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Bevezető  

Dolgozatunk célja az alapfoku oktatás egységesité-

sére és reformjára irányuló iskolapolitika és a legfon— 

tosabb szervezeti intézkedések áttekintése a koaliciós 

időszakban. A felszabadító szovjet hadsereg győzelme 

lehetővé tette hazánkban a feudálkapitalista rend ál-

lamgépezetének felszámolását, a dolgozó tömegek forra-

dalmi aktivitásának kibontakozását, a munkásosztály és a 

parasztság demokratikus diktaturájárak megvalósitását 

és a szocialista társadalmi rendhez, a proletár•dikta-

turához, való átmenet előkészitését. A kommunista párti a 

koaliciós időszak éles politikai harcai között a munkás 

osztályra, a dolgozó tömegekre támaszkodva fokozatosan 

szoritotta ki - a tőkésosztályt a politikai és a gazdasá-

gi hatalom területéről. 1/  

A demokratikus forradalom kibontakoztatása a keltu-

ra, az oktatás területén is megindult. Az oktatásügy 

demokratikus átalakitásáért folytatott harc legfon-

tosabb láncszeme ebben az időben az egységes alapfoku ok-

tatás szervezeti kereteinek kialakitása, a volt uralko-

dó osztályok müveltségi .monopóliumának-megszüntetése, 

a "kulturális földosztás", az oktatásügy államosításá-

nak előkészitése volt. 

A koaliciós időszak és a szocialista korszak oktatás- 

politikai, iskolaügyi és neveléselméleti kérdéseivel 

több monográfia és tanulmány foglalkozik. 



Orbán Sándor monográfiája2/  az egyház és az állam 

szétválasztását, az iskolák államositását ismerteti. 

Az Országos Pedagógiai Intézet kiadásában megjelent 

"Tanulmányok  a népi demokrácia neveléstörténetéből" c. 

tanulmánykötet i/  a koaliciós időszak és az ötvenes évek 

müvelődéspolitikai, iskolaszervezeti kérdéseit és a 

neveléstudományok fejlődését is tárgyalja. Simon Gyula 

és Szarka József közös monográf iája4/ •elsőként nyujt át- 

fogó" áttekintést a magyar népi demokrácia ,nevélésügyé-

ről az 1945-65 évek közötti időszakra vonatkozóan. A 

szerzők részletesen elemzik a koaliciós időszak és a szo- 

cialista korszak köznevelési célkitüzéseit, a nevelés és az 

oktatás elméletének fejlődését, az iskolaszervezet reform-

ját és fejlődését. A hazánk felszabadulásának 20. évfor-

dulójára megjelent neveléstörténeti tanulmánygyüjtemény4a 

szerzői kollektivája olyan fontos kérdések feldolgozását 

végezte el, mint a nevelés éscktatás elméletének fej-

lődése, az ifjusá4 szervezetek nevelőmunkája, a szülői mun-

kaközösségek szerepe, a Filékosz mozgalom  nevelési törek-

vései, az óvodai, általános iskolai és középiskolai 

nevelőképzés fejlődése, a pedagógusok átképzésének és 

továbbképzésének története. 	 . 

Horváth Márton monográfiája5/  a koaliciós időszakra vonat-

kozóan átfogóan vizsgálja a népi demokrácia iskola-

rendszerének tartalmi és szervezeti kérdéseit, elemzi az 

oktatásügy állami irányitásáríak történetét, a vallás- 



és-közoktatásügyi minisztérium szervezetét, az általános 

.iskola megszervezését, a középfoku oktatás, a dolgozók 

iskolái, a nevelőképzés szervezeti és tartalmi kérdéseit, 

a pedagógusok szakszervezetének szerepét az.oktatásügy 

demokratikus átalakitásában. 

Ezek az uttörő munkák alapvető jelentőségüek a koali-

ciós időszak iskolapolitikájának marxista megitélése 

szempontjából. 

Az értékes átfogó feldolgozások és tanulmányok nem 

teszik azonban feleslegessé a további forráskútatást, 

az eddig megrajzolt összkép teljesebbé tételét. 

A dolgozat egy alapvető kérdést - az általános iskola 

megszervezésének történetét- kisérli meg a koaliciós 

időszakra vonatkozóan áttekinteni, s ahhoz-levéltári 

gyüjtés alapján ujabb adatokat szolgáltatni. A törté-

neti előzmények rövid áttekintése érdekében vázlato-

san áttekinti az egységes alapfoku oktatás kialakitá-

sára irányuló hazai törekvéseket, majd a felszabadulás 

utáni időszakra áttérve érinti az általános iskola lét-

rehozásának első lépéseit, a Párt, a haladó erők, a pe-

dagógusok harcát az egységes, demokratikus iskolarend-

szer létrehozásáért, az egyházak szerepét és az iskolák 

államositásának kérdését. Vázolja az általános iskola 

megszervezésének anyagi-, tárgyi és személyi feltétele-

it és körülményeit, majd a szakirodalom és néhány ujabb 



forrás alapján áttekinti az uj iskola tantervének, 

tankönyvellátásának néhány kérdését, a tanerőlétszám 

biztositása és a pedagógusképzés reformjá kérdésében 

tett intézkedéseket. 

Nem vállalkozhattunk az uj iskola tartalmi kérdé-

seinek részletes elemzésére, csupán az oktatáspoliti-

kai törekvések bemutatását, a gyakorlati megvalósi- 

- tás folyamatának áttekintését tekintettük feladatunk-

nak. Fontos kötelességünknek tekintettük eközben a kul-

turális forradalom alapvető sajátságának, a dolgozó tö-

megek, a haló pedagógusok aktív, cselekvő támogatásá- 

nak. bemutatását. Ez bizbsitotta a párt politikájának 

sikerét a demokratikus oktatáspolitikai célkitüzésekért 

vivott harcban. 



I. 

Az egységes alapfoka oktatás hazai előtörténetének 

vázlata 

A társadalmi forradalmak szerves velejárója a meg-

döntött uralkodó osztályok kulturális monopóliumiak 

megszüntetése. Mára klasszikus polgári demokratikus 

forradalmak is az oktatás gyökeres megváltoztatását 

hozták. Elsősorban gondolhatunk itt az oktatás feudá- 

lis jellegének radikális felszámolására, az állam és egy-

ház szétválasztására, a világi jellegü oktatási rend-

szer megteremtésére. Amig azonban a polgári forradalmak 

csak igérik, de következetesen nem valósitják meg a 

szabadságot és egyenlőséget sem gazdasági, sem jogi, 

sem kulturális értelemben, a népi demokratikus és szo-

cialista jellegü társadalmi átalakulás elengedhetetlen 

része a kulturális monopóliumok gyökeres felszámolása, 

a szocialista kulturális forradalom megvalósitása. 

A társadalmi rendszer demokratizmusának egyik meg-

bizható fokmérője az iskolarendszer helyzete. A gazda-

sági kiváltságaikat, osztályuralmukat féltő feudális 

é"s kapitalista uralkodó osztályok osztályérdekeiknek 

megfelelő iskolarendszer megszervezésével biztositják 

uralmukat a müvelődés és a kultura terén is. A kizsák-

mányoló társadalomban ezért nyiltan vagy burkoltan • 

zsákutcás iskolarendszerek védik az uralkodó osztályok 

müveltségi monopóliumát. Az egyház a feudalizmus és a 

kapitalizmus egész története folyamán megbizható és 



hüséges szövetségese volt az uralkodó osztályoknak a 

'műveltségi monopólium megvédése, a néptömegek kultu-

rális elmaradásának konzerválása terén. 

Hazánkban az 1948—as polgári demokratikus forrada-

lom vetette fel először a kötelező általános népokta-

tás kérdését -. 

Eötvös József 1848 juniusában törvényjavaslatot 

nyujtott be a népiskolák megszervezéséről. Javaslata az 

állam feladatává tette, hogy mindenki számára megteremt— 

se az elemi foku müvelődés lehetőségét. Az állam jogának 

tekinti, hogy megkövetelje a gyermekek iskoláztatását. 

A törvényjavaslat kimondta az általános tankötele-

zettséget, ezzel együtt természetesen az elemi foku ok-

tatás ingyenességét. A költségek fedezésére iskolaadót 

kivárt bevezetni. 

A forradalom legnagyobb köznevelési demonstrációja 

az Első Egyetemes Tanügyi Kongresszus volt '. Ennek szer-

vezője Tavasi Lajos pesti evangélikus gimnáziumi tanár 

volt. Ő állt élére a forradalmi magyar pedagógus tábor-

nak. Követelték, hogy az iskolákat vegyék ki az egy- 

házak kezéből és szervezzék meg az állami népoktatást. 

Követelték, hogy a tanitót az állam fizesse, ne legyen 

köteles harangozói és kántori funkciókat ellátni. 

A forradalom elbukott, igy a világi jellegü népoktatás 

megvalósítására nem kerülhetett sor. 



Eötvös második minisztersége alatt, 1868-b an  került 

ujra napirendre a népoktatás kérdése. Az Eötvös által 

előterjesztett népoktatási javaslat alapján élfogadott 

népoktatási törvény azonban messze elmaradt az 1848-ban 

felvetett gondolatoktól. Az 1868 évi XXXVIII. tc . ugyan-

is már nem érvényesitette azt a jellegzetesen polgári de-

mokratikus követelést, amelynek célja az iskolák és az 

egyházak szétválasztása. Az oktatás alapvetően egyházi 

jellege és felemás, feudálkapitalista jellegü állami 

ellenőrzése, irányitása nagyon jól megfért egymással. 

Bár az 1868. évi XXXVIII. tc. előirta a kötelező 

népoktatás bevezetését, végrehajtása sulyos akadályokba 

ütközött, amelyek a kötelező népoktatás érvényrejutá-

sát lehetetlenné tették. 

Mint tudjuk, hazánk a XIX. század második felében 

sulyos gazdasági és kulturális elmaradottság képét mu-, 

tatta. A törvényhozók önmagukkal kerültek ellentmondás-

ba - mivel a végrehajtás előfeltételeit nem teremtették 

meg. A munkásosztály és szegényparasztság ugy anis olyan 

nyomorban élt, hogy a 8-lo éves gyermekek munkábaálli-

tása a család számára létszükségletet jelentett. Igy 

adódott elő az a helyzet, hogy a tanköteles gyermekek 

közül kb. "egy millió nem részesült semmiféle oktatás-

ban".  

A tankötelezettség végrehajtásának másik nagy aka-

dálya a tanitóhiány, az iskolák elégtelensége, az isko- 



laépületek alkalmatlansága volt, 

A kedvezőtlen iskolaviszonyok "gyümölcse" volt az 

osztatlan iskolarendszer. Az osztatlan iskolában a ta-

nító kénytelen volt egy tanteremben egyszerre több osz-

tályt foglalkoztatni, 6o-loo, nemritkán 2oo különböző 

koru és nemü tanulót egyszerre nevelni, tanitani, fe-

gyelmezni. 

A hivatalos kormányjelentés szerint 1911-ben a 

16.455 elemi népiskola 63 százaléka, szám szerint 

lo.357 osztatlan - volt. ' 

A kor haladó erői világosan látták, hogy a "kettős 

kezelés" alatt 6216 iskolák helyzete milyen szomoru ké-

pet mutat. Sem az egyháznak, sem az államnak nem volt 

érdeke, hogy  a kelleténél több tudást hintsen el a nép 

között. Az egyházi iskolák azonban még.az állámi isko-

láknál is szomorubb képet mutattak. 'Már a tanitókép-

zés feltételei is rosszabbak voltak. Az 1906. évi sta-

tisztikai évkönyv adatai szerint Magyarországon 83 ta-

nitőképző müködött. Ebből 55 felekezeti, 27 állami és 

egy.társulati volt. A felekezeti és állami képzők kö-

zötti különbséget jól illusztrálja az a tény, hogy amig 

az állam tanulónként egy évre 664 koroná,fpnntartábi 

költséget, addig az egyház 368 koronát juttatott./  

Az anyagi ráforditások csekély mértéke folytán az egy-

házi iskolák épületeinek állapota, felszereltsége si-

ralmas képet mutatott. Ha ehhez hozzátesszük, hogy az 



- 9-  

elemi népiskolák közül ' 

felekezeti jellegü volt 	12.o73 	73.4 

állami jellegü volt 	2.744 	16.7 % 

községi jellegü volt 	1.333 	8.1 

magán jellegü volt 	303 	- 1.8 % 

el tudjuk képzelni, milyen volt a dolgozó tömegek okta-

tásának a helyzete ebben az. időben. 
4'94/ 

A Magyarországi Tanitók Szabad Egyesülete' - mely- 

ben a kor haladó szellemü pedagógusai tömörültek - prog-

ramjában az első helyen követelte az iskolák államositá-

sát. Később ezt a programot támogatta az Állami Tanitók 

Egyesületé is. A pé.dagógus folyóirat, az Uj Korszak 

1910 október 14-i számának fejlécén ez a jelmondat olvas- 
á 

ható: "Követeljük az iskolák államositását, min~lénb ~ hér-

kezeti tendenciának az iskolából való kizárását, a't  

nitók, t anárok gazdasági helyzetének gyökeres javitását "~ •$' 

A Békés megyei Általános Tanitóegyesület 1913 május 21-én 

tartott közgyülése határozatban követelte az iskolák ál-

lamositását, és azt, hogy a hittant az iskolából az egy-

ház körébe utalják át. Ezzel a határozattal a vidék is 

hitet tett a Magyarországi Tanitók Szabad Egyesülete prog-

ramja mellett. Példája nyomán az államositásra vonatkozó 

követelést 21 megye tanitóegyesülete tette magáéváP /  

E példák tanusága szerint a magyar pedagógusok 

legjobbjai már az első világháboru előtt szembefordultak 

a közoktatás elmaradottságával. A szocialista tanitó- 
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mozgalomba tömörült pedagógusok követelték az, oktatás 

államositását, a néptömegek kulturális színvonalának ra-

dikális növelését, a pedagógusok helyzetének gyökeres 

javitását. 

A Tanácsköztársaság rövid fennállása alatt gyökeres 

és átfogó intézkedések kezdődtek az egész magyar iskola-

rendszer megváltoztatására, a felnőtt dolgozó tömegek 

.müvelődési színvonalának növelésére, az állam és egyház 

szétválasztására, az oktatási anyag korszerüsitésére. 

1919 március 29-én jelent meg a Forradalmi Kormány-

zötanács XXIV. száma rendelete az iskolák államositásá-

ról. Ezzel valóra vált az, amiért a haladó pedagógusok 

legjobbjai évtizedeken keresztül harcoltak. A rendelet 

kimondja: 

"1. §. A Magyarországi Tanácsköztársaság az okta-

tás ügyét állami feladatnak tekinti. Ehhez képest.a Ta-

nácsköztársaság valamennyi nem állami nevelési és okta-

tási intézetet saját kezelésbe veszi át. Az intézetek . 

céljaira szolgáló minden ingatlan és ingó vagyona kor-

mányzótanácsi rendeletnek az alapján köztulajdonná vá-

lik". 	 . 

"2. §. A Tanácsköztársaság a munkásság müvelődésé-

nek emelésére minden eddiginél nagyobb szabásu oktató 

és nevelő munkát szándékozik végezni..."' 

A rendelet megjelenése után április 12-én és 18-án 

jelent meg a Közoktatásügyi Népbiztosság 7. és 10. sz. 



rendelete az államositás végrehajtásáról. E rendelettel 

szinte azonna]: lehetőség nyílt az osztatlan iskolák meg-

szüntetésére. Az egy községben lévő felekezeti iskolákat 

ugyanis a rendelet értelmében többtanítós osztott iskolá-

vá vonták össze: Igy vált lehetővé, hogy május 2-ára több 

mint 1.5oo községben megszünt az osztatlan iskola. l&' 

A Tanácsköztársaság rövid fennállása alatt nemcsak 

az államositás kérdését oldotta meg, hanem az oktatást 

is uj alapelvekre helyezte: a hat osztályos népiskola 

helyett bevezette a 8 osztályos kötelező oktatást. Ez-

zel a Magyar Tanácsköztársaság megteremtette a nyolc-

osztályos kötelező ingyenes népiskolát, általános is-

kolánk ősét. A népiskola mellett az azonos koru tanulók 

számára szolgáló bolgári iskolát és gimnáziumi osztályo-

kat eltörölte. 

