a megyében mezőgazdasági 

gyakorló kerttel rendelkező iskolák száma 73. /28,1 /6./  

Területe 54.360  négyszögöl. Ifjudági tsz-ben működő is-

kolák száma 15. /1-8 kat. holddal rendelkeznek./ 2. / 

4./Az általános iskolák különböző.tipusai. 

a./ Ének-zenei  tagozatu általános iskola az 1962-63-as  

tanévben a megyében 4 működik. Győr városában kettő, Mo- 

~~ sonmagyarovárott egy, Sopron városában egy. Az alsófo- 

ku zenei nevelés színvonalának emelését a tehetségek 

' korai felkarolását szolgálja az ének-zene tagozatu ál- 

~ talános iskolák létesitése, melyet 1956-han kezdtek meg 

\ az országban. 

1./ Magyarország Kulturális Hely z±te. Bp. 1961.  

2./ Megyei Összesitő Statisztikai jelentés 1962-63.  
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Ennek az iskolának feladata: " Az általános iskola céljának 

maradéktalan megvalósitásán tulmenően zeneileg műveltebb 

ifjuság nevelése. 1 	1'/ 

2G3 	Az énektagozatu általános iskolában az első osztály- 

tól kezdve heti 6 órában tanulnak éneket, -  a harmadik osztály-

tól kezdve a helyi zeneiskolában hangszert választanak. Sajnos 

a megyének csak énektagozatu általános iskolája van. 

Nagyon kellene önálló énektagozatu általános iskola is. 

Ez az iskolatipus országosan, de európai viszonylatban is e-

redményesen dolgozik, és ezen iskolát Eupópa több országai-

ban  is megvalósitják. Országosan az 1962-63-as tanévben 92 
énektagozata általános iskola müködött. 

b./ Orosz-tagozatu általános iskola. 

LOLA 	Ezen iskolánál a tanulóknak módjukban van az orosz nyelvet 
i 
jobban elsajátitani. A felső tagozatban heti két óránál 

több orosz nyelvet tanulnak, mint a többi tanulók. 

1956 előtt Győr-Gyárváros általános iskolájában már az 

.alsó tagozat II. osztályában is megpróbálták az orosz nyel-

vet. 1962-től Győr-Zrinyi Ilona általános iskolában a III. 

osztálytól kezdték meg az orosz nyelvi beszélgetést. 

A megyében az 1962-63-as tanévben két általános 

iskolában van orosz tagozatu osztály. Győr-Gyárváros és 

Győr Lenin ut általános iskola. 

1./ Oktatásügyi Közlöny. 1956. 18. sz. 254.o. 



- 79- 

Mind az alsó, mind a felső tagozatban az orosz nyelv oktatás-

sal kapcsolatban szép eredményt értek el. Az orosztagozatu 

általános iskolát végzetteknek módjukban van a nyelvet, to-

vább intenziven tanulni, az orosz tagozatu általános gimná-

ziumban. Ilyen gimnázium Győrben a Révai Miklós gimnáziumban 

és a Zrinyi Ilona gimnáziumban van. 

Az 1962-63-as tanévben a megyében 68.3 %-ban tanitják az orosz 

nyelvet. Az összes osztott általános iskolában folyik az 

orosz nyelv tanitása, a részben osztott iskolák közül csak 

9 iskolában nincs még orosz nyelv tanitás. A kislétszámu 

iskolák közül csak 1 helyén tanitlfák az orosz nyelvet. 

Országosan az 1962-63-as tanévben 93 orosztagozatu általános 

iskola müködik. Orosz nyelvi társalgást a megyében 24 isko-

lában, 72 csoporttal, 1496 tanulóval történik. 

A német nyelvi társalgás 9 iskolában 16 csoporttal 323 tanu-

lóval történik. 

c./ Nemzetiségi nyelvet oktató általános iskolák. 

A megyében a nemzetiségi nyelvet csak tantárgyanként tanitják 

az általános iskolában. A felszabadulás előtt kisebbségi isko-

lák is müködtek, sőt Mosonmagyaróvárón és Győrsövényházán 

" volksbund" népiskola is müködött. Mindezek 1945-ben  meg-

szüntek. 1946 március 12-én a Dunántuli Szabad Nép ujságban 

találjuk, hogy Győr-Moson vármegyében is megszervezik a nemzeti-

ségi nyelvet tanitó általános iskolákat. Igy akkor horváth 

nyelvü iskola:Dunacsuj, Bezenye,Völcsej,Horvátkimle,Horvátjárfalu 

községekben: németnyelvű: Sopronbánfalva,Brennbergbánya, Ágfal-

va, Balf és Fertőrákos községekben szervezték meg. 
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Szerb-horvát nyelvet oktató általános iskolák száma az 1962 

63-as tanévben 3, három nevelő és tizenhat nyelvcsoport. 

Horvátkimle/horvát/ Kopháza /szerb/horvát/, Und/horvát/. 

Német nyelvet oktató iskolák száma 4, öt nevelő 15 nyelvi 

csoport. Ágtaiva, Fertőrákos,Sopron,-FenyőtérX 1 Sopron 

Soproni ut 24. 

A nemzetiségi nyelvet tanulók a megye összes általános iskolai 

tanulók százalékában o.7 %. 