A nyolc osztályos elemi iskolára négy osztályos 

középiskolát épitett, célul tüzve ki a tankötelezett-

ség 18 éves -korig való kiterjesztését. A középiskola 

egységes müveltséget adott, a szakiskolák egyenlő  ran-

guak voltak a középiskolákkal. Mélyreható változtatáso-

kat rendelt el a közoktatásügyi népbiztosság az isko-

lák tantervi anyagára nézve is. Mindenekelőtt a törté-

nelmi tananyagot alakitotta át. A latin iskola privi-

légiumának megdöntése céljából megszüntette a klasszi-

kus nyelvek kötelező oktatását. Arra törekedett, hogy 
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a technikai müveltség anyagát az általános müveltségi  

anyag szerves részévé tegye. Eltörölte az iskolában a  

'vallásoktatást, a tananyagot a tudományos szemlélet  

alapjára helyezte.  A pedagógusokat átképző tanfolyamok  

segitségével igyekezett alkalmassá tenni az uj iskola  

számára.  

A Magyar Tanácsköztársaság fennállásának néhány  

hónapja alatt gyökeres intézkedéseket hozott a magyar  

müvelődésügy elmaradottságának megszüntetésére és pél-

dát mutatott a dolgozó nép ügyét szolgáló iskolaszer-

vezet megteremtésére. A Tanácsköztársaság iskolaszer-

vezete megvalósitotta a haladó iskolarendszer minden  

követelményét, valóra váltotta a legjobb magyar peda-

gógusok elképzeléseit.  

A Magyar Tanácsköztársaság megdöntésére szövetke-

zett a hazai reakció és a nemzetközi imperializmus.  

A külföldi imperialista erők segitségével uralomra ju-

tott ellenforradalmi rendszer eltörölte a Tanácsköztár-

saság oktatásügyi reformintézkedéseit. A fehérterror el-

ső áldozatai között haladó pedagógusok is voltak. Olya-

nok,mint Velinszki László, aki a közoktatásügy terén  

Fejér megyében jelentős forradalmi változásokat hajtott  

végre. A haladó pedagógusok tömegei váltak állástalan-

ná, kerültek börtönbe amiatt, mert segitették és támo-

gatták a Tanácsköztársaság müvelődéspolitikáját. ~ 

Megvizsgálva a feudálkapitalista Magyarország is-

kolarendszerét azt látjuk, hogy az már a tankötelezett- 
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ségi kor derekán három részre szakadt. Tizéves koruktól 

kezdve a gyermekek háromfajta iskolában folytatták 

tanulmányaikat. A gyermekek 75 %-a a 4. osztály után a' 

népiskolában, 18 %-a a polgári iskolában, 7 %-a pedig 

giináziumban tanult tovább. 14' E három iskolafajta elő-

ször is abban különbözött egymástól, hogy mire képesi-

tett. A népiskolai.bizonyitvánnyal rendelkező gyermek 

semmiféle felsőbb iskolába nem iratkozhatott be, ennek az 

iskolának nem volt' képesitő jellege. A polgári iskola 4. 

osztályát elvégző 14 éves gyermek beiratkozhatott olyan 

középfoku iskolákba, amelyekben olyan korlátozott érvé-

nyességü érettségi bizonyitványt kapott, amellyel az 

egyetemre már nem lehetett beiratkozni. Csak a gimnázi-

um IV. osztályát, elvégző 14 éves gyermek kapott olyan 

bizonyitványt, amellyel minden pályára és minden magasabb 

tanulmányra nyitott gimnázium felső osztályába léphetett. 

Az iskolarendszernek ez a háromfelé szakadása pon-

tosan követte a.Horthy-rendszer társadalmi osztálytagozó-

dását 3  Ezt.az összefüggést Földes Ferenc mártir pedagó-

gusunk megdöbbentő adatokkal igazolta "A munkásság és 

parasztság kulturális helyzete Magyarországon'! c. mun-

kájában. Kimutatta, hogy a különböző iskolafajtákba be-

iratkozott tanulók szociális megoszlása az uralkodó osz-

tályok müvelődési monopóliumé-t, az ellenforradalmi 

rendszer népellenes oktatáspolitikáját bizonyitja. 
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Az iskolák osztályjellegét-jól dokumentálja Földes 

Ferenc marxista elemző munkája. Földes. statisztikai 

.adatokkal bizonyitotta azt, hogy Magyarországon az ural-

kodó osztályok a munkásság és parasztság számára irat-

lan, de könyörtelen' numerus,clausust valósitottak.m.eg  

az iskoláztatás 	területén. Sem a középiskolákba, 

sem a felsőoktatási intézményekbe bekerülő tanulók 

származási megoszlása nem tükrözte a különböző társadal-

mi osztályok számarányát, hanem az uralkodó osztályok 

monopóliumát .  mutatta. 

Amig a szegényparasztság a lakosság 35 %-át tette 

ki, a középiskolában tanuló gyermekeiknek aránya 1.3 % 

volt. A munkásság a lakosságnak 21.4 %-át tette ki, a 

középiskolai tanulók között azonban csak 3.8 % volt a 

munkás származásu. A biftokos osztály aránya 18.8 % volt, 

ugyanakkor a középiskolások 12.2 %-a birtokos osztály-

ból származott. A polgárság aránya'26.8 % volt, de a 

középiskolások 28.7 ,°'o-a volt polgári származásu. 4" 

A szegényparasztság és munkásság együttesen a la-

kosság 56.4 %-át tette ki, a főiskolákon, egyetemeken 

gyermekeik 5.4 %-a tanult. A birtokos osztály és polgár-

ság részesedése a lakosságban 43.6 %, a felsőoktatásban 

94.6 %. X  

A szegényparásztság gyermekeinek iskolába jutására 

igen jellemző volt a következő, Földes Ferenc által ké-

szített statisztika: 
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polgáriba járhatott minden 

középiskolába 	tt  

képzőbe  

felsőkereskedelmibe 	tt  

Felsőmezőgazd.iskolába " 

,141-ik 

478-ik 

2.093-ik  

6.028-ik  

80. 792-ik. 2~/  

Földes Ferenc marxista elemzése elkerülhetetlenül  

forradalmi következtetéshez vezetett: kimondta, hogy  

tta szegény néprétegek kulturkérdése kulturális sikon  

nem oldható meg. Kulturális síkon még a legmesszebbmenő  

eszközökkel is /mint a teljes ingyenesség, erős foku ál-

talános segélyezés stb./ csak csekély eredmények érhe-

tők el. Tehár marad a társadalmi megoldás,  melynek o-

lyan helyzetet kell teremtenie, hogy a szegényparaszt  

és munkásrétegek társadalmi arányuknak megfelelően ré-

szesüljenek kulturábantt. 2A/  

Az ellenforradalmi rendszer 25 éves uralma tehát  

lényegében a haladásellenes eszmék konzerválására, a  

néptömegek müvelődésének megakadályozására szolgáló is-

kolarendszert alakított ki. Ebben vezető szerepük volt  

az egyházaknak. Az egyházaknak az oktatás terén betöl-

tött döntő szerepét jól dokumentálják az iskolák sze-

rinti megoszlásra vonatkozó adatok:  

Az elemi iskolák megoszlása 1938-ban:  

állami 1.287  

községi 827  

társasági 11  

magán 131  

egyházi 4.643  



- 16 - 

A' gimnáziumok megoszlása: Polgári iskolák megoszlása: 

állami 69 143 

városi 12 98 

egyházi '87 105 

társasági,magán 6 2112/  

A dolgozó tömegek tanulására szolgáló' népiskolák 

helyzete, felszereltsége, anyagi ellátottsága nagyon 

elmaradott volt. Ezt az elmaradottságot mutatja, hogy 

1925-ben a népiskolák közül: 

egytanitós iskola 49,5 % 

kéttanitós 24,3 % 

háromtanitós 7.9 % 

négytanitós 5.3 % 

öttanitós 13.0 %  volt  

A rendszer által, Klebelsberg Kuno minisztersége 

alatt felállitott 5 ezer népiskola létrehozásának célja 

sem elsősorban a tömegek müveltségi szinvonalának eme-

lése, hanema rendszer politikai céljainak szolgálata, 

a soviniszta és a vallásos nevelés volt. "A népiskolák-

kal utána megyünk a tanyai népnek és visszük utána a 

vallási és nemzeti gondolatot..."1 " irja Klebelsberg 

Kino vallás és közoktatásügyi miniszter. A népiskolai 

oktatás helyzete azonban ezután is elmaradott volt. 

Hóman Bálint 1937— május 8-i képviselőházi beszédében az 

elemi népiskolák helyzetéről a következőket állapitja meg: 

"...Az elemi népiskola kérdésében teljes mértékben el 

kell ismernem, hogy egyrészt még ma is igen nagy bajok 
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vannak az iskolák zsufoltsága, iskolák hiánya, vala-

mint ócska, romlott és alkalmatlan épületek miatt, 

másrészt igen nagy nehézséget okoz a tanyavilág isko-

lával valő ellátatlanságában nyilvánuló helyzet... Külö-

nösen rá kell itt mutatnom az északkeleti vármegyékre, 

ahol Szabolcs, Szatmár megyékben és a szomszédos vidé- 

keken a legszomorubb állapotok vannak: az iskolától ki-

lóméterekre fekvő kis tanyákon igen sok beiskolázatlan 

gyermek van."25/  

A tervbe vett, de meg nem valósitott nyolcosztályos 

népiskola törvénytervezetének miniszteri indokolása le-

szögezi: "A népiskola egész belső életének, nevelő és ok-

tató munkájának középponti gondolata és legfőbb  feladata'  

csakis a nemzeti érzés és a vallás-erkölcs kimerithetet-

len forrásaiból táplálkozó maradandó értékü nemzetneve-

lés lehet... a levente intézménnyel karöltve az uj nép-

iskola nemcsak a szorgalmi idő alatt, hanem az egész 

iskolai évben, tehát megszakitás nélkül kilenc éven át 

érvényt szerez a vallás parancsainak és az iskola fegyel-

mi szabályainak". 26/  

Az illegalitásba szorult MKP továbbra is szorgalmaz-

ta a magyarországi oktatási helyzet gyökeres megváltoz-

tatását, meg nem szünő harcot folytatott a tanszabad-

ságért, a dolgozók müvelődéséért, az ifjuság jobb és 

szebb életéért, s feltárta a magyar ifjuság helyzetét. 

A szegénysorsu iskolás gyermekek helyzetét jellem-

zi az illegális Vörös.Ujság egyik 1921. évi száma.24/ 
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Leirja, hogy az amerikai vöröskereszt magyarországi ki-

rendeltsége'egy budapesti iskolában 54o gyermeket kérde-

zett meg azzal kapcsolatban, hogy mit ettek reggelire. 

A megkérdezett 54o gydrmekből kettőszáz aznap nem evett. 

Több mint száz tanuló naponta csak kétszer, közel száz 

pedig csak napjában egyszer kapott élelmet. 

A fokozódó gyermekbünözés fő okait a Katolikus Pat-

ronage Egyesület Fiuotthonának 1922-ben a vallás és köz-

oktatásügyi miniszterhez küldött feljegyzése a nagy 

munkanélküliségben, az éhségben, a tulzsufolt lakásokban, 

a lakáshiányban, a felügyelet, az ellenőrzés, a nevelés 

és iskolázottság hiányában jelölte meg. 4  / 

Amikor Magyarországon egy osztatlan iskolában egy-

egy tanitóra loo-2oo . gyermek jutott, Hóman Bálint azt 

bizonygatta, hogy Magyarországon "intellektuális tulter-

melés" van. "Tanköteles van Magyarországon körülbelül 

16o.000- 180.000 évente. A középfoku iskolákba kerül 

ezek közül az elsófokon 35-40.000 tanuló. A 35-40.000 

középfoku iskola tanulói közül körülbelül lo-12.000 . 

megy évenként felsőtagozatra, mégpedig ezek közül kerek 

számban 2.000 a tanitók és tanitónők száma, akik évente 

az 59 tanitóképzőből kikerülnek. A főiskolai diplomások 

száma évente 4-4.5oo. 

Ikyen körülmények között azt hiszem igen indokolt 

az az aggodalom, amely ezzel az intellektuális tulter-

meléssel szemben mutatkozik."29/  . 

A "tultermelt", állástalan fiatal értelmiségiek 



szivesen vállaltak volna munkát a népiskolákban. A mi-

niszter azonban arról nem nyilatkozott, miért nem gon-

doskodott a népoktatás helyzetének javitásáról, miért 

nem biztositották a szükséges tárgyi feltételeket és pe-

dagóguslétszámot a népoktatás számára. A magyar népokta- 

tásnak átfogó, demokratikus reformra volt szüksége. Ennek 

a megvalósitása azonban nem volt lehetséges a társa- 

dalmi rend változása nélkül. 

II . 

Az egységes iskolarendszer megvalósitásának 

első lépései.  

1945 fordulópont volt hazánk-történetében. A szov-

jet hadsereg kiüzte hazánkból a német fasiszta megszálló-

kat, szétzuzta a magyar fasizmus államgépezetét, s le-

hetőséget teremtett az ország demokratikus fejlődésé 

nek kibontakozásához. A tömegek forradalmi aktivitása 

által létrehozott helyi forradalmi szervek, majd a köz-

ponti államhatalom megszervezésével megvalósult a mun-

kásság és parasztság forradalmi demokratikus diktatu-

rája, ' amelynek' első feladatai között szerepelt a föld-

osztás, az ország gazdasági életének helyreállitása, a 

dolgozó tömegek alapvető demokratikus jogainak biztosi-

tása. A nemzeti felemelkedés programját az illegalitás-

ból kilépő Magyar Kommunista Párt dolgozta ki s hir-

dette meg a Debreceni Ideiglenes Nemzetgyülésen. A 
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program  megvalósításának biztosítéka a pártnak a kor-

mányban való részvétele, a munkásság és a dolgozó paraszt-

ság tömegeinek forradalmi aktivitása volt. 

A felszabadulás a müvelődés terén is uj korszakot 

hozott hazánk történetében: megnyitottá az utat a mul.t 

káros örökségének felszámolásához, az uralkodó osztályok 

müveltségi monopóliumának megszüntetéséhez, a dolgozó 

tömegek kulturális felemelkedéséhez. E lehetőségek kö-

vetkezetes megvalósításának alapfeltétele volt a kizsák-

mányoló osztályok politikai és gazdasági erejének fel-

számolása, a reformok gazdasági és politikai feltételei-

nek biztositása. Csak a proletárdiktatura megvalósítása 

biztosithatja egy tartalmában következetes tudományos 

alapokon álló, formájában pedig következetesen nyílt, 

minden zsákutcát kiküszöbölő, a dolgozó tömegek kultu-

rális felemelkedéséhez az egyenlő jogok mellé egyenlő 

lehetőségeket is nyujtó oktatási rendszer tényleges meg-

valósitását. 

A demokratikus forradalom kibontakozása azonban 

már kezdetben is törvényszerüen felvetette az iskola-

rendszer demokratizálásának szükségét. A fasizmus ma-

radványainak kiküszöbölésével, az iskola szellemének 

megváltoztatásával együtt jelentkezett az iskolaszerve-

zet megváltoztatásának igénye is. A demokratikus peda-

gógusok, a népi forradalmi szervek, a nemzeti bizott-

ságok, a koalíciós pártok sürgették az iskolarendszer 

átszervezését, a "kulturális földosztást".- 



- 21 - 

Az iskolarendszer demokratikus átalakításának kö-

vetelményét a Magyar Kommunista Párt és a Magyar Nem-

zeti Függetlenségi Frontba tömörült pártok már a kez-

detben programjukba foglalták. Ismeretes, hogy a ügget-

lenségi Frontnak, az egész társadalmi átalakulásnak a 

Magyar Kommunista Párt volt a vezető ereje. A párt 

egyesítette a munkásosztályt, a dolgozó parasztságot, 

a hazafias értelmiséget és a városi kispolgárságot, te-

hát a nép többségét, a népi demokratikus rend megszilár-

ditásáért folyó küzddlemben."3  

A párt programtervezete a köznevelés számára kez-

detben olyan reális, megvalósitható célokat és felada-

tokat tüzött ki, melyek a demokratikus forradalom meg-

valósitására és ennek védelmére szolgáló erőfeszítése-

ket is figyelembe vették. Ezért kezdetben a párt prog-

ramja nem tartalmazta az iskolák államositásának, az is-

kolai vallásoktatás kérdésének a felvetését, a materia-

lista szellemü nevelés követelését. A fasiszta, sovinisz-

ta szellem felszámolása, a demokratikus iskola megterem- 

tése volt az első nagyszabásu program az ellenforradalom 

köznevelésének megváltoztatására, amelynek hagyatékai 

a konzervatív klerikális nevelés és a fasizmus nyomai 

voltak az iskolában. Ezzel magyarázható az, hogy a 

Kommunista Párt Központi Bizottságának 1944 október 

2-i programtervezete az "államhatalom és az egyház tel-

jes mértékü kettéválasztását gazdasági, társadalmi és 

kulturális téren egyaránt" legközelebbi feladatok között 
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Uelöli meg, az oktatás teljes ingyenessége, az iskola-

hálózat fejlesztése, a nemzetiségek megfelelő számú 

iskoláinak kiépitése és az oktatás tartalmának uj szel-

lemi és pedagógiai alapokra helyezése mellett. 34' A 

Magyar Kommunista Pártnak a felszabadulás után közvet-

lenül megjelent programtervezete a müvelődésügy kérdésé-

ben a következőket tartalmazta: "A sajtóból, a kulturá-

ból, a közéletből ki kell küszöbölni a fasiszta mételyt, 

a népellenes szellemet, a faji és nemzeti gyülöletet".n/  

A párt a Tanácsköztársaság hagyományainak megfelelően 

célul tüzte ki a köznevelés demokratikus reformját és 

annak megvalósitása érdekében széleskbrü társadalmi-poli-

tikai mozgalmat inditott. 

Az MKP III. kongresszusa közoktatásunk demokratizá-

lása érdekében követeli "az  általános iskola kiépitésének 

meggyorsitását, egységes állami tankönyvek kötelező hasz-

nálatát az összes iskolákban, áz értelmiség megujhodását 

a parasztság és munkásság soraiból, egész kulturánk és 

müvelődésügyünk átformálását demokratikus, népi szellem-

ben".234  

Az oktatásügy demokratikus reformját a Szociáldemok-

rata Párt programja is feladatul tüzte ki. Ez a párt is 

követelte a nyolcosztályos egységes kötelező népoktatást, 

a tanitás ingyenességét, az. iskoláztatás és nevelés álla-

mi feladattá emelését, ugy, hogy a felekezeti iskolák 

tanterve és tananyaga legyen'azonos a községi és-állami 

iskolákéval  
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A Nemzeti Parasztpárt 1945-ben kiadott "Kiskátéja" 

a.közoktatással kapcsolatban leszögezi: "Legfontosabb 

feladat népünk általános müveltségének emelése. Ezért 

kötelezővé kell tenni a nyolcosztályos népoktatást. Ennek 

az alsó négy osztálya megfelel tananyagában is az elemi 

iskolák tananyagának. Ezt mindenkinek el kell végezni". 

Az erre épülő négyosztályos középiskola pedig mindenki 

számára biztositsa az egyetemre való beiratkozás jogát. 

Az ingyenes oktatás mellé internátusokat, lakást, élel- 

met és ruhát is biztositani kell az arra rászorulóknak. 357  

A Nemzeti Parasztpárt köznevelési tervei a Márciusi Front 

programját követték, szorgalmazták a parasztság müvelő-

dését, parasztkollégiumok létesítését, a vidék fiataljai-

nak tanulását. 367  , 

A Független Kisgazda.Párt is egyetértett az általá-

nos iskola gondolatával. Ezt tükrözi a párt 1947. évi 

programja, amely kimondja, hogy "az uj magyar müveltség-

nek... a legszélesebb népi rétegekre kell felépülnie és 

oktatási alapja az általános iskola". Fontosnak tartja 

az általános iskolához szükséges tanárok kiképzését, az 

oktatási szinvonalban mutatkozó szinvonalbeli különbség 

megszüntetését . 3/  

A lisgazdapárt oktatásügyi reformtervének alapjait ha-

ladó pedagógusoki baloldali értelmiségiek dolgozták ki; 

a kommunistákkal együtt még a felszabadulás előtt. 

Végleges formájában Ortutay Gyula dolgozta ki,"Uj magyar 

	

köznevelés" c. tanulmányában. 	Az általános iskola . 

megszervezésének egyik irányitója is Ortutay volt, aki 1947- 
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ben  közoktatásügyi miniszter lett. A terv megvalósitá- 
között 

sának ellenzői viszont a kisgazdapárt jobbszárnyán tö- 

mörült s az egyházi reakcióval szövetkezett politikusokat 

is ott találhatjuk. A reformterv az egységes alapfoku 

iskola kiépitését 18 éves korig, kötelező oktatás beveze-

tését, ingyenes, progressziv adó utján fedezett oktatást 

a nevelői státus rendezését is tartalmazta. 39/  

A Magyar Kommunista Pártnak az a politikája, mely 

a népi demokratikus forradalom első szakaszában a mult 
káros örökségének felszámolására irányult, az oktatásügy 

területén a világnézeti haf'c helyett a közoktatás Szin-

vonalának egységes emelését szolgáló uj:iskolafajta meg-

teremtését tüzte ki első feladatul, a -széles dolgozó tö-

megek támogatására, a,.hala dó, pedagógusok együttmüködé- 

sére számithatott. 

Horváth Márton a koaliciós pártok oktatásügyi program-

jainak elemzése alapján megállapitja, hogy néhány alap-

vető szervezeti kérdésben a koaliciós pártok egységes 

álláspontra helyezkedtek, és együttesen sürgették azok 

megvalósitását. Ilyen kérdések voltak 

a/ A tankötelezettségi korhatár felemelése, az álta-

lánosan képző 8 osztályos iskola megteremtése a le-

hető legsürgősebben, Az általános iskolák kiépitése 

éppen a fizikai dolgozók gyermekei számára nyuj-

tott magasabb müveltséget. 

b/ A felnőtt koru dolgozók számára iskolarendszerü ok-

tatás biztositása, amely ebben az időben közvet-

lenül szolgálta a szó teljes értelmében a müvelt- 
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ségi monopólium felszámolását. Ma már historikum, de va-

laha forradalmi előrelépés volt a szakérettségi vizsgára 

előkészitő tanfolyamok megszervezése. 

c/ Egyetértés volt abban is, hogy az uj középiskola egyetlen 

szelekciós elve a tehetség, a rátermettség lehet, s minden 

dolgozó osztály tehetséges fiainak helyet kellett kap-

niuk a középiskolákban. 

d/ Az iskolák oktatási-nevelési szinvonalának emelése, az 

általános iskolák kiépitése szempontjából elkerülhetet-

len államositás' a magyar társadalom tulnyomó többségé-

nek egyetértésével és támogatásával találkozott." 99_ 

A közoktatásügy elavault szervezetének reformja kér-

désében számos elképzelés, tervezet,  hozzászólás szüle-

tétt röviddel a felszabadulást követően. Kemény Gábor 

5-7 évig kötelező óvódát, '714 évig egységes alapfoku is-

kolát és négy éves egységes középiskolát javasolt. 9/  

Ortutay Gyula és Baróti Dezső javaslata négy éves 

elemi- és négy éves középiskolára tagolta a kötelező 

nyolc éves oktatást. 52/ 	 + . 

Németh László a Nemzeti Parasztpárt felkérésérerta-

nulmányában azt javasolta, hogy a kötelező iskoláztatás kor-

határát 18 éves korig kell felemelni. Terve szerint 

a hat osztályos elemit kövesse az ipari, mezőgazdasági, 

adm;nisztrativ és értelmiségi jellegü középiskola, ahol 

a közös müveltségi anyagon kivül.különböző szakmüvelődési 

anyag is legyen. A gyengébb, tanulók számára háromosztá- 
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lyos•ipari és mezőgazdasági szakelemit javasolt, a 

hatosztályos népiskola után. /  

Gárdos Derső  a nyolc osztályos egységes alapfoku 

oktatásban, elsősorban a gyermekközpjntuságot, a cselek-

vő oktatást biztositó munkaiskolai módszert tartotta a 

legfontosabbnak .4  

Az iskolareform gyakorlati  megvalósitásának egyik 

döntő tényezője a ' 'edagógus Szakszervezet volt, amelynek 

központi vezetősége szoros kapcsolatban állt a Magyar 

Kommunista Párttal. A szakszervezet népszerüsitette a 

reform gondolatát .a pedagógusok között, mozgósitotta a ne-

velőket a reformtervek kialakitásában és a reform végrehaj-

tásában való aktiv részvételére. 1945 áprilisában a köz-

pont körlevélben szólitotta fel a helyi szervezeteket, hogy 

dolgozzanak ki tervezeteket, javaslatokat az iskolarend-

szer demokratikus átalakitására. /  Sok helyett javaslato-

kat állitottak össze a reform tartalmára és gyakorlati in-

tézkedéseire. 	. 

Horváth Márton ismerteti a debreceni pedagógusok 

javaslatát, amely az oktatásügy minden területére kiterje-

dő radikális reform részletes tervét tartalmazta. Többek 

. között egységes, nyolc osztályos alapfoku oktatás beveze-

tését javasolták, amelynek felső két osztálya ipari és 

mezőgazdasági képzést is nyujtott volna. A középfoku iskolát 

6 évfolyamra tervezték. A szegedi pedagógusok 1945 juniu-

sában 8 osztályos általánosan kötelező alapfoku oktatás 

tervét vázolták. A Csanád megyei nevelők is hasonló ja- 
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vaslatot tettek. 46/  

A pedagógusok egyéni javaslatokat is készítettek a 

reform szükségességéről. A VKM—be 1945 áprilisába érke-

zett aláirás nélküli reformterv—vázlat például azt javasol-

ja, hogy az általános oktatást egybe kell kötni az ipari 

jellegü alapképzéssel, illetve a fizikai munkát be kell 

vezetni a középiskolában is. 47/ 

Az iskolareform tehát kezdettől fogva a müvelődési 

osztálymonopóliumok lebontását biztosító iskolarendszert, 

a dolgozó tömegek müvelődési szinvonalának emelését je-

lentette mind a különböző demokratikus pártok, mind a 

pedagógusok körében. A dolgozó tömegek pedig a földre-

form  mellé a kulturális földosztás megkezdését az iskola-

reformtól várták. 

A köznevelés reformtervét a Vallás és Közoktatásügyi 

Minisztérium Kovács Máté parasztpárti osztálytanácsos — 

későbbi államtitkár — és baloldali pedagógusokból álló 

munkatársai készítették el, 1945 nyarára. A tervezetet 

az Országos Köznevelési Tanács adta ki, sokszorositott for-

mában. A tervezetet Horváth Márton .monográfiájában rész-

letesen ismerteti. A tervezet tartalmazta a régi oktatási 

rendszer kritikáját és felvázolta egy "uj, izig—vérig demók-

ratikus, minden tekintetben korszerü és velejéig magyar 

köznevelés" rendszerére vonatkozó elképzeléseket. A terv—

vezet figyelembe vette a társadalmi szervezetek korábbi 

javaslatait is. 
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A tervezet a tankötelezettséget 14 éves körig ter-

jesztette ki. Az egységes 8 osztályos iskolát ez a ter-

vezet eredeti formájában még nem tartalmazta, 4 éves 

alapfóku és 4 éves népi középiskola kötelezővé tételét 

javasolta, különálló szervezetben. A későbbiek során 

döntöttek az egységes szervezetben müködő 8 osztályos 

általános iskola mellett. A tervezet, majd az annak 

alapján kialakitott végső terv nem a 8 osztályos nép-

iskola.általánosssá tételét javasolta, hanem uj, ma-

gasabb müveltséget nyujtó iskolát, a polgári iskola 

és a gimnázium I-IV. osztályának egyidejü megszünte-

tésével. A tervezet az óvodáktól az egyetemig, a neve-

lőképzéstől a tanügyigazgatásig egész oktatási életünk 

demokratikus átszervezését tartalmazza. Horváth Már-

ton értékelését elfogadva megállapithatjuk, hogy 

"Kovács Máté és munkatársainak elképzelései messze  tul-

szárnyalták a minisztérium más vezetőinek terveit, s 

alapul szolgálhattak egy demokratikus iskolareform- 

„ 48/  
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A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium felső ve- 

- zetése kezdetben nem állt az iskolarendszer megváltoztatá-

sának gondolata mellé. Az Ideiglenes Kormány vallás- és 

közoktatásügyi minisztere gróf Teleki Géza volt. Teleki ak-

töv szerepet vállalt a Horthy-féle átállási kísérlet elő-

készitésében, majd tagja lett a Horthy által október 1-én 

Moszkvába küldött fegyverszüneti bizottságnak. A felsza-

baditott Magyarország területére visszatérve a Debreceni 

Nemzeti Bizottság delegátusaként került az Ideiglenes 

Nemzetgyülésbe, amély a kormány tagjává választotta. 

Teleki, a Magyar Kommunista Párt által vezetett haladó 

baloldali közvéleménnyel szemben, amely átfogó gyökeres 

reformot sürgetett, a lassuságot és a fokozatosságot 

hangsulyozta. Ezzel lényegében szembehelyezkedett a né- 

pi demokratikus forradalom követelményeivel. "Osztály-

harcból nem lesz  magyar müvelődés - irta programadó 

cikkében - de nem is lesz demokratikus Magyarország. 

A magyar müvelődés alapja az, hogy egyforma részese kell 

legyen a nemzetnek minden tagja". A nevélési célok között 

első helyre helyezte "...az  anyagiak fölé helyezett hi-

tet...", "...az örök emberi megismerésvágy ismert határok 

közé szoritását, a vallás és a hit ápolását".  

politikája arra irányult, hogy elodázza a tankönyvek fe-

lülvizsgálatát, a reakciós tanügyi vezetők igazoltatását, 

a pedagógusok démokratikus szelle.mü átképzését és külö-

nösen az iskolarendszer megváltoztatását.. 
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A  Szabad Nép 1945 április 13-i száma beszámol a,Bu-

dapestí Nemzeti Bizottság üléséről. Az ülésen Kálla;í. 

Gyula rámutatott a Teleki által vezetett Közoktatásügyi 

Minisztérium munkájának reakciós jellegére. Javasolta, 

hogy"forduljon felhivással a Budapesti Nemzeti Bizott-

ság a közoktatásügyi miniszterhez, hogy :,haladéktalanul 

állitsa fel a közoktatásügyi tanácsot és ennek segitsé-

gével dolgozza ki a magyar közoktatás reformját..." 

Ugyanott Darvas József is hangoztatta: "átfogó és ál-

talános reformra van szükség, amely évtizedes program . 

adását jelenti, de amelyet halogatni egy pillanatig sem 

szabad". Az iskolareform ügyét a Magyar Kommunista Párt 

és a baloldali erők olyan követelésekkel együtt vetet-

ték fel, mint az oktatásügy terén meghuzódó reakció 

ellen hozott intézkedések, a fasiszta tankönyvek bevo-

nása, egységes, demokratikus tankönyvek bevezetése, a 

pedagógusok átképzésének azonnali elkezdése, a reakciós 

tanügyi vezetők leváltása, stb. 

A Szabad Nép 1945 április 6-i száma "Tiszta-kated-

rát!" cimü cikkében követeli az oktatás szellemének de-

mokratizálását, a reakciós iskolaigazgatók leváltását, 

Rámutat, hogy Teleki "szellemi életünk megtisztitásá-

nak, demokratizálásának tilalomfát állit". A Szabad Nép 

1945 április 15-i száma a követelések megismétlése mellett 

hirt ad arról, hogy a Pedagógus Szakszervezetbe tömörült 

haladó pedagógusok "a felszabadulás. első pillanatától 
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kezdve követelték 'a közoktatásügy egész terén végigvo-

nuló, gyors reformok végrehajtását". Hasonló követelé-

seket találunk a Népszava és a Szabad Szó 1945. évi 

számaiban. Darvas József "Közoktatásügyi uborkaszezon" 

cimü cikkében /Szabad Szó t 1945 julius 22/ a gyökeres, 

átfogó iskolareform kérdését az uj magyar demokrácia 

legfontosabb feladatának tartja a földreform és a gaz-

dasági ujjáépités mellett. Hangsulyozza, hogy a demok-

ratikus pártok egymás után közlik reformterveiket, de a 

kultuszminiszter nem tesz semmit azok végrehajtására. 

Követeli, hogy Teleki a reform munkálatait sürgősen 

kezdje el, s a reform bevezetéséig is forditson gondot 

a tehetséges szegény gyermekek tanulásának segitésére, 

az esti tanfolyamokra, a munkás és parasztfőiskolák szer-

vezésére, stb. 	. 