A megyében a cigánytanulók száma az alsótagozatban 530, a 

felsőtagozatban 157. Ebből 14 éven Pe rül'  55 tanuló. 
Győr-Sopron megye népességénél az 1949-es statisztika szerint 

német anyanyelvü 23o9, horvát anyanyelvü 3.196, és cigány 

anyanyelvü 426 volt. Nem magyar anyun  elvű 1.3 %,, nem tud 

magyarul a megyében 27.4 % 

d./ 12. évfolyamu általános iskola. 

Az 1962-63-as tanévben a megyében két helyen müködik% Győr-

Bercsényi-ligat, és Győr-Mayer Lajos általános iskolában. 

Ennek az iskolának előnye az, hogy az épületben van a két 

iskola, egy a nevelőtestület a a tanulók 12 éven át já4nak 

uyganabban az á2 kolában. Igy a nevelők jobban megismerik a 

tanulókat, semélyiségüket több éven át tudják irányitani. 

e./ Továbbképző általános iskola. 

Államunk azon általános iskola tanulók részére, akik 14 

életévükben a VIII. osztályt elvégezték és nem tanulnak 

tovább, vagy nem dolgoznak, szervezte ezen iskolát. 
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Továbbképző általános iskolák Győr-Sopron megyében. 

Tanév Iskola Tanulmányi 
csoport 

Tanuló Ipari I Mezőgazdasági 

foglalkozáson 
vesznek részt. 

196o-61 23 33 748 
1961-62 28 3o 628 126 5o2 
1962-63 3o 39 689 112 577 

A továbbképző iskola megoszlása az 1962-63-as évben két ipari, 

7 csoporttal 112 tanulóval. 	. 

28 mezőgazdasági 32 csoporttal 577 tanulóval. 

Az első' osztályban 481, a második osztályban 208 tanuló járt. 

A leányok arány 77.6 S.  Munkaviszonyban lo7 tanuló /15,5 S./ 

A VIII. osztályt eredményesen 637 tanuló végezte 01. /92,5 $ /. 

A továbbképző iskola előbb-utóbb elnéptelenedik, ős 

megszünik. A középfoku oktatás általánossá válásával a székközép-

iskolák kiszélesitésével, e két évig tartó specialis iskolatipus 

előbb-utóbb megszünik. A mezőgazdásági jellegű osztályokat pl. 

a Földmüvelődésügyi'Minisztérium által szervezett mezőgazdasági 

szakmunkás iskolákká kellene szervezni. Ez az iskolatipus te-

hát átmeneti jellegű. 

f./ Gyó gypedagógiai intézmények. 

Az 1962-63-as tanévben a megyében gyógypadagógiai intézmények szá-

ma 8, 566 tanulóval, 51 tanulócsoporttal és 54 nevelővel. Ezen 

intézmények megoszlása a következő: 

Gyó gypedagógiai tagozattal müködő általános isk. 2, tanuló 25, 

Gyógypadagógiai általános iskola 	2, tanu161 4i5, 
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Gyógypedagógiai nevelő és foglalkoztató int. 1. tanuló 195, 

n , süketnémák intézete 1 . 12o, 

n süketnéma faipari int. 

" 	 iskola szanatórium 	1. 	a 	34, 
/ 11ö4itökmuzsaly/ 

A megyében egy vegye9csoportu gyermekotthon müködik Sopronban. 

A tanuló létszám itt 283, ebből leány 123. Nem állami gondozott 

6o tanuló. 1962-ben  teljesen uj korszerü 12 tantermes iskolát 

-. kapott ez a soproni gyermekotthon. 

Uyganebben az évben Győrben átmeneti gyermekotthont létesi-

tettek 6-l8 éves gy ermekek részére. 

5./ A napközi-otthonok fejlődése. 

A mult században a hatalmM ütemü ipari fejlődés 

jelentős mértékben megnövelte a munkásosztály létszámát. 

Mind több lett az olyan család, ahol mindkét szülő sőt gyak-

ran a nagyobb testvér is gyárban, vagy üzemben dolgozik, A 

társadalmi és gazdasági szükségszerüség mind kényszeritőbbeh 

hatott, hogy ezen gyekmekeket, akik családi nevelésben egyél- 

. talán nem, vagy csak hiányosan részesülnek, a napközi ottho-

nokban gondozást nyerjenek. Ma már az ország minden váro-

sában és igen sok faluban alakultak, szerveződtek napközi-

otthonok. Napköziotthon müködésével már a felszabadulás 

előtt találkozunk, de erőteljesen ennek kiépitése csak a 

felszabadulás után volt. lehetséges. 

1. 	 47, 
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A Dunántuli Szabad Nép 1946 szeptember 18-1 számában hirt 

találunk arról, hogy Győrben egyetlen napköziotthon mű-

ködött a révfalui általános iskolában, melyet az MNDSZ 

létesitett. Amig itt augusztus hóban loo gyermekre vi-

gyáztak, szeptemberben már csak lo-12 gyermekre,mert a 

helytelen vezetés miatt a tanulók elmaradtak. Győrben 

1946-ban 2.000-2.5oo elhagyott gyermek élt. 