A  Népszava 1945 február 20-i számában ismerteti 

Szakasits Árpád beszédét, amely szerint a demokrácia 

eszméjének "át kell hatnia... a kultura minden intéz-

ményét, elsősorban az iskolákat, mert uj nemzedéket aka-

runk nevelni, nem leventéket . és csizmás nyilasokat, ha-

nem szabad hazánk szabad polgárait..." 

A reform megvalósitását kimondó /665o/1945 M.E./ 

rendelet megjelenését tehát a Magyar Kommunista Párt 

és a Függetlenségi Frontba tömörült baloldali pártok 

követelése, a közvélemény nyomása segitette elő. Ez 

jnl tükröződik a vallás és közoktatásügyi miniszter ál-

tal aláirt indokolás szövegében is: "A demokratikus pár-

tok valamennyien kifejezték azt a kivánságukat, hogy 



32  

oktatásunk alapja az iskolaköteles korban /hat-tizennégy 

év/ egy egységes nyolcosztályos iskola legyen. Az Orszá-

gos Köznevelési Tanács a demokratikus pártok kivársága-

inak megfelelően elkészitette az "általános iskolának" 

elnevezett uj iskolatipusnak, az első és ötödik osztályá- 
t  

ra irányuló tantervét, es  azt javasolta, hogy ezt az is-
kolatipust már az 1945-46. iskolai évben vezessék be. 

Az általános iskola szervezésével azonban módositani kell 

mind a népiskolára, mind a polgári iskolára, illetőleg 

gimnáziumra vonatkozó jogszabályokat. Az uj iskolatipus-

ra való áttérés igen sok részletkérdés szabályozását te-

szi kivánatossá, ezért jogalkotási szempontból az lát- 

szik a legjárhatóbb utnak, hogy a minisztérium rendelet-

tel hatalmazza fel a vallás és közoktatásügyi minisztert  

az általános iskola megszervezésére és az iskola kiépité- 
!o,  ~ 

sével kapcsolatos jogszabályok kiadására". 	Az előterjesz- 

tést augusztus 14-én irta alá Teleki.  

A Minisztertanács 1945 augusztus 15-i ülése az elő-

terjesztett szöveget elfogadta. Á 6650/1945 ME. sz . ren-

delet kimondta, hogy "a népiskola I-VIII és a gimnázium,  

illetőleg a polgári iskola I-IV. osztályai helyett "ál-

talános iskola elnevezéssel .uj iskolát kell szervezni",  

és hogy az iskolaszervezet végrehajtásával kapcsolatos  

Gennival okat a vallás és közoktatásügyi miniszterre ru- 

Si  házza.  
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Ezzel a rendelettel tehát az Ideiglenes Nemzeti Kor-

mány életre hivta az általános iskolát, a következetesen 

demokratikus iskolarendszer alapját, a kezdetét vehette 

az uj iskola megszervezése.. 

Horváth Márton .monográfiájában kifejti azt az állás-

.pontját, hogy a rendelet sürgős kiadása és az alapos elő- 

készületek, a részletkérdések kimunkálásának hiánya foly-

tán az általános iskola létjogosultságának tartalmi vitá-

ja tulajdonképpen a kormányrendelet után kezdődött el. 

A rendelet kiadását semmiképpen sem tarthátjuk korainak, 

elhamarkodottnak. A népi demokratikus kulturforradalom 

kibontakozásának kezdetén - ugyanugy mint pl. a Tanács-

köztársaság iskolaszervezeti intézkedései során - nem 

a részletek gondos kimunkálása, a szükséges anyagi, 

szelmr3yi, tárgyi feltételek számbavétele volt az elsőd-

leges kérdés, hanem a müvelődési monopólium iskolaszer-

vezeti feltételeinek azonnali megszüntetése. 
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Harc az általános iskola megvalósitásáért  

Az egységes alapfoku oktatás bevezetését kimondó 

6650/1945 M.E. sz. rendelet megjelenése önmagában még 

nem biztositotta az általános iskola tényleges megvaló- :  

sitásának feltételéit. Az általános iskola megvalósitása 

előtt számos akadály tornyosult. 

A nehézségek között voltak enyagi természetüek, 

amelyek egyrészt az iskolák  épületét és felszerelését 

ért háborus kárókbQl, másrészt az uj iskola bevezeté-

sével kapcsolatban jelentkező ujabb igényekből_;fakadtak. 

A reform megvalósitásának fontos káderfeltételei  'is vol- 

tak: megfelelő számban kellett biztositani az addigi nép- 
, 

iskolák számára is az általános iskola felső tagozatában 

szakositott oktatásra képesitett nevelőket. A megvalósitás 

terén a legnagyobb nehézségeket mégis az egyházi iskola-

fenntartók - elsősorban a római katolikus egyház - szem-

benállása jelentette. Az egyház számára fontosabb volt a 

kezdetleges szinvonalu, egytanerős népiskolák egyházi 

jellegének megőrzése és a különböző felekezeti jellegü is-

kolák együttmüködésének megtagadása, mint a dolgozó tömegek 

müvelődési szinvonalának emelése. 

Az általános iskola szervezeti kiépitésének megvaló-

sitását célzó minisztériumi rendeletek az uj iskolatipus  

osztályainak fokozatos kiépítését,  és párhuzamosan az 

általános iskolai egységes szervezet megteremtését irá- 
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nyozták elő. Ezzel együtt kellett megszültetni a gimná-

ziumok és épolgári iskolák I-IV. osztályait. A végrehaj-

tási utasitások /37.000/1945 VKM., 7o.000/1946 VKM., 

9o.000/1947 VKM és a 92.000/1948 VKM sz. rendeletek/ 

az 1945-ös tanévben  az általános iskola 1-5 osztályának 

megnyitását, az 1946-47-es tanévben az általános iskola 

1-6. osztályának, az 1947-48-as tanévben az általános 

iskola 1-7. osztályainak megszervezését irták elő. 

A gyakorlati megvalósitás kérdéseit a 7o.000/1946 

VKM sz. rendelet részletezte. Azokon a helyeken, ahol több-

féle felekezeti, községi vagy állami jellegü, 1-2 tan- 

erős népiskola volt, a szakrendszercx oktatás megszervezé-

sét a különböző jellegü iskolák együttmüködésével, a (el-

sőtagozatos tanerők összevonásával irta elő megvalósita-

ni. Ezenkivül elrendelte a körzeti iskolahálózat - az egy-

máshoz közel lévő kis falvak számára közös, összevont felső 

tagozat /5-8 osztály/ - szervezését is.  A körzeti is-

kolákban az alsó tagozatos tanulók oktatása lakóhelyü- 

kön, a felső tagozatosoké pedig az összevont körzetekben 

folyt. A körzeti összevonás azt célozta, hogy a tanerők. 

átcsoportositásával a felső tagozatban a különböző tan-

tárgyakat, tantárgycsoportokat szakrendszerüen, külön 

pedagógus tanitsa. Az elképzelések között szerepelt a 

tanyai települések, a távoleső és kislétszámu községek 

tanulói számára az internátusi hálózat megszervezése is, 

ott ahol a körzeti általános iskola megközelitése nehéz- 
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ségekbe ütközött. Átmeneti megoldásként lehetővé tették 

az ugynevezett fiókiskolai hajózat  létrehozását is. Azo-

kon a helyeken, ahol a szakrendszerü oktatást megvalósi-

tani nem lehetett, az általános iskola tantervi anyagát a 

tahitók osztálytanitás keretében tanfolyamszerüen tani-

tótták, az anyaiskola szaktanárai pedig segítették és a 

helyszinen ellenőrizték ezek munkáját. Ezzel lehetővé tet-

ték, hogy a fiókiskolák tanulói is megszerezzék a tovább-

tanulásra képesitő általános iskolai bizonyitványt azok-

ból az osztályokból, amelyek az adott tanévben már orszá-

gosan általános iskola részeivé váltak. 

Mivel a népiskolák zöme a felszabadulás előtti hely-

zethez.hasonlóan  egy-  vagy két tanerős falusi kisiskola 

volt, nagyon fontos volt - az, hogy  a különböző egyházak, 

a községek és az állam által fenntartott ilyen kisiskolák 

megegyezzenek és együttmüködjenek  a közös felsőtagozatos 

osztályok létrehozása tekintetében. 

A rendeletek előkészitői a különböző felekezetek ér-

dekeinek szemmeltartásával, megegyezéses alapon  kivágták 

biztositani az együttmüködést. A rendelkezések semmit . 

sem változtattak az iskolákban a kötelező hitoktatás hely-

zetén. 

1/ Az anyagi és dologi természetü nehézségek és 

akadályok elháritásáért folytatott  társadal- 

mi tevékenység.  

A háboru az iskolaépületek állagában és felszerelé- 
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lében igen jelentős károkat okozott. A statisztikai 

kimutatások szerint a VKM kulturális intézményeinek 

épület- és felszereléskára az igazgatási szervekkel 

együtt összesen 470.1 millió aranypengőt tett ki. Eb-

ből a népiskolákra esett 51,88 millió, a polgári isko-

lákra 19,56 millió, a gimnáziumokra 32.89 millió arany-

pengó 2/  Az általános iskola szervezeti rendszerének 

kiépitése elé tornyosuló anyagi akadályokat Horváth 

Márton részletesen ismerteti a koaliciós időszakra 

vonatkozó an. Az ország ujjáépitése, a háborus sebek 

begyógyitása, a termelés meginditása az első időben 

a legfontosabb feladat volt. Emiatt kezdetben nem nyilt 

lehetőség az általános iskolák kiépitéséhez szükséges 

anyagi fedezet teljes biztositására. A stabilizáció, 

a hároméves terv bevezetése, majd a fordulat éve tet-

te lehetővé az iskolák épitéséhez szükséges anyagi 

eszközök folyamatos megtervezését. Ez azonban nem 

jelenti azt, hogy az iskolareform kezdetét későbbi 

időre kellett volna halasztani. Az iskolák müködéséhez 

szükséges anyagi-tárgyi feltételek biztositása érde-

kében már kezdettől fogva széleskörü mozgalom in- 

dult a dolgozó tömegek körében, ami a kulturális 

forradalom alulról kibontakozó, öntevékeny jellegének 

egyik jelentős bizonyitka. A háborus károk kiküszö-

bölése és a hiányzó feltételek megteremtése érdeké- 

ben a felszabadulás pillanatától kezdve jelentős tömeg- 
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mozgalom indult. A megalakuló nemzeti bizottságok, 

a demokratikus pártok, különböző társadalmi szerveze-

tek fontos feladatuknak tartották, hogy az iskolák ujjá-

épitését, felszerelését a különböző társadalmi rétegek 

közremüködésével haladéktalanul megkezdjék. 

A pedagógusok maguk is azonnal hozzáláttak az is-

kolák rendbehozásához. A Szabad Szó kiküldött munka-

társa például igy számolt be a Kecskeméten megindult 

munkáról: "A tanitóság hősiesen áll helyt. Az egyik 

kecskeméti iskolában dolgozik most az egész környék. 

A tanítónő, Szenny Aranka feltürt szoknyával, be- 

kötött fejjel, nyakig meszesen dolgozik a hatalmas te-

remben. Harmadszor meszelte ki az idén a tantermet. Se-

gitőtársai á tanitványai voltak. Ebben a pillanatban 

két 13-14 éves kis parasztlány lép be a szobába. Mind-

egyik hatalmas vödröt cipel. A meszelés éppen készen 

van. Nekiállnak hárman, a tanítónő és a két tanitvány, 

felsurolni a tanterem padlóját. 	. 

Körülnézünk az épületben. Padnak, táblának, kated-

rának nyoma sincs. Elvitte a háboru. A szép uj iskola-

épület tetejébe is beleharapott a gránát. A cserepek 

felszaggatva hevernek. Az első őszi eső kiönti az  is-

kolából a tanitónőt is és a növendékeket is. - Meg-

csináljuk valahogy ezt is - mondja a tanitónő, - de 

ehhez a munkához már férfikéz kellene, annak pedig 

igen szükiben vagyunk... "53/ 
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A földosztás idején jelentős mozgalom indult meg 

annak érdekében, hogy az elhagyott kastélyokat, gazda-

tiszti  lakásokat és egyéb alkalmas épületeket iskolai 

oktatás céljára igénybe vegyék.% pedagógus a Közne- 

velés hasábjain arról irt, hogy a pusztai gyermekek tani-

tását csak ugy lehet biztositani, ha internátusokat . .ho-

zunk létre. A kastélyok erre igen alkalmasak. "25-3o 

ezer gyermekről kellene igy gondoskodni. Az első tanévben 

két-három száz, utána tanévenként ugyanennyivel több 

üres házat, kastélyt kellene ilyen célra igénybevenni". 

A kastélyok igy a nép javát  és a nevelést  szolgálhatnák4/  

A Pedagógus Szakszervezet  1945 áugusztusában és szep-

t'emberében internátussal egybekötött munkaiskolák 

szervezését kezdte meg. Csorváson és Zalabéren. A szakszer-

vezet célul tüzte ki, hogy évente négy-öt önellátó, in-

gyenes, bentlakásos munkaiskolában biztositsanak a sze-

gény tanulók számára tanulási lehetőséget. Erre a célra 

az elhagyott kastélyok és a hozzájuk csatlakozó földte-

rületek felhasználását tartották szükségesnek. A c6o-P - 

vási kisérleti iskola céljára az Országos Földbirtokren-

dező Tanács földet és kastélyt jelölt ki. 55/  A föld-

igénylő bizottságok a kastélyokat sok helyen iskola cél-

jára foglalták le. Igy többek között Kisbágyon a gróf 

Dégenfeld-féle tisztilakást a megyei földosztó bizott-

ság iskola céljára adta át. 56/  A téglási  Dégenfeld kas-

télyt hasonlóképpen a°kultusztárca kapta meg és a Föld- 
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müvelődésügyi Minisztérium jóváhagyta, hogy a kastélyban 

tanulóotthonos áltálános iskolát és a szabadmüvelődés 

. célját szolgáló intézményeket állitsanak f e1. 57/A Bács-

bodrog-megyei tanfelügyelőség 1946 juniusában azt jelen-

ti a minisztériumnak, hogy a kunbajai szórvány tanköte-

lesei részére egy kitelepitett sváb tanyán szerveztek 

iskolát, ahol tanterem és egy tanítói lakás céljára al 

kalmas helyiségek vannak. 58/  Nyirábrányban, az állami 

általános iskola és a vele kapcsolatos tanulóotthon a 

gróf Szapáry-féle kastélyban nyert elhelyezést. 59/  

Fejér megyében Alcsuton a volt főhercegi jószágkormányzó 

lakásában 1946-ban tanulóotthonnal egybekötött állami 

általános körzeti iskolát szerveztek. A bentlakók a kör-

nyező puszták uj gazdáinak gyermekei voltak. Velencén_a 

Wenckheim-féle kastélyt 1947 őszétől vette birtokába a 

VKM. A szülők és a t anulók a pedagógusok irányitásával 

az épület nagyrészét helyrehozták. Itt is általános is- 

kola nyílt meg és 80 férőhelyes internátus megszervezését 

tervezték. Sárszentágotán a volt közalapitványi kastélyt 

vették igénybe tanulóotthonos általános iskola felállí-

tása céljára. 6o/  

A.  Békés megyei tanfelügyelő 1946 junius elsején 

jelenti a minisztériumnak, hogy a tanyai szórványokon 

élő népiskolai tankötelesek beiskolázása és tanulásuk 

megkönnyitése érdekében központi általános iskolákat 
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szervez. "A földosztás során felszabadult kastélyokban 

és gazdatiszti lakásokban fogom az internátussal kap-

csolatos központi iskolákat elhelyezni".  A jelentés 

szerint Békéscsaba Szalay-majorban, Csorvás Nagymajor-

ban, Orosháza Gáspárteleken, Kondoros Csákómajorban, 

Csabacsüd Nagyrátán, Szarvas Hertelendy-majorban, 

Szarvas Horváth-majorban és Szeghalom Töviskes-pusztán 

intézkedett ilyen iskolák szervezése ügyében és,.. 

";zen kívül még 28 kastélyban folyik az általános is- 

kola szervezése. A minisztérium előadója megjegyzi, hogy 

"valamennyi  ingatlan igénybevétele megtörtént "61/  

A békés megyei tanfelügyelő szerint 1946-ban "Igen sok 

kastélyban már folyik a tanitás... Ezeket az ingatlano-

kat már ténylegesen birtokomb an  tartom és más célra nem 

engedem át". 62/  A VK1I 1946 április 1l-én a földmüvelés-

üki miniszternél bejelenti igényét általános iskola cél-

jára történő felhasználás érdekében a téglási Dégenfeld- 

kastélyra, a tiszalökifi dr. Vay-kastélyra, a balmazujvárosi 

Semsey-kastélyra, a bükkszentmihályi Dessewffy-kastély-

ra. 63/  

Somogy megyében általános iskola és internátusi há-

lózat céljára az iharosberényi báró Inkey-féle kastélyt 

kapta meg a VKM. A tanfelügyelő ugyancsak igényt jelen-

tett be a velencei Festetich-kastélyra, a né .metladi Hoyos 

Miksa-kastélyra, Tabon a báró Vellersheim-kastélyra, Ba-

latonszentgyörgy - Batthyány-pusztán-az iskolai célra 
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juttatott Festetich kastélyt, "amelyben még mindig a ré-

gi nagybérlő lakik", erélyes intézkedéssel kéri kiürite-

ni. I bod községben a gróf Széchenyi Magdolna-kastélyt 

kivánta igénybevenni iskolai célra. Ezen kivül még három 

helyen javasolta  kastélyok igénybevételét iskolai cé- 

lokra. 64/ 
. 	• 

Bihar megyében, a %.sadányi  Fancs .iká : pusztán a Fried 

Ignác-féle kastélyt utalták ki iskola céljára, átmeneti- 

leg az iskola a cselédházban volt elhelyezve: Körössza-

kálon a volt Mártonffy udvarházat, Hencida-J(ődombtanyán 

a Miklós féle kastélyt, Álmosdon a volt Nagy-kuriát igé-

nyelték ki•iskola céljára. 65/  

1948 október 8-án avatták fel a téglási Dégenfeld 

kastélyban a 100. általános iskolai tanulóotthont, amely 

a tanyai tanulók zavartalan szakrendszerü általános is-

kolai oktatását biztositotta. 66/  

Az általános iskolát a néphez közelálló pedagógusok  

nagy szeretettel fogadták, megvalósitását tevékeny módon 

és áldozatos munkával támogatták. A szegedi tankerületi 

főigazgató jelentése szerint ..."Jankó István szarvasi 

állami népiskolai igazgató, általános igazgató helyettes 

az ottani Kacskovics-, Balza-, Hertelendi-, és Horváth-

féle majorban létesitendő iskolák részére beszerezte a 

szükséges iratokat, elkészitette az épületek átalakitási 

tervét, bontási engedélyt kért az Országos Földhivatal- 
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tól, a minimális államsegéllyel két egytantermes és egy 

kéttantermes iskolát épittetett fel, berendezéssel, tanitói 

lakással, Az emlitett... .majorban 1946 szeptember 1-én 

megkezdődött a tanitás. A Horváth-majorban tüdőbeteg-

iskolaszanatóriumot szervezett a járási tisztiorvos- 

sal együtt, az iskolák mellé gyümölcsöst telepitett, szor-

galmazza a belterületi állami általános iskola külön fiu 

és leánytagozatának létrehozásához szükséges feltételek 

megteremtését..." ..:Olyan munkateljesitményt nyujtott, 

amely egy embernek a munkaidejét akkor is igénybe venné, 

ha nem tanitana". 6t7/  Ugyancsak dicséretre javasolja Tóth 

László polgári iskolai tanárt, aki az általános iskola 

megszervezésében és az iskola színvonalának emelésében 

eredményesen müködött, továbbá Pusztaszeri Miklóst'Sze- 

ged város egyik tanyai tanitóját, aki tanteremnek alkal-

mas helyiség bérbevételével tette lehetővé az általános 

iskola meginditását. Vörös Pál csányteleki általános 

iskolai igazgató "állandóan szorgalmazta az általános 

iskola szervezését és ahoz anyagi segitséget harcolt 

ki." 68/  

Az esztergomi tanfelügyelő jelentése szerint . a nép-

iskolai tanitók hivatásszeretetét igazolja az,"...hogy 

bár a rendelet a polgári iskolai rendtartást irja elő 

az általános iskola számára, a népiskolai tanitók mégis 

vállalják sok esetben a 30,.felekezeti iskoláknál a 32 

órai tanitást is, pedig ...szinte legyőzhetetlen akadályok 

tornyosulnak eléjük..."69/ 
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A Vas megyei tanfelügyelő jelenti, hogy "...Magyar-

bakta községben Vermes György önálló általános iskolát 

szervezett, minden hivatalos segitség seg~~~Cg nélkül két tanter-

met berendezett, a harmadikat ingyenesen biztositotta, 

önerejéből mühelyt szerelt fel és ellátta a szükséges 

berendezéssel". 7o/  A Zala megyei tanfelügyelő beszámoló-

ja  szerint Novák Frigyes nagykanizsai körzeti iskolafel-

ügyelő, a sümegi állami általános iskola igazgatója Sü-

megen tanulóotthont szervezett, s 45 falusi gyerek ál-

talános iskolai tanulmányainak végzését tette lehetővé. 

Zalagsán Sebestyén Ferenc pedagógus négy kis falu részé-

re szervezte meg az általános iskolát. 71/  Bertalan Imre  

Bakósán két egytanitós osztatlan iskolából kooperációval 

általános iskolát szervezett,  rávette a községet, hogy 

fizessen 2o %-os helyi hozzájáru.ást egy menekült peda-

gógusnak, bevont óraadónak egy okleveles tanitónőt és 

egy az oklevél megszerzésére készülő lelkészt, akivel  

együtt a négy környező községben szervező körutra in-

dult és azok egy-két tanerős iskoláit a bakócai isko-

lához fiókiskolának szervezte be. 72/  

A pécsi tankerületi főigazgató jelentése szerint 

"Baranya .megyében a helyi kezdeményezések eredményeként 

12 egytanerős iskola az érdekelt tanerők jelentős mun-

katöbblet vállalása mellett bekapcsolódott az általános 

iskolai fiókhálózatba..t 73/  A Sopron megyei tanfelügye-

lő jelentése szerint tta letagadhatatlan nehézségek elle- 
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nére a kezdetet biztatónak tartom. A tanitói kar nagyobb  

része  átérzi az ügy nagy jelentőségét és sok helyütt a 

helyi nemzeti bizottságok  is örvendetes megértéssel tet-

ték a kérdést magukévá és foglaltak állást az általános 

iskola mellett"74/ A nemzet névtelen napszámosai a kule 

turforradalom önkéntes katonái lettek, s áldozatos mun-

kával alkották meg a magyar iskolatörténet legszebb fe-

jezetét. 	 . 

Az iskolák to vábbfejlesztésének ügyét a helyi párt-

szervezetek, nemzeti bizottságok is megtárgyalták és tá-

mogatták, annak előmozditásához konkrét segitséget adtak. 

. Bihar megye főispánja 1946 február 13-án jelenti a VKM-• 

- nek, hogy Biharnagybajomban "demokratikus irányu közép-

iskola alsó 4 osztályának létesitését kezdték meg" és 

"az iskola és internátus létesitését a járás valamennyi 

'községi képviselőtestülete, nemzeti bizottsága  és a köz-

ségekben lévő politikai.pártszervezetek  letárgyalták és 

...kivétel nélkül magukévá tették". A községek a költ-

ségvetésbeli hozzájárulást vállalták, Biharnagybajomban 

az iskola céljára a Sárréti KaszinV egyemeletes épüle-

tét jelölték ki, internátus céljára is megfelelő épüle= 

.tet biztositottak. 75/  /Az általános iskolai ügyosztály 

helyszini tájélozódása alapján ezt a javaslatot később 

elvetették/. A bék4smegyeri általános iskola igazgató-

ja Velántiis aztla VKM-nek, hogy "...a helybeli MKP és 

a Demokratikus Nők Szövetsége az iskola munkáját a leg-

messzebbmenően támogatják".76' 
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A müvelődési monopólium felszámolását tehát a demok-

ratikus társadalmi szervek, a pedagógusok, a társadalom 

széles rétegei öntevékeny munkával hathatósan támogat-

ták. Részt vettek az anyagi feltételek megteremtésében, 

a nehézségek áthidalására forradalmi uton igénybevették 

az alkalmas épületeket. Rugalmasan igyekeztek kiküszö-

bölni a fennálló nehézségeket annak érdekében, hogy az 

uj iskolatipus minél gyorsabban és hatékonyabban betölt-

hesse a feladatát, ne kelljen addig várni amig a reform 

anyagi feltételeit a közoktatásügyi költségvetés teljes 

mértékben fedezni tudja. 

Az erőfeszitésekből a központi szervek haladó pedagó-

gusai is kivették a részüket. A Vallás és Közoktatásügyi 

Minisztérium általános iskolák szervezésével megbizott 

IV. ügyosztálya a rendelkezések előkészitésén tul a 

konkrét szervezőmunkából, a he'szini tájékozódásból és 

a munka konkrét segitéséből is jelentős részt vállalt: 

Alá kell huznunk, hogy a VKM-b ,en kezdettől fogva ott 

voltak azok a haladó erők, amelyek a szükséges rendeletek 

kiadásáért már a házon belül is harcot vivtak és minden 

erővel segitették a szervező munka kibontakozását. 

Pőcze János az osztály munkatársa például igen nehéz 

feltételek között szekéren és gyalog járta körbe Bihar 

vármegye iskoláit, hogy tájékozódjék az iskolák állapo-

táról, javaslatot készítsen a megfelelő iskolakörzetek 

kialakitására és a szükséges' anyagi eszközök helyi és. 
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központi erőforrásokból történő biztositására. 77/  

Z. Az általános iskola fogadtatása az egyházak 

részéről  

Az előző fejezet adatai alapján kézenfekvő az a meg- 
, 

állapitás, hogy az iskolarendszer megváltoztatására tett 

és a társadalom széles rétegeiben támogatásra talált 

szervezeti intézkedések  a népi demokratikus fejlődés 

első szakaszában nem érintették az iskolai oktatás világ- 

nézeti alapjainak kérdését. A szervezeti intézkedések 

csupán g  különböző felekezetek osztatlan és két három 

tanerős falusi iskoláinak együttmüködését tették kívá-

natossá. Az együttmüködésnek az volt az értelme és cél-

ja, hogy a "zsákutcás", továbbtanulásra nem jogosí- 

tó népiskolai felső osztályok ilyen jell,egö megszün-

jékl és az ország minden felnövő állampolgára számára 

biztositsák a továbbtanulás egyenlő lehetőségét. 

Az egyházak azonban nem nézték jó szemmel az iskola-

rendszer szervezeti kereteinek megbolygatását. Nem tar-

tották fontosnak azt, hogy a müvelődési téren a régi is-

kola osztályjellegi megszünjék, a müvelődési monopoliu-

mok helyzetében bármilyen változás történjék. Ezért nem 

fogadták el a rendeleteket, nem tartották magukra néz- 

ve kötelezőnek az együttmüködést, sőt minden eszközzel 

akadályozták azt. 	 . 
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A VKM IV. ügyosztálya 1945 szeptember 7-én a népis-

kolai osztálylétszámok aránytalanságának kiküszöbölésére 

az osztatlan /egyytanitós/ népiskolák megszüntetésére 

olyan rendelkezést készitett, amely kötelezően előirta, 

hogy azokban a községekben, ahol két egytanitós népisko-

la áll fenn és a tanulók létszáma egyik iskolánál sem 

éri el a negyvenet, vagy csak az egyikben, a két iskolá-

ra felekezeti jellegre való tekintet nélkül kötelező 

az együttmüködés. A rendelet kimondta, hogy ha a két 

iskolának különböző hitfelekezet a fenntartója, közös 

megegyezéssel kell megállapodniok abban, hógy melyik 

iskolában nyerjenek oktatást az alsó és melyikben a fel-

ső tagozat tanulói. Ha a két iskolafenntartó megegyezni 

nem tudna, a tankerületi főigazgató dönt a helyi körül-

mények mérlegelése alapján. A rendelet szerint abb an  a 

községben, amelyben a két iskola közül'az egyik állami 

vagy községi jellegü, a másik pedig hitfelekezeti, a 

felsőtagozat oktatása az állami vagy községi iskolában, 

az'alsó tagozati oktatás az égyházi iskolában történik. 

Az általános iskola 5, osztályát vagy a népiskola egész 

felső tagozatát a három kilóméteren belül lévő szomszé-

dos községek iskoláiból, vagy egy község több iskolájá-

ból összpontositva kellett megszervezni, az iskolák 

jellegére tekintet nélkül. A rendelkezés alapjául a 

nyolcosztályos népiskola fokozatos kifejlesztését'célzó 
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1940. évi XX.  t.c. szolgált. A rendelet kimondta a hat- 

osztályos népiskola és a hozzá csatlakozó 3 éves ismét-

lő iskola megszüntetését és az általános iskola kiépülé-

séig is kötelezőnek mondta ki a 8 osztályos népiskola 

bevezetését mindenütt.,A rendelet az osztályonkénti 

6o-8o fős ,létszámhatár megszüntetése érdekében a rész-' 

ben osztott iskolában tantermenként 40, az osztott is-

kolában pedig tantermenként 50 fős maximális létszámot 

állapitott meg. Az igy szükségessé váló tanerő-létszá-

mot a menekült tanerők kinevezésével kivánta megoldani. 

Ez a rendelet tekinthető lényegében az általánós iskolai 

kormányrendelet megvaló.sitása terén kiadott első konkrét 

VKM intézkedésnek. 

Az egyházak a rendeletet elutasitották. A kérdésre 

Mindszenty hercegprimás személyesen intervenált a mi-

nisztériumnál. Levele lényegében már ekkor tartalmazza 

az egész iskolaügyre vonatkozó elvi álláspontját és gya-

korlati megfontolását. Leszögezi, hogy a rendelet"... 

sulyosan sérti a szülők természetjogát, az egyház neve-

lési szabadságát, mivel a katolikus ifjuság nevelésében 

a nem katolikus, de felekezeti tényezők is a katolikus 

oktatókéval azonos jogot kapnának. Ennek nem ellenérté-

ke az, hogy viszont a katolikus oktatók nem katolikus, 

de felekezeti iskolák nem katolikus növendékei nevelésé- 

ben kapnának szerepet... A rendelet gyökerében már nem  is 
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burkolt lépés az összes hitvallásos iskolák léte ellen... 

Az 1868 XXXVIII. t.c. 6., 10., 11. §-aiban az Egyháznak 

biztositott jogokat... rendelettel elveszi a demokrácia... 

Ugyan  a rendelet szerint a demokratikus államokban termé-

szetesnek vett egyenlő nevelés sürgeti ezt a sulyos lé-

pést, de ugyanakkor megsérti sulyosan a természetjogot, 

a vallás és lelkiismereti szabadságot. Az osztatlan is-

kola_ nem előnyös a nevelés szempontjából, de kisebb baj  

még mindig, mint a természetjogok megsértése... A neve-

lés fontosabb mint az u.n. "egyenetlenség és aránytalan-

ság" kiküszöbölése... Csak most lenne ebből a rendelet- 

ből erős - egyenetlenség és aránytalanság. Ez a rendelet 

azzal sokszorozza meg az egyenetlenséget és aránytalan-

ságot, hogy egyenlőségi jele tesz két nagy egyenetlenség 

közé... Egyházmegyénkben az összeolvasztásra itélt kato-

likus iskolák száma 91. Ugyanezen helységekben van 102 . 

protestáns iskola.  Mivel  utóbbiak /Somogyi egyke/ vékonyan 

beiskolázottakr hisz már több helyt nincs is tanitójuk, 

hanem lelkész-tanítók müködnek, ezek a gyengén benépesi-

tett iskolák magukkal rántják az összes vegyesvidéki ka-

tolikus iskolákat". 

Szemléletesen igazolja politikai nézeteit az a to-

vábbi fejtegetése, hogy "ma nem lehet mindennapi iskolá-

ba fogni a 13-14 éveseket, amikor a levente- és katona-

korosztály hiányzik, a munkáskezek is fogdákban sorvad- 



- 51 - 

nak. Kenyér kell és hozzá munkás, mert éhenhal az  or-

szág".  