A Bordás-féle £iuárvaházban 17 gondozott volt, 

az evangélikus árvaházban 4o 	" 

az átmeneti menhelyen csak lo 	It  It  

a többi gondozott gyermeket a város nem tudta elhelyezni. 

A.napköziotthonok számának alakulása. 

Tanév napköz is összes 
tanulók 
%-ban. 

1 napközis csoportra 
jutó tanulók száma iskolacsoport, tanuló 

l étszám 

1952-53 	14 	- 	442 o.9 
1953-54 	19 	- 	852 1.7 
1954-55 	29 	56 	1.757 3.4 31.3 
1955-56 	33 	62 	1.967 3.8 31 •7 
1956-57 	38 	68 	2.394 4..5 35.2  
1957-58 	36 	77 	2.638 5.0 34.2  
1958-59 	42 	8o 	2.315 5.3 35. 1  
1959-60 	43 	92 	3.222 5.8 35.o 
1960-61 	53 	114 	4.491 7.7 35.8 
1961-62 	56 	125 	4.710 7.8 37. 6  
1962-63 	63 	151 	5.583 9.1 36 .9 
Országosan 1962-63-ban 9.9 % 1./ 

1./ Megyéi összesitő Statisztika 1952-1962. 
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Az összes iskolák 24.3 %-ában van napköziotthon. A napközi-

otthonba bevont iskolák száma, mint azt a statisztikában is 

látjuk évről-évre emelkedik. Ugyanigy a tanulólétszám is. 

Az uj iskolák épitésével kapcsolatban modern, korszerü 

napköziotthont is épitenek. Önálló központi napköziotthon 

a megyében nincs.Körzet-i napköziotthon 2 müködik:Csornán 

és Sopronban. A napközis csoportok közül 3 önköltségés. 

Napközit igénylő, de férőhely hiánya miatt a fel nem vett 

tanulók száma az 1962-63-as tanévben 813. 

6./ Általános iskolai felnőttoktatás. 

A dolgozók és levelezők általános iskolája. 

A dolgozók iskolájának szükségességét ugyancsak a 

demokratikus átalakulás hozzta magával. Annak a kiegyen-

litődésnek, amely társadalmi-politikai sikon végbement, 

természetszerűleg meg kellett történnie kulturális vona-

lon is. A dolgozók iskolájának az általános müveltségi 

szint jeléntős emelésén és a dolgozó rétegek tehetséges 

gyermekein a multban esett igazságtalanság, jóvátételén 

kivül, legfőbb rendeltetése az, hogy meggyorsuljon az uj, 

népiértelmiség kialakitása, a munkásosztály és a paraszt-

ság soraiból. A demokratikus pártok egyöntetü fellépésének 

eredményeként - még 1945. november 21-én megjelent a dolgozók 

iskoláját felállitó elvi jelentőségü miniszterelnöki ren-

delet. /11.13o / 1945. M.E. 

Ennek végrehajtásával az Elnöki Tanács a kulturminiszteEt 

bizta meg. 
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Dolgozóink éltek is ezzel a lehetőséggel ős a rendelet értel-

mében mind az alsó, mind a közép ós felsőfoku dolgozók isko-

lájára több ezren jelentkeztek. 

A dolgozók általános iskoláiban a megyében 

eredményesen vizsgázott tanulók számának alakulása a következő: 

anév: 	
I 	

tanuló-létszám Tanév: Tanuló-létszám. 

1952-53 562 1957-58 4o2 
1953-54 534 1958-59 876 
1954-55 384 1959-6o 2.893 

1955-56  425 1960-61 3.7o1 

1956 -57 211 1961-62 2.581 

Az 1962-63 -as tanévre 4.024 általános iskolai tanuló iratko-

zott be a dolgozók iskolájába. 	l.v/  

II  dolgozók alapismereti és általános iskolai tanfolyamain 

vizsgázottak számának évenkinti alakulása a következfiő 

11957-58J1I  958-59j1959-6of196oá61I 1961-6 2 

Alapismereti tanfolya- 
mon eredményesen vizs- 
gázott: 	 12 14 3 75 149 
Általános isk.tanfolya-
mon eredményesen vizsgá-
zott: 	 4o2 876 .2.893 3.7o1 2.581 
Az 1962,december 1-i állapot szerint a dolgozók általános 

iskoláinak száma a megyében 108, alapismereti tanfolyammal . 

miiködő általános iskolák száma lo, öthónapos esti tanfolyam- 

malmiiködő 104, lo hónapos esti tanfolyammal miiködő 23. 
2./ 

Levelező tagozattal müködő általános iskola 3 van. 

1./ 2./ Megyei összesitő Statisztikai jelentés 
1957-62. 
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Az Összes dolgozók általános iskolái közül önálló üzemi iskola 

3, üzembe kihelyezett osztállyal müködő iskola 18 van. 