Az  együtt.muködő iskolák 'közös igazgatását lehetet-

lennek és kivihetetlennek tartja, mert a szülők__körében 

mérhetetlen izgatottságot váltana ki. Szerinte a katoli-

kusok inkább fizetnek 200 %-os adót, mintsem más feleke-

zetek iskolájába járassák gyermekeiket. Végül közli a mi-

niszterrel, hogy "utasította a katolikus iskolákat, hogy 

a tárgyalások elől térjenek ki".78/ 

Hasonló értelmü volt, a Református Egyetemes Konvent 

elnökségének 1946 március 22-én kelt levele is. Leszöge-

zi, hogy "az idézett rendelkezésben az egyházak... isko-

lafenntartói jogánák korlátozását látjuk, s a valláserköl-

csi nevelés lehetősége céljából nagy áldozatokkal léte-

sitett és fenntartott iskoláink kényszerü átadását magunk-

ra nézve sérelmesnek tartjuk. De mint már  előfordult eset 

is mutatja, az ilyen együttmüködés könnyen összeütközésre 

vezethet, aminek káros következménye nagyobb, mint a be-

lőle remélt haszon". A beadványt többek között Ravasz 

László püspök írta alá. 79/  

Az iskola demokratizálásával szemben tanusitott me-

rev elzárkózás a földreform elleni állásfoglalással is 

összefüggőtt. A földreform elleni tiltakozásukat azzal is 

indokolták, hogy az egyházi birtokok felosztása az is-

kolák fenntartásához szükséges anyagi fedezetet elvet- 

te az egyházaktól. A katolikus püspöki kar' 145 május 24-én 
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kelt körlevelében többek között kifejti, hogy a földreform 

• "válságos helyzetet teremt intézményeink életében, meg-

fosztván azokat létük anyagi alapjától". Felszólitja a 

hiveket, hogy biztositsák a "katolikus. életükre" való 

jogaikat, többek között az iskolafenntartás jogát. 80/  

A püspöki kar az általános iskolát testületileg is ellen-

ségesen fogadta és egy későbbi értekezletén az "uj vi-

lág bálványának" minősitette. 81/A tömegek filé azonban 

az egyházi birtokok népszerütlen védelme helyett első-

sorban a világnézeti harc kiélezésére törekedték. 

Az egyházi sajtóban kézdettől fogva megfigyelhető, 

hogy,az iskolarendszer demokratizálásával szembeni el-

zárkózást világnézeti harccal indokolják és kötik'egybe. 

Grösz József 1945 szeptember 30-án "A magyar iskola is 

adja meg Isteninek, ami Istené it  cimü cikkében a pápa 

egyik apostoli körlevelére hivatkozva, amely elveti a 

laikus iskolát, elitéli azt a szimultán iskolatípust is, 

ahol hittant ugyan tanitanak, de azon kivül a vallás 

elveire  nincsenek  tekintettel. "Mi nemcsak azt akarjuk, 

hogy a kötelező hitoktatás maradjon még érintetlenül, 

hanem iskoláink egész szellemét a kereszténység hassa 

át" írja. Cikkében küzdelemre szólitja fel "az egész ka-

tolikus társadalmat " a "laikus" és a "szimultán" iskola 

ellen. 82/  

Mindszenty hercegprimás székfoglaló beszédében jog-

alap nélkülinek minősitette a földosztást. Szerinte Ma-

gyarország "történelmünk legnagyobb erkölcsi, közjogi, 
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gazdasági örvényben fuldoklik". Az iskolaügyről az volt 

a véleménye, hogy "itt valami egészen ujszerü, testünk-

nek, lelkünknek idegen ifjuságnevelése kezdődött el ( . 83/  

Az iskola demokratizálásának ürügyén az egyházi iskola-

fenntartók jellemzően saját "elitképző" középiskoláik 

szaporitását kivánták elérni, akkor, amikor Mindszenty 

véleménye szerint a népoktatás szinvohalának emelésére 

nem volt anyagi fedezet és'nem volt alkalmas az időpont. 

Gál István például olyan katolikus középiskola felálli- 

tását követelte, amelyben a tarvitás angol nyelven folyik, 

hivatkozva a protestánsok sárospataki iskolájára és in-

ternátusára. Ugyanakkor az alapfoku oktatás szinvonalá-

nak növelését egyáltalán meg sem emlitette. 84/  

Mindszenty 1946- évben, a "Szent Mónika ünnepén" 

keltezett körlevelében - ugyanezen a vonalon továbbhalad-

va - a hiveket az iskolák egyházi jellegéért való aktiv 

harcra hivja fel, mert a nem katolikus iskolában "a leg-

különbözőbb emberek tanithatnak, és nincs egységes szel-

lem a nevelésben", a történelemtanár reakciósnak tüntet-

heti fel az egyházat, a természetrajz órán a materialis-

ta tanár azt magyarázza, hogy,"nincs Isten, nincs halha-

tatlan lélek, csak anyag és erő van..." Védi a kötelező 

hitoktatást és követeli, hogy az állam a katolikus adó-

fizetők pénzén katolikus iskolákat tartson fenn. Harcot 

hirdet, nehogy az"uralkodó vpgy kisebbségi pártok... a 

többség gyermekeire rákényszeritsék a maguk világnéze- 

tét."85/ 
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Az egyházi iskolaügyi hatóságok az általános iskola 

kiépitésében való együttmüködés helyett az erre vonatko- 

zó minisztériumi előivások jogi alapjaival való vitát válasz4 

tották. Az együttmüködést a minisztérium a nyolc osztályos 

népiskola kiépitésére vonatkozó törvény alapján rendelte 

el, ezzel szemben az egyházak az előző, a népiskola fele-

kezeti autonomiáját biztositó törvényekre hivatkoztak. 

A rendeleti uton való szabályozás elől jogi kibuvókat ke-

restek. A minisztérium balddali szakemberei már kezdettől 

látták ennek a kibuvónak a lehetőségét, ezért javaslatót . tet-

tek egy uj, az iskolareformmal összhangban álló népokta-

tási törvény előterjesztésére. Ennek munkálatai 1946-ban el-

kezdődtek és a törvényjavaslat keretterve elkészült. A po-

litikai erőviszonyok, a koaliciós alapon müködő minisz-

térium belső helyzete folytán azonban ez a javaslat rövi- 

desen lekerült a napirendről. 86" Igy maradt az elővo- f rendeleti 

ut, amely lehetővé tette a kibuvókat. . 

A katolikus tanügyi szervek együttmüködés helyett 

körömszakadtáig védték az iskola felekezeti jellegét és a 

szülőket már 1946 elején mozgósitották és szervezték arca. 

az  esetre, há az államositás kérdése felvetődne. Igy szer- , 

vezték meg az egyházi iskolák mellett a "szülők szövetsé-

gét" és látták el "érvekkel" az egyházi iskolák és a katoli-

kus nevelés ügyének védelmezésére. Az érvek gyártásában a 

demagógiától sem riadtak vissza. Az akkor még fel sem vetett 

államositást pl. eleve a fasizmus totalitásával hozták 
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párhuzamba. Mélyen hallgattak arról, hogy a fasizmus 

totalitását annak idején milyen aktivari támogatták, s 

hogy a változásokért harcoló demokratikus szervezetek 

az oktatás terén is éppen ennek következményeit kivánták 

felszámolni. 87/  

Mindszenty együttmüködés.helyett a vegyesvidékek 

számára még.ujabb különálló felekezeti kisiskolák szer-

vezését sürgette, állami támogatással. 88/  Az egyházi 

iskola szükségességét ujra és ujra vallásos világnéze-

ti és morális tényezőkkel prebálták igazolni, amely 

nélkül "az eldurvulás ijesztő mélységébe jutna az embe-

riség t'89/  

Különösen aktivak voltak a katolikus egyház vezető 

körei a reformmal szemben  foganatositandó világnézeti 

harc megszervezése terén. Az egyházi Körirat 1946 feb- 

ruárjában közli Szappanyos Béla cikkét aki a tanitók és 

tanárok aktuális pedagógiai kérdésekben tanusitandó ma- 

gatartására, és gyakorlati teendőikre vonatkozóan ad prog-

ramot az Actio Chatolica nevében. Itt többek között olyan 

témák megvitatását javasolja,. mint "A katolikus pedagógus 

felelősségé különös tekintettel a mai viszonyokra", "A 

mindennapi, kérdések órája a krisztusi demokrácia és a ke-

resztény jellem szolgálatában", "A különböző órákon ho-

gyan szolgálható a diadalmas világnézet", "A katolikus ne- 

velő órákon kivüli kapcsolata az ifjusággal", "A katolikus 

nevelő és lelkész kapcsolata" stb.90/ 
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Mihalovics Zsigmond e folyóirat januári számában a szülők 

szervezését, a "Szülők Szövetségét" azért tartja fontosnak, 

mgrt ... "lehetséges, hogy erre a szövetségre  a kiinal jövőben 

rendkivüli feladatok hárulnak. Az is lehet, hogy éppen e fel-

adátok révén ők lesznek az egyházközség elővédje". Ezért 

fontosnak tartja "öntudatukat erősiteni... feladatukat már 

előre bevilágitani és meghatározni". 91/  

Az iskolák felekezeti jellegének, a vallásos világné-

zet elsődlegességének elve mellett áll ki és.az általános 

műveltségszint növelését ennek rendeli alá Ravasz László 

püspök is 1946 juliusában irt cikkében. Szerinte: "...Hogy 

egy adott időben és helyen.a Krisztus.iskolája az általá-

nos müveltség továbbplántálásának nagy feladatából mennyi 

konkrét munkát vállal, saját belátásáról és helyzetétől 

függ. De lelki feladatát...' töretlenül és teljes egészé- 

ben teljesítenie kell". 92/ ,Ugyanitt meg kell azonban jé-

gyezni, hogy a református és más egyházak részéről koránt-

sem volt olyan egységes és szélsőséges-a szembenállás 

magával az általános iskola gondolatával, mint a kato-

likus egyház Mindszenty által irányitott szervezetében. 

Szabó Géza 1945' szeptemberében azt fejtegeti az Élet és 

jövő c. protestáns lapban, hogy a megkezdett demokrati-

kus iskolareform, a közoktatásügy demokratikus alapokra 

helyezése nem találja készületlenül a református egyhá-. 

zat, mert annak kollégiumaiban az önkormányzati demok-

ratikus szervezetek már évszázadok óta kialakultak. A 
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t anulók többsége szegény volt, és munkával, vagy gyüj-

téssel tartották fenn magukat, a tandíj kevés volt és 

a jó tanulással csökkent stb: Igaz ugyan, hogy a konk-

rét, adott reformhoz a szerző nem szólt hozzá. 93/  

A protestáns egyházak vezetői az együttmüködés gon-

dolatával sem zárkóztak el egységesen. Vannak arra is 

példák, hogy az egyházak közötti együttmüködést egyes 

püspökeik próbálták elősegíteni. A tiszántuli református 

. egyházkerület püspöke, Révész Imre 1947 februárjában 

körlevelet bocsájtott ki, amelyben ismertette a balaton-

kenesei római katolikus és református egyházi iskolák 

együttmüködéses általános iskolájának megalakitásáról 

felvett jegyzőkönyvet. Itt az alsó tagozat megmaradt 

az egyházak külön irányítása alatt, de a felső tagozat 

/5-8. osztály/ közös volt. Aláhuzza, hogy "a két egyház-

község egyöntetüen 1 surliadásmentesen tett eleget a kul-

tuszminiszter kivánságának t' és hogy az iskola megszer-

vezése a megértés alapján jött létre. Értékes utbaigazi-

tásnak tartja azt a jogok és kötelességekmegosztá-

sára,s a példa követésére szólitja fel a helyi vezető-

ket. A közlemény arról tanuskodik, hogy a jegyzőkönyvet 

előbb már a dunántuli református egyházkerületben is 

terjesztették. 94/  

A katolikus iskolák helyi vezetői részéről is volt 

hajlandóság az általános iskola megszervezésében való együtt-

müködésre. Sopronban például az általános iskola kör- 



- 58 - 

zetesitése idején az illetékes katolikus egyházi hivatal 

körlevélben szólította fel a katolikus szülőket, hogy a 

közelebb eső községi általános iskolákba is írass ák be 

gyermekeiket. Az együttmüködés azonb an  később a felettes 

tanügyi hatóságok rendelkezése folytan az ilyen esetekben 

is megszakadt. 95/  
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IV. 

A felekezeti különállás - az  általános iskolai háló- 

zat kiépitésének legfőbb akadálya.  

A különböző egyházi vezetők az együttmüködés lehető-

ségeit - mint láttuk - különböző módon itélték meg. Ez 

eleve megakadályozta .azt, hogy az együttmüködés általános 

jelnséggé váljék és az egyházi irányitással müködő isko-

lákb-an,kadálytalanul kibontakozzék az oktatás szinvona- 

lát növelő kooperáció. Ennek nehézségeit jól mutatják a 

VKM-be érkezett tanfelügyelői jelentések. A sopronmegyei 
tanfelügyelő 1946 julius 13-i jelentésében kifejti, hogy 

az egész megyében mindössze három jegyzőkönyv készült a 

kooperálás ügyében. Ezek közül a petőházai és felsőend-

rédi római katolikus népiskolák együttmüködése nemleges 

eredménnyel zárult, mert a két község között nehezen jár-

ható, közel három kilóméternyi földut van. A peresztegi 

és sopronszécsényi római katolikus népiskolák együttmü-

ködése egyszerübb volt és könnyen megoldódott, mert a két 

iskola egymástól csak 1,4 kilóméterre van. Az edvei római 

katolikus és evangélikus népiskolák elkezdett együttmü- 

ködését azonban egyedülállónak tartja. Az együttmüködés so-

rán a két osztatlan nyolcosztályos népiskola helyett 1-4. 

illetve 5-8. osztálycsoportokban megosztva folyt a tani- 

t ás, amivel több és jobb alkalom adódott az oktatásra és 
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nevelésre. Problémát okozott azonban az a kérdés, hogy 

az órák előtt és után melyik egyház imáit mondassák el 

a tanulókkal. Még komolyabb nehézség volt az, hogy mind 

egyik felekezetnek joga volt a tankönyv engedélyezése és  

"kétféle /katolikus és evangélikus/ tankönyvből ugyan-

abban az osztályban szinte lehetetlen a tanitás". A je-

lentés megállapitja, hogy "a paritás szerint való tan-

könyvjelleg-meghatározást, vagy akárcsak állami népisko-

lai tánkönyvek használatának bevezetését pedig szinte 

remélni sem lehet". 96/ ' 

Az együttmüködés hiányát és az azzal kapcsolatos 

nehézségeket jól tükrözi a domonyivrómai katolikus :nép-

iskola igazgatójának 1947 junius 13-án a pestmegyei tan-

felügyelőhöz irt levele. Jelenti, hogy egytantermes, 

kéttanitós iskolájukban száz tanulót oktatnak. Az 1946-

47. .tanévben áttértek az 1-6. osztályban az általános 

iskola tantervére, mig a 7-8..osztály továbbra is nép-

iskola jelleggel müködött. A jelentés szerint "helyben 

van egy háromtanerős evangélikus felekezeti, a tőlünk 

két kilóméterre fekvő Ikladon szintén három tanerős 

evangélikus iskola, melyek még most is csak népiskola 

jellegüek, az egyházak autonom jogára való tekintettel 

azonban szó sem lehetett az egyesitésről. Igy tehát,. 

mivel sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem vol-, 

tak meg, s eleget akartunk tenni az általános iskolai 

Utasitásnak, bekapcsolódtunk az aszódi rk. általános is- 
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kolához, mint fiókiskola. Mindez azonb an  csak papiron 

volt meg, mert minden ugy maradt, - kivéve á Tantervet - 

mint népiskola korunkban". - Közli, hogy jelentős több-

letmunka vállalása mellett  sem  tudtak eleget tenni az 

általános iskolai tanterv követelményeinek, "tekintet-

tel az iskola szegénységére, s hiányos felszerelésére, a 

tanulók életkörülményeire, a tankönyvek, segédeszközök 

hiányára".. Kifejti, hogy ..."A tantestület tagja az 

általános iskola jövőjét nagyra becsülik és ' szivvel-lé-

1 ekkel hivei annak, helyi adottságaik miatt mégis kény-

telenek vagyunk iskolánk felső tagozatának visszafej-

lesztésére'népiskolává". 97/  

Az együttmüködés nehézségeit mutatja a gyulai t an-

felügyelő 1947 január 50-i keltezésü jelentése is. A 

jelentés szerint Békéssámsonban az állami, a katolikus 

és a református iskolák együttmüködésével általános is-

kola alakult és az iskola törzskönyvében lefektették, 

hogy a kinevezendő tanitók fele katolikus, fele reformá-

tus vallásu legyen. /A katolikus iskola két tanerős, 

a protestáns 5 tanerős . és az állami 7 tanerős volt/. 

Az 50-50 százalékos arány betartását a jelentés szerint 

az tette lehetetlenné, hogy "az iskolánál lévő igen nagy 

nevelőhiány enyhitése volt a fő cél, miközben a vallási 

szempontokra alig lehetett figyelemmel lenni". A római 

katolikus iskolaszék ezután azt követelte,' hogy a köz-

ség lakosainak számarányában az . iskola tantestülete két- 
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harmadrészben katolikus, egyharmad részben protestáns 

vallásu legyen. A VK1tiM IV. ügyosztálya utasitotta a tan-

felügyelőt, '.hogy l kisérelje meg a csorvási és békéssám-

soni általános iskolák vallási ügyét kölcsönösen megolda- 

ni". 98/  

Az elkezdett együttmüködés sok esetben felekezeti 

torzsalkodások miatt igen hamar megszünt. A sopron me-

gyei tanfelügyelő 1947 február 2o-án azt•jelenti a VKM-

nek, hogy az edvei római katolikus és evangélikus nép-

iskolák együttműködése "a tanulóív és a magasabb szia- ' 

vonalu oktatás kárára - a római katolikus iskolaszék 

elhatározásai folytán megszünt". A jelentés szerint az 

ügyet két hónapig tárgyalták. "A bevallott ellenérve-

ket mind sikerült megsemmisiteni, de a ki nem mondott 

igazi okokat t a személyekhez füződő felekezeti ellen-

téteket nem szüntethettem meg".  A helyi iskolafenntar-

tók arra hivatkoztak, hogy az együttmnködés nem köte-

lező, csak kivánatos és a szétválasztás a szülők aka-

ratából történt. "Az egyházi felsőbb hatóságok mind - 

két részről azt hangoztatják, hogy ők a helyi hatósá- 

gok és hiveik ellen nem dönthetnek". Az eset kapcsán . 

a tanfelügyelő kéri, hogy a minisztérium adjon ki ren-

deletet, amelyben legalább az.egytanerős iskolák koo- 

perálását egyértelmüen kötelezővé teszi.  "A soproni népok-

tatási kerületben az egytanerős felekezeti iskolák terü-

letén egy ilyen rendelet mérhetetlenül jótékony hatás- 
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sal lenne az oktatás szinvonalának emelésére...tt 99/  

Az általános iskola fejlesztése uj állami vagy köz- 

.~7~gi iS kvLák ilyl.tásáv'a1 egyszer'úbbe váihatvtt No1.11a. r +r  

re azonban szintén csak a helyi lehetőségek és igények 

alapján, szórványosan kerülhetett sor. A megoldásnak ezt 

azt utját az anyagi fedezet hiánya is akadályozta.  

Az uj állami iskolák szervezése az egyházi iskola-

fenntartók és a klérushoz közelálló politikai erők ellen_ 

állásán még akkor is fennakadt, ha erre a helyi lehetőség 

meg lett volna. Perkáta községben a helyi Hunyady-kas-

télyt a VKM iskolaszervezés céljára kapta meg. A szerve-

zés ügyében 1948 január 12-én a községben összeült a VKM 

. kiküldötte és a megyei tanfelügyelő jelenlétében a helyi 

pártok, a községi előljáróság és a katolikus iskolafenntar-

tó képviselőiből összehivott értekezlet . A kornmmni   sta és a  

szociáldemokrata párt képviselői, a nemzeti bizottság el-

nöke és a FÉKOSZ kiküldötté állami iskola felállitását ja-

vasolta és internátussal egybekötött körzeti általános 

iskolát szeretett vólna létrehozni a községben. Indoklá-

sul felhozták, hogy a községben a multban volt már állami  

iskola, de az megszűnt. Az egyház képviselői viszont 

ragaszkodtak az iskola egyházi jellegéhez és az uj interná-

tus vezetését és fenntartását is vállalták. Az állami 

iskola ellen foglalt állást a Kisgazdapárt és az Actio Chato-

Lica képviselője. A  demokratikus pártok képviselői az 

'iskolák demokratikus továbbfejlesztésének érdekeire, az 
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egyházi kiküldött és támogatói:. "a szülők kivánságára" 

hivatkoztak.. Végül hosszas vita után abban egyeztek meg, 

hogy az uj tanév beíratási ere4ményeitől teszik függővé 

az állami iskola felállitását, és az 	internátus jelle- 

gét. Mindkettőre a beíratás az egyházi kiküldött. és az 

állami iskolát kérő demökratikus pártok kiküldöttjének 

ellenőrzése mellett a községházán történik... 0.00r  

Az egyházi iskolákban folyó tanitás szellemében 

alig történt valami változás. Az uj állami tankönyve-

ket visszautasitották,' a régi tantervek és tankönyvek 

alapján tanitottak. Hivatalosan is tiltakoztak az ellen, 

hogy az egységes állami tankönyvek használatát iskoláik-

ban. hivatalosan elrendeljék. Uj tankönyvek kiadásáról 

azonban nem gondoskodtak. Határozatót is hozott a püs-

pöki értekezlet arra, hogy nem fog sietni a hiányzó ka-

tolikus tankönyvek megirásával. 101/  A tankönyvek-kérdé-

sében az egyházak ellenállása aiskolák államositásáig 

tartott. /A kérdés részletesebb ismertetésére később visz-

szatérünk/. 

Igen nagy ellenállást váltott ki az általános is-

kola gondolata a gimnázium .hagyományos tantervének vár-

ható megváltoztatásával kapcsolatban. Különösen kifogá-

solták azt, hogy az általános iskolai osztályokkci, minő-

sitendő gimnáziumi I-IV. osztályokban a latin tanitás 

szabadon választható, vagy majd később rendkivüli tan-

tárggyá váljék. A latin nyelv kötelező oktatásának meg-

szüntetését a 6.300/1947 VKM rendelet mondta ki. 
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A latin nyelv kezdetben a választható tárgyak között szere-

pelt. A demokratikus pártok joggal kifogásolták azt, hogy a 

szabadon választható között latint oktató általános isko-

lák lényegében továbbra is fenntartják a 8 éves gimnázi-

umot, a müveltségi . monopóliumot és követelték, hogy a la-

tin nyelvet töröljék a szabadon választható tárgyak sorá-

ból. A kérdésben kibontakozott "latin háborut" Horváth 

Márton részletesen ismerteti. A VKM végül rendkivüli tárgy-

ként engedélyezte a latin nyelv oktatását az általános 

iskolában. A latin nyelv kapcsán Mindszenty többször til-

takozást jelentett be az általános iskola tantervével kap-

csolatban. 1947 szeptemberében irt levele szerint "...mig 

egyrészről... a latin nyelvi oktatás háttérbe szoritása 

katolikus érdekeket is sért, másrészről rámutattam az uj 

iskolatipus pedagógiai megitélésének egyik leglényege- 

sebb sarkpontjára, a tehetségekhez nem alkalmazkodó, egye-

temes iskola elgondolásából várható nehézségekre. Hiszen 

máris kétségtelen... hogy az uj iskolatipus egyedeinek 

csak a neve azonos, de részben tartalom egészben hivatottság 

szempontjából tagadhatatlan különbség van - s ahogy én 

megállapitoin - emberi elképzelés határain belül is fenn 

fog maradni ez a különbség - a csak helyi célu, továbbra 

is népiskolai hivatottságu és a felsőbb tanulmányokra tömeg-

számban előkészitő, tehát középiskolai jellegü általános 

iskolák között". lo2/  

A Református Egyetemes Konvent is tiltakozott az 
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ellen, hogy a latinelvgt az általános iskola felső 

tagozatában csak rendkivüli tárgyként tanitsák.Indoko-

lásukból kitűnik, hogy az elsősorban a gimnázium és a 

hagyományos latinos müveltség.féltésén alapul. "E ren-

delet olyan feladat elé , állitja a nyolcosztályu általá-

nos iskolára épülő gimnáziumot, amelyet ez négy, esetleg 

öt év folyamán semmi körülmények között sem oldhat meg, 
nem 

s igy a gimnáziumfog adni olyan alapot,  az elmének 

olyan iskolázottságot, az alapismereteknek olyan mennyi-

ségét és egységét, az idegen nyelveknek olyan készségét, 

amelyre a főiskola epithet". "...A latin nyelv tarvitásá-

nak a gimnázium négy osztályára történő korlátozásával 

a gimnáziumi nevelés és oktatás szinvonala feltétlenül 

csökkeni fog, ennek pedig a főiskola az egyetemi okta-

tás, a magyar müvelődés, a magyar élet fogja kárát val-

lani". Az átirat szerint a rendelkezés az egyházak tan-

szabadságát sérti, s a Konvent közli,  hogy a miniszté-

rium rendeletét nem hajtják végre. lO3/  A latin nyelv kö-

telező oktatását eltörlő 6.300/1947 VKM rendelet ellen 

hasonló értelmü tiltakozást nyujtott be a Magyarországi 

Evangélikus Egyház Egyetemes Felügyelője és a Bányake-

rületi Evangélikus Püspöki Hivatal 1947 őszén. lo4/  

Az, egyházak és gimnáziumok 1-4 osztályát lényegében 

nem szüntették meg, hanem azt a gimnáziumok keretében 

hagyva az általános iskolai reform kérdését ugy kiván- 

ták áthidalni - lényegében megkerülni - hogy a gimnázi- 
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umi osztályok alá megszervezték az általános iskolai 

alsó tagozat 1-4 osztályát. A gimnáziumok igy az 1-8 

osztály egészét tekintve egységes szervezetben marad-

tak, az egyházak viszont sorozatosan jelentették be 

igényüket uj pedagógus állásokra a VKM-nél, elvonva ez-, 

zel az anyagi lehetőséget a nevelőlétszám emelése elől 

éppen azokon a helyeken, ahol erre a legnagyobb szük-

ség lett volna. Érdekeik képviselői a minisztériumban 

is jelen voltak. A minisztérium 1945-ben november 5-én 

25 millió pengőt, november 22-én 20 milliót, november 

30-án ujabb 90 milliót utalt ki az egyházi gimnáziumok 

részére. 1o5/  

A zirci apát 1947/119 sz. levelében közölte a mi-

niszterrel, hogy  Egerben megszervezte a Ciszterci Rend 

római katolikus általános iskoláját, megnyitotta az 1-2. 

és 3-4. osztályokat és ezzel kapcsolatban két tanitói ál-

lás fenntartásához államsegélyt kért. Jelentős nehézsége-

ket okozott, hogy ezeket a kéréseket a.VKM középiskolákat 

irányitó részlege az általános iskolát szervező csoport 

tiltakozása ellenére teljesitette. lo6/  

A minisztériumban a IV/B ügyosztályon /ált. iskolai 

ü.o./ 1946. augusztus 15-én készült feljegyzés szerint 

egyes gimnáziumok és középiskolák a mult tanévben kere-

tükben szervezett általános iskolák alsó tagozatát is ki 

akarják fejleszteni. A feljegyzés szerint a kérdéssel elő- 
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zetesen államtitkári értekezlet is foglalkozott és ugy 

döntött, hogy a középiskolák mellett általános iskolai 

alsó tagozat csak abban az esetben szervezhető, ha az is-

kolafenntartó ahhoz államsegélyt nem kér. Kifogásolták, 

hogy a IV/A/középiskolai/ ügyosztály több egyházi gimná-

ziumnak államsegélyes alsótagozati állást engedélyezett. 

Igy a budapesti Baár-Madas református leánynevelő inté-

zetben két tanitói állás, a Budapesti Lónyai-utcai Refor-

mátus Fiunevelő'Intézetben 4 tanitói állás szervezését 

engedélyezte. Követelték, hogy az általános iskolai ügy- 

osztály hozzájárulása nélkül ez a jövőben ne történhessék 

meg. Az indoklás szerint az ilyen intézkedések elvonják 

az államsegélyt olyan helyekről, ahol arra nagy szükség 

lett volna, és az ilyen intézkedések az állami vagy köz-

ségi iskolák müködését megnehezitették..Megemlitették a 

dömsödi.példát is, ahol a katolikus, a református és a 

községi iskola együttmüködését a tanfelügyelő személyesen 

szorgalmazta, de a másik ügyosztály a felekezetek kérésé-

re a református iskolának 2, a római katolikus iskolának 

pedig 1 államsegélyes állást biztositott és ezzel előse-

gítette, hogy azok. külön uton járjanak. l07/  A hivatko-

zott államtitkári értekezlet döntése szerint a gimnázium 

alsó tagozata és a polgári iskolák teljes általános isko-

lává szervezése csak akkor engedhető  meg  az egyházaknak, 

ha az iskolafenntartó ujabb államsegélyt nem kér és a meg- 



-69- 

lévő intézményeit /polgári iskolák, népiskolák és gimná-

zium 1-4 osztálya/ ugy szervezi át,hogy az átszervezés 

á tanulók és nc velők sznmaban Változást, növekedést nem 

von maga után. A különböző iskolafenntartók számára közös 

megegyezéssel lehetővé tették,az iskolák összevonását és 

végső esetben a kérdést megfelelő állami általános iskola 

megszervezésével kivárták megoldani, "erőszakos államosi- 

tás nélkül". 1o8/  

Az egri helyzet jól tükrözi azt, hogy az egyházak 

a saját fennhatóságuk alá tartozó különböző iskolákb an  

még egy-egy város keretein belül sem törekedtek a gimná-

ziumok és más középiskoláik szervezeti kereteinek megbon-

tására, a szaktanárok továbbra is a gimnáziumokban, a 

néptanitók továbbra is az általános iskolává átminősitett 

népiskolákban tanitottak. Igy a zirci apát kimutatása sze-

rint Egerben a belvárosi iskolában 48 nevelő közül 38 ta-

nitó, 8 tanár és 3 hitoktató volt, a 2. szl általános is-

kola 19 tanitóval és 11 polgári iskolai tanárral mükö-

dött, a Ciszterci Rend egri általános iskolájában 13 kö-

zépiskolai tanár és 2 tanitó müködött, a lajosvárosi ró-

mai katolikus általános iskolában 8 tanitó, a Maklári-uti 

római katolikus általános iskolában 4 tanitó, Deák Ferenc 

uti iskolában 4 tanitó, az angolkisasszonyok általános 

leányiskolájában 8 középiskolai tanár és 6'tanitó mükö-

dött. Az Orsolya-rendi általános iskola 7 tanitóval és 1 

középiskolai tanárral müködött. A felsorolt iskolák kö- 
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zi.l a volt népiskolák tanerői kizárólagosan vagy tulnyo-

mó többségükben népiskolai tanítói oklevéllel rendelkez-

tek. l09/ 

A tananyagot illetően is megtartották a különbsé geket. 

Az egri felsővárosi római katolikus általános iskolában 

az 1946 szeptember 25-i tantestületi ülés.elhatározta, 

hogy "az alsó osztályokban megfelelőek a'régi tanmenetek, 

'tehát ezek mintájára kell elkésziteniink az idén is, a felső 

osztályokban mindaddig mig nem jön rendelkezés, s megfele-

lő középiskolai osztályok tanmenetei .használhatók, ha a 

tankönyv változatlanul megmarad.... nllo/  

Hasonló volt a helyzet a hajdunánási református gim-

názium és a helybeli református népiskola tanerőinek meg-

oszlásában is. A miniszteri kiküldött 1946-ban jelenti, 

hogy a gimnázium keretében szervezett általános iskola 5. 

osztály tanulói a szabadon választható 5 óra keretében 

mindnyájan latint tanulnak, és a gimnáziumban nem vál-

tozott semmi, még az osztálykönyvön is ez áll: "Hajdu-

nánási Református Gimnázium I. osztálya". A református 

nclpiskolában minden adottság megvan az általános isko- 

la szakositott megoldásához, 28 tanerő müködik, ott 

lenne a városban egy csomó gimnáziumi tanár, ennek el-

lenére a valóságban nem történik semmi... A gimnáziumi 

testnevelő tanárok természetrajz órát is adnak, a nép-

iskolában ellenben évek óta nincs testnevelési óra. 111/  

Hajduszoboszlón a.volt állami polgári iskola helyett 



- 71 - 

állami általános iskolát szerveztek és azt alsótagozattal 

is kiegészítették. Az alsó tagozatban csak 8-lo tanulót 

sikerült felvenni, mert az egyházi főhatóságok alá tar-

tozó katolikus és református iskolák nem adtak át tanu-

lókat. A szülők e kevés növendéket is visszavitték a 

felekezeti iskolába. A református általános iskolában 

pedig igen magas létszámu osztályok voltak. 112/  

Ugyanakkor, amikor a középiskoláik,.gimnáziumaik 

változatlan maltartás(fra törekedtek, változatlanul el-

hanyagolt állapotban tartották a falusi népiskolákat. 