A dolgozók általános iskoláival kapcsolatba tapasztala-

tok és problémák megyei viszonylatban a következők: 

A tanulás jelentősége, annak szükségessége egyre nagyobb 

mind a megyében, mind országosan is. A tömegek müveltségi szint-

jét'kell emelnünk. A szervezés azonban egyre nehezebb. 

a./ A müszakok kérdését nem lehet mindenütt megoldani. A"müszak-

váltás problématikussá tette az iskolába járást. A délutáni mü-

szakon nem tudják elengedni a dolgozókat, s nincs mód igen sok 

helyen a cserélésre. Egyedül a Győr Textilipari Vállalat engedte 

meg, hogy á délutáni müszakban dolgozók a legfontosabb tantár-

gyak óráira elmehethek./ mat-fiz./ 

b./ Másik nehezitő tényező a bejáró dolgozók helyzete. 

A vonatindulások koordinálása az iskolába járás idején igen 

nehéz. Sok akarat, öntudat, tanulási kedv kell ahhoz, hogy a 

dolgozók vállalják s későbbi hazautazást. A legtöbb, saját fa-

lujába iratkozik be és ott végzi az általános iskolai öthóna-

pos tanfolyamot, de ezeknél a lemorzsolódás igen nagy. 

c./ Ritkán bár, de még itt-ott jelentkezik, ha nem is nyiltan, 

de burkoltan, bizonyós pbzició .féltés olyan vezetők részéről, 

akik maguk is érzik, hogy tanulni kellene. 



Ez a féltés jelentkezik abban is, hogy egyrészt nem java-

solják és nem agitálnak a tanulásra, másrészt hogy rosszabb 

körülmények közé helyezik, vagy egy müszakból három müszak-

ba helyezik át. 

d./ Hiányzik az a tudat, hogy a több tanulás a munkára is 

kihat, de ezt pillanatnyilag nem érzik, mert nincs semmifé-

le anyagi ösztönző erő, mely a tanulásra serkentené. 

e./ Sokszor szubjektív tényezők akadályozzák a tanulást. 

A családi helyzet, ahol esetleg mindkét szülő dolgozik, 

vagy egyik fől helyteleniti'a másiknak a tanulást 

Nagyban akadályozzák a tanulást, a szervezést, a helyhiány 

is, továbbá az egyéb müveltségpótló, müveltséget adóren-

dezvények: az MES, a Légoltalom, a szakmunkásképzés, a mun-

kásakadémiák stb. Több helyen a szervezett felnőttóktatás 

háttérbe szorul á népmüvelós egyéb •ágaival szemben. 

Á problémák megoldására a következöket javasolom: 

a./ A szervezett felnőttoktatás minden terén elsőbbséget 

kapjon. 

b./ Az üzemek, vállalatok vezetőségét tegyék felelősség 

a kulturális miánkáért is. Élüzem, kiemelt vállalat csak 

az legyen, amelyik a gazdasági tervek mellett a kulturá-

lis tervet is teljesiti. 

c./ Tegyék kötelezővé mindenki számára a VIII. általános 

iskola elvégzését. A kulturális forradalom azon szaka-

szához érkeztünk,-ahol a dolgozóktól ezt megkövetelhet- 

jük. 
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b./ Az üzemi általános iskolák Győr-Sopron megyében. 

" Az iskola a gyárkapun belül " dr.Schleich Lajos, 

tanitóintézeti tanár összegyüjtötte és feldolgozta a győri 

Vagongyár általános iskola történetét, 1955-1966-ig. 

A szerző megemliti, hogy 1954-55 tanévben a városban mü-

ködő dolgozók általános iskolai tanulóinak, mintegy 35 %o-a 

a Vagongyárbál került ki. Felmerült a gondolat, hogy ebben 

az üzemben, ahol a legnagyobb létszámu munkást foglalkoztat- 

)12/ 	nak, ahol egyidőben adva van, az általános iskola alsó és 

felső tagozatának tanulói, hogy a gyáron belül szervezzék 

meg a dolgozók általános iskoláját. 	. 

A gyár üzemi bizottsága és a Megyei Tanács,Müvelődési Osz-

tálya biztositotta , az oktatás tárgyi és személyi felté-

teleit. Az iskolát a gyár tartja fenn, az igazgatót és a 

nevelőket a-tanács fizeti. 

. Ilyen üzemi iskola 1955-ben az országban négy helyen 

müködött: " Rákosi Mátyás Vas és Fémmüvek, MÁVAL, Lenin  

Kohászat Miskolc, Vagon és Gépgyár Győr.A Lenin-Kohásza-

ti müvek üzemi iskolája egy hónapi kisérlet után megszünt. 

Később a másik két üzemben is, az ellenforradalomig, /1956/ 

megszünt az általános iskola. Egyetlen vidéti üzem volt a 

győri, ahol eredményesen müködött és jelenleg is szép ered-

ményeket mutat. 	1./  

1./ Szabad Nép. 1955,nov.9 Győr-Sopronmegyei Hirlap. 

1955, nov.  25, 1956Pfebr.3. 
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1955,  szeptember 15-én nyitották meg Győrben a Va-

gongyár nagytermében az üzemi általános iskola első év-

folyamát. " A munkásosztály kulturális és müszaki szinvo- 

nalának emeléséért. ".címmel cikket közöl a Népszava, 

melyben összehasonlítást tesz a Rákosi Müvekb.en, a MÁVAG-

ban és a Vagongyárban tapasztalt üzemi iskolák munkájáról. 

A legeredményesebbnek a győri üzemi iskolát emeli ki, ahol 

az üzem vezetősége, a párt és a tömegszervezetek, de külö- 

' 	nösen a szakoktatás is szivügyének tekintette a dolgozók 

tanitását és tanulását. Ez az elismerés adott ösztönzést 

a soproniaknak is, ahol szintén megindult a szervezés az 

üzemi iskolák létesitéséért. A  győri üzemi iskola az 1956-os 

ellenforradalom idején október 23-tól november 20-ig 

kényszerszünetet tartott, majd a Kossuth rádió felhivá-

sára és hirére, ujból megindult az iskola. 	. 

Ez az üzemi iskola jelentős szerepet játszott az üzem 

életében, mert alapfo1u kulturát adott, s lehetőséget 

biztositott a képesitéshez kötött munkakörök betöltésére., 
1./ 

illetve magasabb szintü ismeretek megszerzését elősegíti. 

Ez a tanulási forma igen kedvező a dolgozóknak, 

mert munkaidő után az üzemben folytathatják a tanulást s 

nem veszít időt a hazamenetellel, illetve az iskolába 

való visszatéréssel. 

1./ Népszava, 1956,ápr. 6 Győr-Sopronmegyei 

Hirlap, 1956,máj. 18 



~ 
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A győri Vagongyár üzemi iskolájának benépesülése 

a felvételi lap és az iskolai anyakönyv alapján a követ- 

kező: 

atkozott Összesen:) 	Vizsgázott Összesen 
VII. 	VIII -VI. VII. VIII 

1955-56 	- . 	83 27 llo 	- 58 16 74 
1956-57 	18 48 74 14o 	6 15 39 6o 

1957-58 	17 27 32 76 	8 19 25 52 

1958-59 	22 40 39 101 	16 27 3o 73 

1959-6o 25 56 40 121 	19 47 30  96 

összesen° 82 254 	212 548 	49 166  14o 355  
Lemorzsolódott 33' 88 72 193  
Százalékban 40.2 34. 6  33.3 35.3  
Az 1962-63-as tenévben a megyei üzemi iskolákban 1947 fő 

iratkozott be, az üzemi dolgózóknak kb. 3o $-a akik az ál-

talános iskolát nem végezték el. Az üzemi iskolákban ma már 

függetlenitett nevelők tanitanak,melynek a - száma 9.  

Győrben 6, Sopronban 2,. Mosonmagyaróváron 1 nevelő müködik./ 

Győr városában Vasas üzemekben összesen 13 tanfolyam 

397 jelentkezővel indult meg az iskola. 

A textilüzemekben 12 tanfolyam, 213 dolgozóval indult el. 

A vasas és textiles üzemek nem végzett általános iskolai 

•hallgatóinak átlagosan 5.1 %-a az, akik a dolgozók általá-

nos iskolájába'járnak. 	1./  

1./ dr. Schleich Lajos " Az iskola a gyár kapun 

belül. Győr. 196o. Kézirat. 

Tanév: 
V-VI. 

V Beir

(J 
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7./ Az iskolázottsá ig helyzete  Győr -So pron meg ében.  

A megye népességének iskolai végzettségi szinvonala 

1949, óta jelentősen émelkedett. A hétéves és idősebb népes-

ségből kétszer annyian végezték el az általános iskola VIII. 

osztályát. / Az érettségizettek száma pedig 1.5-del emelkedett./ 

A tizéves &s idősebb, irni-olvasni nemtudók aránya 1.6 %-ról 

1.1 %-ra csökkent. A 15 éves és idősebb korosztályuak az 

általános iskola VIII. osztályát 35.o %-ban végezték el. 

A 15 éves és idősebb népesség több mint egyharmada végezte el 

1 az általános iskola VIII. osztályát, mig 1949-ben csak vala- 

mivel több mint egyharmada. 	1 '/ 

A jelentős javulás ellenéreca megye népességének is-

kolázottsági szinvonala kismértékben ugyan, de alatta ma- 

rad az országos átlagnak. 

Az iskolázottság alakulása országos viszonylatban: 

  

  

   

       

L 

analfabéták: 	Az ált. isk. VIII.és maga- 
y5 	sabb végzettségüek. 

a 7 éves és idősebb népesség aránya szerint 

1949  
1960 

4.9  

3.8 

18.0 

28.7 
Győr-Sopronmegye 2.o 30.3 
Komárom megye 2.5 28.4 
Vas megye 2.1 28.o 
Hajdu-Bihar megye 6.4 14.9 
Szabolcs megye 8. 16.9 
Szolnok megye 5.4 19.8 
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A népesség iskolázottsága szempontjából a legszélsőségesebb 	. 

értéket tüntette fel az előbbi táblázat az egyes megyékkel kap-

csolatban. A legjobb helyzete Győr-Sopronmegyének van, mig a 

legrosszabb helyzete Hajdu-Bihar megyének. 

Az iskolázottsági szinvónalban nagy különbségek vannak, a fia-

talabb korcsoportokba tartozók javára. 20-39 évesek között 43 %, 

4o-49 évesek aránya kétszerese, 23 %. Az ipari jellegű megyékben 

magasabb a népesség átlagos iskolázottsági szinvönala.A nők is-

kolai végzettsége alacsonyabb mint a férfiaké. A hatéves és idő-

sebb férfiak 20 %-nak, a nők 22 %-a az általános iskola VIII& 

osztálya a legmagasabb iskolai végzettség. Az idősebbek iskolá-

zottsági szinvonala lényegesen alacsonyabb, mint a fiatal gene-

rációé. 

Az általános iskola VIII. osztályát 25-29 évesek 47 5£, 

az 5o-59 évesek azonban csak 8 százaléka végezte el. 

A városban a népesség iskolázottsága jóval magasabba megyé- 

ben, mint a községekben. Mig az általános iskola VIII. osztá-

lyát végzettek aránya a községekben 18 %, addig a városokban 

25 %. A városok közül Győr népességének legmagasabb az isko-

lai végzettsége, a legalacsonyabb Mosonmagyaróvárnak. A többi 

a régi kulturágu város a legnagyobb.mérvü ipprositás, a Dunán- 

tulon kedvező kulturális lehetőségeket teremtett, melynek ereaL-

ményeként itt a népesség iskolázottsága magasabb szinvonalu, mint 

a többi országrészen . 1. / 

1./ Magyarország Kulturális Helyzete. /Tájegységek, 

megyék szerint./ Bp.1961. 
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1962-ben Győr Városi Tanács Müvelődési Osztálya a város 

üzemeiben az iskolai végzettséggel kapcsolatban felmérést vég- 

zett.Megvizsgált 41. győri üzemet. vasipari 

 3 	textilipari 	7 
vegyipari 	3 	élelmiszeripari 	4 	

I 
faipari 	2 	keíeskedelmi , 	3 

ÉDÁSZ 	1 	tanácsi váll. 	5 	i 
KISZÖV 	1 	Uj Élet Tsz. 	1 

A 41 vállalatnál 4o.392 dolgozó volt, s ezek közül 48.76 S-a 

vidéki lakos.Ezen üaemekben126 analfabétát találtak./ 0.31 % / 

Az analfabéták közül 9 hő, 2o éven aluli 6, 5o éven felüli 41. 

volt. A legtöbb analfabéta s KISZÖV lakatos KTSZ-ben, a szeg-

kovácsok között  volt  42. A Vagongyárban 2o, a Szerszámgépgyár-

ban 14 analfabéta volt. A  felmérés alapján, 

IV. ált.isk. osztályt végzett dolgozók száma 
If 	 If v 	 " 

VI. 
" 

VII. " 	 " 	 " 

VIII. " 	" 	 " 	 " 
It 	 It 	 ft I-III. 	" 	 " 

" 	 ,f Középisk.végz. 	" 	 " 

Egyetem, főisk. Végz. 

1.352 

1 .733 
1 .332 
2.574 

14.549 
1.874  
4.6 74 

531 

268 nő 

423 " 

Z•358 " 
822 " 

5.3o1 

. 	 - 

1.43o 

24 

Ez a felmérés is azt mutatja, hogy az üzemi dolgozók általános 

iskolájának munkája eredményes, és nagy szükség van arra. 

A dolgozók általános és középiskoláját általában a fehnőtt 

oktatást, társadalmi üggyé kell tenni, s ehhez a párt, a szak-

szervezet, a nőtanács, a hazafias népfront összefogására és 

felvilágositó munkájára van szükség. 
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8./ Kulturális távlati terv Győr-Sopron megyében. 

Győr-Sopron megye müvelődési osztálya 1963-ban elkészitette a 

megye oktatási távlati tervét. Ez a terv megállapitja, hogy a me-

gyében néhány fontos területen az országos átlagnál jobb ered-

ményt ért el.Igy a tankötelezettek iskoláztatási arányszáma,a 

beiskolázás, a szakirányu előképzés, a szakmai képzés számsze-

rüsége és szervezése, az általános iskolai felnőtt oktatás, az 

üzemi iskolák, a pedagógusok szakosodása, a gyakorlati foglal- 

kozások területén az eredmények jók. Az 1961-es III. oktatási 

törvény.szemelőtt tartásával állitotta össze azon feladatokat a 

megye művelődési osztálya,melyeket a megyében meg kell oldani. 

Igy a tankötelezettség terén, noha a kegye 99.8 százalékban 

teljesitette, de ezt is szeretné még javitani. /Az országos át-

lag 98.8 %./Ezzel kapcsolatban az analfabétizmus felszámolásá- 

val is tervet készitettek és mindent elkövetnek, hogy ezt is a 

minimálisra csökkentséjk . 

A terv szerint 1965-re a megye minden osztott és rész-

ben osztott általános iskolájában a munkaoktatást meg kell kez- 

deni.Az általános iskolák épitésénél nagymértékű a lemaradás. 

Különösen a k'ompiex beruházásoknál szembetünő ez.Győr városában 

pl. többszáz lakás épült évről-évre de ezekhez egyetlén tanterem 

épitését sem tervezték. Igy Győr-Szigetben, Nádorvárosban, nagy $A 

szükség van általános iskoláre.Itt a Müvelődésügyi Minisztéri- 

umnak az Épitésügyi Minisztériummal karöltve kell a_k`3,ompbx 

3ou/  / beruházásokat tervszerübbé tenni. 

f 
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Távlati fejlesztési tervjavaslat. /1961-1980/ 

á1t. Isk. 	1960/61 (  1965/66 1970/71  1 1975/76  1980/81 

1/Tanköt.sz 58001 6o131 55543 5916o 65866 
2/VIII.oszt. . 
végzők sz. 5674 7043 7151 6545 72o2 

3/Napközis ta-
nulók száme. 429 0  5238 9757 151o4 20888 

4/Tanuló csop. 
száma 1888 2067 2o79 2246 2439 

5/osztály terem 
száma 1453 1519 1852 2022 222o 

6/Műhely terem 
száma 55 139 185 217 246 

7/Szakrendszerű 
okt. % 85 90 97 .99 loo 

8/Kettős váltás % 23 26 lo lo 9 
9/Tanuló csop. 

átlag 
lo/Oszt.termek 

növekedése 

3o 

66 

30 

333 

26 

17o 

26 

198 

27 

767 
11/Nevelőotthon 

tanulók sz. - 50 6o 17o 300 

A kulturális távlati tervet a beruházással és Győr-Sopronmegye 

lakosságának fejlesztésével közösen állitották össze.A megyei '" 

tanács tervosztálya Győr-Sopronmegye városainak fejlesztését is 

elkészitette.A kialakuló uj faluközpontokat is tekintetWe vette 

a tervjavaslat. A távlati tervet 1963 április 17-éh hagyta jóvá 

a Megyei, Tanács Végrehajtó Bizottsága. . 
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B e f e j e z é a. 

A felszabadulás utáni 18 évben nagy utat tettünk meg a 

gáborus pusztitásoktól , az iskola, a tanterem,.a felszerelés, 

a pedagógus-hiánytól a beiskolázatlan tanulók tömegétől a mai 

napig. Az általános iskola kialakulása mindenben igazolta a 

párt közoktatás politikai utmutatásait. Teljesitette közneve-

lési funkcióját a volt uralkodó osztályok műveltségi monopó-

liumának felszámolását. Szivós, áldozatos munkával azzá lett 

amivé alkotói szánták, közoktatásügyünk alapjává. 

Az általános iskolát népi demokráciánk a felszabadulás-

salegyütt hozta létre és ezért felszabadulásunk a történetének 

fontos anyaga. Győr-Sopronmegyei általános iskoláinak fejlő-

dése is azt bizonyitja, ho gy  ez a rohamos és nagymértékü mun- 

ka össze sem hasonlitható méreteiben és minőségében azzal a fej-

lődéssel, amely a feudali-kapitalista Magyarországon 1868-tól 

történt.Az 1961-es iskolai törvény joggal állap&tja meg, ho gy  

oktatási rendszerünk alapja ezek után is a VIII. osztályos 

általános iskola. 
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Felhasznált irodalom.  

Tanfelügyelő iratok.1945-50-ig.Győr-Sopron,Székes£ehézvár 

Állami Levéltár. 

Közigazgatási Bizottságnak küldött tanfelügyelői jelentések. 

Állami levéltárak. 

1/Szabad Győr,/Demokratikus Pártok lapja/ 1945-április  15-től. 

Dunántuli Szabad Nép /az MKP  napilapja/,1945 aug.l-től. 

Győri IQjság / / az MKP lapja. 1946 jan. 1 -től./ 	• 
Győri Munkás /Szoc.Dem. lapja/ 1946 -től 

Győrmegyei Hirlap / az MDP lapja/ 1948. md4. 1-011 
Kisalfőld /az MSZMP lapja/ 1956 nov. 5-től. 

Sopronmegye /az MKP lapja/ 1945-49-ig• 
Magyar Közlöny, 1945-től 1948-ig. 

Oktatási Közlöny, Közoktatási Közlöny, Müvelődési Közlöny, 

1945-től 1963-ig. 

Minisztertanácsi Rendeletek./1949.I.kötet./ 

; Tárvények és rendeletek hivatalos gyüjteménye.195o. 51-59.o 
,Köznevelés.1945-től 1963-ig. febr. 

Tanügyi statisztika a népiskolákról és az általános iskolákról. 

1945-1948.Kézirat a Müv.Min.Stat.O. Kurucz Dezső a 
stat.oszt.vezető h. 

Megyei Összesitő statisztikai jelentések az általános iskolákról. 

1952-l963-ig.M.T. Vb. Müv.Oszt. irattár. 

Megyei Tanács VB.Mjjv.Oszt.Statisztikai tájékoztató az 1952-53 

tanév közokt. helyzetéről, a megyében. 8.sz. 



Magyar Statisztikai Zsebkönyvek: IV. évfolyam 1936-tól 

XVI. 	" 	1949-ig. 

Oktatásügyai Minisztérium Tervgazdasági Főosztály,Stat.Oszt. 

Oktatásügyi Tájékoztató Alsófoku Oktatás Készült 75. 

példányban, 62.sz. 

Dr.Somogyi József: Hazánk Közoktatásiügb.Szeged,1942. 

A III.éves terv. Az MCP. javaslata. Bp. 1947. 68.o. 

Az iskolák államositása VKM. Bp. 1948. 128. o. 

A Központi Vezetőség Határozata a közoktatás helyzetéről és 

£eladatairól.Köznevelés: 1954 márt. 1. 97.o 

Orbán Sándor: Az Egységes Állami Iskola megteremtése. 

Tanulmányok a Magyar Népi Dem.történetéből. 

Bp. 1955. 564 o• 

Az MSZMP.VíI. kongresszusa. Bp. 1959. 48. o. 

Kiss Lászlóné: Győr -Sopronmegyei Ált.Isk. helyzete az 1957-58 

tanév végén.Városi Stat.Ért. 1959 febr. 

84-93. o. 

Győr vármegye. Szerkeztette: Borobszky Samu Bp. é. n. /212-221/ 

Rácz Béla 	Az Ideiglenes Nemzeti Kormány VálláS_`és Közokt. 

ügyi Min. történetéhez.Levéltári Közlemények: 

1962 1. sz. / 43 -85•1 
s 	 . 

Hazánk Felszabaditásának krónikája. MSZBT. Bp. 196o 47. o. 

Magyarország Müv. viszonyai. 1945-1958-ig.  Bp. 196o. 

Kovács József: Az oktatás fejlődése.Köznevelés. 196o 6. 169. o. 

— , Dr. Scheich Lajos " Az Iskola Gyárkapun belül. Győr, 196o Kézirat. 
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Kurucz Dezső: Beszélő számok. Köznevelés, 196o. 6 186-187. o. 

Kovács József: A magyar közoktatás fejlődése a. felszabadulás óta. 

Pedagógiai szemle, 1952. 6. 475 -5 2 2• 

Soproni Elek: A Kultursarok Gondjai Bp. 1940. 

Dr. Valló István. Győr Élete Számokban. 1931-34. 138-143. o.  

Népszámlálás: 196o. Bp. 196o. 46-49 o. 

Győr-Sopronmegye Személyi és családi adatai 196o. Népszámláláá. 

3. h. Bp. 1962 

A KSH. Győr-Sopronmegye Igazgatósága Kiadványai: Győr, Sopron-

megye fontosabb statisztikai adatai: 1956. I.év-től. 

1963. VIII. év-ig 

Statisztikai  Évkönyv. XVI. Okt. Bp. 1961. 315-319 lap. 

Magyarország Kulturális helyzete /Tájegységek, megyék szerint / 

/Statisztikai Időszaki Közlemények/ Bp. 1961. 49. k. 

Dr. Simon Gyula:Az iskolaügy fejlődése hazánkban. 196o. 5-117. 

/ Tanulmányok a Magy. Népi Dem. Nev. tört. Bp. 1962. II. k. / 

Szabó Pál: Az iskola érettség kérdéséhez. Ovodai nevelés. 1962.IK. 

" Hogyan" c. győri ped.szak folyóirat. I. II. III. sz . 

Miklósvári Sándor: Az ált. isk. tartalmi továbbfejlesztésének 

főbb kérdései. Bp. 1963 

Koren István: Tiz éves tankötelezettség hazánkban Bp. 1963. 

Müv. Min. Tervgazdasági Főosztálya, Stat. Oszt. Statisztikai 

Tájékozt. az 1962-63 tanév Bp. 1963. Készült 14o.péld. 

llo. . 

Kulturstatisztikai Adattár. 1962. /Statisztikai Időszaki Közle-

mények / Bp. 1963/5. 23-25 o. 



országosan 236.8 

" tanuló csop. jutó tanerő megyei 	3.38 
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Országos és Megyei Intentitási Viszonyszámok: 

Egy. 
tanuló csop-
ra 

osztályterem 	 osztályteremre 
re 	jutó tanuló csop 

Egy 	 Egy. 

j u t ó tanul  ó k á t 1 a g o sca a  

Egy 

tanerőre 
Tanév: 

megyei,orsz.I megyei,orsz.megyei,orsz. megyei, orss. 

195o -51 	44.0 50.5 	32.2 54.9 36.2 39.7 	1.22 	1. 27 . 

1951-52 	43.0 48.4 	29.1 31.1 34.3 37.3- 1.22 	1.3o 

1952-53 	40.4 47. 6 	27.8 30.0 32.5 35.8 1.24 1.33 

1953-54 	42.1 47.3 	26.2 27.9 31.9 34. 6 	1.32 	1.37 

1954-55 	42.o 46.4 	24.1 26.3 30.5 32.8 1.38 1.41 

1955-56 	4o.1 45.6 	22.6 24.4 30.0 31.9 	1.34 1 .43 

1956-57 	40.1 45.9 	22.7 24.o 3o.2 31.7 	1.33. 1.45 

1957-58 	38.9 44.9 	21.4 . 23.5 28.7 30.7. 1.35 	1.46 

1958-59 	38.7 44.2 	21.2 23.0 28.7 30.5 1.35 1.45 

1959-6o 	39.4 44.5 . 21.6 23.3 29.4 31.1 1.34 1.43 

196o-61 	4o.2 46.2 	22.8 24.3 30.7 32.6 	1.31 	1.42 

1961-6240.9 46 .9 	22.9 24.8 31.3. 33.2 	1.31 	1.41 

1962-63 . 40.1 47.3 	22.7 24.6 31.4 33.4 1.27 	1.42 

1962-63 tanévben egy iskolára jutó tanuló száma megyei 	235.8 