Az elhanyagolt falusi iskolák állapotát jól mutatja a 

városnaményi tisztiorvosnak 1948 februárjában a VKvi-ba 

küldött levele. 

A levél szerint a gulácsi református iskola "a le-

hető legelhanyagoltabb állapotban van", a tantermek po-

rosak, piszkosak, gondozatlanok "...a padok rozogák, a 

tanterem fűtése nem kielégítő, ivóvíz-tartály ,. mosdófel-

szerelés nincs". Az állapotok megszüntetésére a minisz-

térium "legerélyesebb fellépését" kéri. 113/  

Az egész helyzetre és az egyházaknak az általános 

iskola kiépítését akadályozó tevékenységére jól muta-

tott rá Király István már 1948-ban az .  Embernevelés ha-

sábjain. Megállapitja, hogy "Az általános iskola eddigi 

nehézkes fejlesztésének elsősorban az egyházak tartóz-

kodása volt az oka. Elzárkóztak az elől, hogy'az álta-

lános iskola felső tagozatának kiépülése érdekében e- 
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gyüttmüködjenek más felekezeti iskolákkal. Mikór a  kul-

tuszkormány egyik rendelettel erre kötelezni akarta őket, 

tiltakoztak az autonómia megsértése ellen, 700-ra 

tehető az egyházak magatartása miatt meg  nem nyilt ál-

talános iskolák száma, kb. 15.000 népből jövő tanuló 

záródott igy el a magasabb intellektuális pályákra  

jutás lehetőségétől. Érdekes lenne megvizsgálni, hogy 

népoktatásunk megdöbbentő helyzetében, az egytanitós 

iskolák tultengésében, amely egyre inkább a kulturpoli-

tika egyik központi problémájává válik, mennyiben ját- 

szik szerepet a makacsul elzárkózó felekezetieskedés". 114/  

A felekezeti elzárkózás következményeit Szijgyártó 

László is jól vázolta a Köznevelés hasábjain. Pedagógu-

sok levelei alapján megállapitja, hogy az egyházi szem-

pontokhoz való tulzott ragaszkodás sokszor igen visszás 

helyzeteket teremt a községekben, "Sok bajjal jár az 

ugyanabban a helységben müködő, de különböző iskola-

fenntartók kezelésében lévő osztatlan, vagy részben osz-

tott népiskolák együttmüködésének megteremtése..." 

A felekezeti eltérések helyenként teljesen megaka-

dályozzák a körzeti általános iskolahálózat kiépité-

sét. A gönci esperesi kerületben például 19 iskolát 

az abaujszáhtói és a gönci általános iskoláhóz osz-

tották be fiókiskolaként. A gönci körzeti iskolához 

beosztott egyik iskola például 9 kilóméter távolság- 

ra volt, de a közelebb lévőket sem látogatták a körzeti 
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iskola ~tanára4., mert nem volt közlekedési lehetőségük. 

A ,felekezetek együttmüködésével ezek a nehézségek ki -  

küszöhölhetők lettek  vo lna. 115/  

Ez a helyzet lényegében véve nem  változott meg a 

következő években sem, egészen az államositásig. A 

Zemplén megyei tanfelügyelő 1946 őszén jelenti, hogy 

"Felettes egyházi hatóságok több együttmüködő feleke-

zeti önálló, illetve fiók általános iskola együttmü-

116/ bábod községben ködérét nem hagyták jóvá. 	ben a római g  

katolikus és a református iskola 22o tanulóját érintet-

te hátrányosan az, hogy a két iskolafenntartó nem volt 

hajlandó együttmüködni. 1948 februárjában a miniezberi 

kiküldött megállapitotta, hogy ha záros határidőn be-

lül nem nyujtanak be megállapodási jegyzőkönyvet az 

együttmüködésre, állami általános iskola szervezését 

kell elrendelni. 1~7/  Előszállás községben a római kato-

likus iskolaszék azt követelte, hogy az együttmüködő 

állami 7 tanerős és katolikus 3 tanerős iskola felső 

tagozata különváltan müködjék. Mivel megegyezés nem 

jött létre, a tanfelügyelő az együttmüködést 1947 őszén 

felbontotta. Baranya megyében Németboly községben egy 

8 tanerős római katolikus népiskola és az állami pol-

gári iskola alakult át általános iskolává. "A két is-

kola között ádáz harc folyik, de ez a harc inkább egy-

oldalu. Az állami iskola a jelek szerint elnéptelene- 
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désre van itélve, ha az ellene indított, eszközökben 

válogatás nélküli propaganda tovább folyik... Az állami 

iskolák ellen ellenőrizhetetlen propag anda folyik, ami 

az állami iskola ellen hangolja a lakosságot, különösen 

ott,,ahol felekezeti is .működik" - állapítja meg az egyik 

1947-ben kelt jelentés-.- 118/  A Borsod megyei Edelényből 

készült 1948 évi jelentés szerint  "lehangoló  tünet itt 

is, hogy a felekezeti iskola együttmüködése nem sike-

rül, még a felső tagozatban sem". A szendrői katolikus 

és református iskola esete az edelényihez hasonló. 114/  

Á Heves-megyei Kompolt községben az állami iskola igaz-

gatója 1948 márciusában javaslatot tett a minisztérium-

nak arra, hogy a helybeli kastélyban szervezzenek kör-

zeti állami általános iskolát és államositsák a  helyi 

3 tanerős katolikus iskolát, mivel a "kompolti iskolaügy 

rendezésére az első lépés a jelenlegi római katolikus 

iskola államositása". Ezzel a római katolikus iskola 

tanitói is egyetértenének. 12o/  

Az egyházi iskolák tanitóinak jelentős része maga 

is támogatta volna az együttmüködést, azonban a helyi 

egyházi iskolaszékek és a felettes egyházi hatóságok 

ezt az esetek többségében megakadályozták. A demokra-

tikus gondolkodásu pedagógusok vélemény-nyilvánitását . 

és együttmüködését pedig a szervezeti intézkedésen kí-

vül erkölcsi terrorral tették lehetetlenné. Á domonyi 
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római katolikus népiskola igazgatója 1947 őszén kelt 

jelentéséből kitünik, hogy ''...az iskolaszék elnökének 

állandó céltáblái vagyunk, , ugyy hogy a tanitónő már fe-

gyelmi vizsgálatot kért maga ellen... Ilyen állapotok 

mellett, mikor a tanítóknak nyugodtságuk nincs, csak ál-

matlan éjszakájuk, állandó felzaklatott idegállapotban 

eredményesen tanitani lehetetlen... n121/  

A pedagógusok védelmében a különböző társadalmi 

szervezetek is szót emeltek. Többék között a pedagógus 

szakszervezet követelte az egyházi iskolák pedagógusai 

felett gyámkodó iskolaszékek megszüntetését. 122/  

A statisztikai adatok is azt tükrözik, hogy az ál-

talános iskola kiépitése'igen,vontatottan haladt. A Mű-

velődésügyi Minisztérium Statisztikai Osztályán készült 

egyik kimutatás szerint 1945-46-ban 7.068 népoktatási 

intézmény volt, ebből 854 volt általános iskola, 1946-47-

ben, 7.118-ból 4.090, .1947-48-ban  a 7.493-bó1 4.843 volt 

csak általános iskolai jellegü, még a körzeti és fiók is-

kolákat is beszámitva: A népiskolák száma 1945-46-ban 	. 

6.214, 1946-47-ben 3.02 '8, ' és 1947-48-ban 2.650 volt ~3/  

Ez azzal is összefügg, hogy az 1-4 tanerős kisiskolák 

jórésze egyházi kézen volt és ezek együttmüködés hiá-

nyában'népiskolai jellegüek maradtak. 1947-48-ban állami 

kezelésben 664 1-4 tanerős népiskola volt, amig az egy- 

házi kezelésben lévő ilyen kis népiskolák száma 1986 vo1;241 
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Még sulyosabb a kép, ha ebből különválasztjuk az egy-

tanerős iskolák számát. Ebből állami csak 343,, egyházi  

v iáú0-4—"^-4-1 .c
r-7
J~1 	

125/  VVlt. .  

Az általános iskola kiépitésének akadályozása, az  

oktatás demokratikusabb szellemével, az egységes tan-

könyvek bevezetésével szemben tanusitott elzárkózó' állás-

pont, a pedagógusok kiszolgáltatott helyzete, az egyház  

kezén lévő népoktatási intézmények korszerűtlen állapo-

ta, felszereltségének hiánya egyre nagyobb tömegek előtt  

tette nyilvánvalóvá az államositás szükségességét. Ezt  

sok társadalmi szerv már jóval az államositás előtt sür-

gette és követelte. A Pest megyei Szabadmüvelődési Tanács 

már 1946 április 1-én határozatilag fordult a Vallás és 

Közoktatásügyi Miniszterhez a népoktatás államositása  

érdekében., A tanács "megállapilt ja, hogy ugy a vármegyei  

Tanács,mint a helyi;tanácsok erőfeszitése meddő marad, 

ha a különböző fajtáju iskolákban továbbra is a régi 

szellemben fertőzik meg... a gyermekek lelkét. A tan-

könyvhiányra való hivatkozással megtartották a fasiszta 

szellemü könyvekét, a régi szellemben oktatnak és ne-

velnek. Megengedhetetlennek tartja, hogy a különböző 

népiskolákban különböző szellemben és könyvből tanit- 

sarak... +126/  

A %bhácsi nemzeti Bizottság a város területén mü - 

ködő általános iskolák helyzetét• a tang1ók- tanerők  

elosztását megvizsgálva, 1947 április 3-án megállapi  
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totta, hogy az egyházi középiskolák mellett szervezett 

általános iskolai alsó tagozatos osztályok igen zsufol— 

t ak, Határo z atb ah  köv e i e l teli az  egyházi tanerők áflauri 

státusba vételét, a tanerők és tanulók arányos elosz-

tását. A határozatot megküldték a VKM—nek és hasonló 

állásfoglalás céljából a megyei nemzeti bizottságnak 

is. 12Í/  

A kialakult  helyzetben  csak az iskolák államosi-

tásával lehetett gyökeres változtatást elérni. 
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V . 

Az iskolák államositása 

A fordulat éve, a munkáspártok egyesülése és a 

proletárdiktatura létrejötte teremtette meg a felté-

teleket az iskolák államositásához. A Magyar Dolgozók 

Pártjának egyesülési kongresszusa programnyilatkoza-

tában tüzte napirendre a demokratikus nevelés egységes 

szellemének biztositása érdekében "a tanügyigazgatás 

egységesitését és korszerü reformját, azt' egyházi,,isko  

lák államositását". 128/  

Az iskolák államositása általában a társadalom 

polgári átalakulásának a feladata. A népi demokrati-

kus fejlődés sajátosságai és történelmi előzmények 

alapján hazánkban erre a szocialista forradalommeg-

valósulásának időszakában, a proletárdiktatura körül-

ményei között került sor. Az iskolák államositásáért 

folyó küzdelem a marxista párt vezető szerepe mellett 

lehetővé tette a kulturharc elkerülését. A program-

nyilatkozat az  államositást áz egyház hitoktatási jo-

gának és a papnevelő iskolák egyházi jellegének csor-

bítása nélkül tervezte  megoldani.  Az államositást nem . 

egyoldalu.elhatározással, hanem az egyházzal való köl-

csönös megegyezés alapján, annak bizonyos igényeit mél-

tányolva kívánta az állam megoldani. 129/  

Amig a protestáns és más egyházakkal az iskola 

kérdésében sikerült előzetes megállapodásra jutni, a 

római katolikus egyház elzárkózott a tárgyalások elől. 
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Az iskolák államositásával szemben világnézeti ellen- 

. tétek felszitásával, a kiközösités kilátásba helyezésével, 

a különböző egyházközségek hitbuzgalmi szervezéteinek moz-

ósitásáva 
l 
 tiltakozó távira tok  küldésének elrendelésével 

fejtett ki aktiv politikai tevékenységet a katolikus püs-

pöki kar, Mindszenty vezetésével. Nem riadtak vissza az 

államositással foglalkozó gyülések részvevőinek megfélem-

litéséről, sőt több helyen tettlegességre is sor került. 

A pócspetri rendőrgyilkosság szervezőinek példája jellem-

zően mutatja, hogy az egyházi iskolák védelmének ürügyén 

a letünt világ képviselői szegültek szembe a nép államá-

val. 

Az MDP programjának nyilvánosságra kerülése után elő-

térbe került a tömegek között. is az iskolák államosításá-

nak követelése. A dolgozók szülők jó része a gyermekek 

olcsó iskoláztatását, a pedagógusok szellemi és anyagi 

felemelkedést, a diákság akadálytalan továbbtanulást várt 

a változástól. Az államositás támogatására politikai tö-

megmozgalom bontakozott ki. Az üzemek, községek, tantes-

tületek / a különböző tömegszervezetek határozatokban fog-

lalták és feliratban küldték meg az illetékes szerveknek 

az államositás támogatását tartalmazó véleményüket. 

1948 ,május.19—én 150 ezer vasmunkás, a következő 

napon 60 ezer textilmunkás' követelte az iskolák államo-

sitását. A vasutas és hajós szakszervezet 15ö ezer tag-

ja nevében követelte az államositást. Május 23—án a 
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Hoffher—gyár, a Radiátor—gyár, az Esztergomi Szakmaközi 

Bizottság, és a Gépjármüvezetők Szakszervezete követel-

te az államositást. 13°/  Az államositás mellett foglaltak 

állást a kisvárosok, falvak nemzeti bizottságai is. E 

helyeken különösen fontos volt a kiállás, mert a reak-

ció ezeken a helyeken a vallásoktatás megtiltásának rém—. 

hirével igyekezett hangulatot kelteni. A nemzeti bizott-

ságok tulnyomó többsége az államositás mellett szava-

zott. 131"A határozatokat a faluban müködő más népi 

szervekkel, tömegszervezetekkel közös értekezleteken 

hozták meg. Ezekre a gyülésekre meghivták a pedagóguso-

kat is. Az államositás mellett nem egy helyen nyilatkoz-

tak az egyházi iskolák tanitói is. Vállaj községben az 

ilyen együttes értekezleten hozott határozat az egységes 

demokratikus nevelés megvalósitása, az analfabétizmus 

megszüntetése, a dolgozók müveltségének emelése, a ne-

velők szociális helyzetének javulása érdekében tartotta 

szükségesnek az államositást. 132/  Tiszaberek nemzeti bi-

zottsága, képviselőtestülete és tömegszervezetei a fele-

kezeti tanerők állandó bizonygalanságának megszüntetése, 

a nép műveltségének emelése, az általános iskola megva-

lósitása érdekében tartott a  szükségesnek az államositást. 

A Vasadi tdemzeti bizottság elnöke, Szalay István re-

formátus iskolaigazgató ''legmesszebbmenő hozzájárulását 

fejezi ki az államositás kérdésében, annál is inkább, 

mivel mint felekezeti tanitó 25 éves müködése'alatt tel- 
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jesen megismerhette a felekezeti iskolák jó és rossz  

oldalait". 133/  Mórágy községben a községi előljáróság,  

a .nemzeti bizottság és ,a református tanítók e gy ti, a ,  gu 
 ..  Ő~  uQll~  U  

lelkesedéssel vették tudomásul az államosítást és eli-.  

• géiték azokat., akik nyugtalanságot próbáltak szitani. 134/  

Az államositás mellett  kibontakozó tömegmozgalom  

nyilvánvalóvá tette, hogy az ezzel szemben kezdeménye-

zett kulturharc hatástalan és eredménytelen volt. A nép  

többsége megértette, hogy az iskolák államositása nem a  

vallásgyakorlat szabadsága ellen irányul, sőt lelkiisme-

reti szabadságot biztosit mindenkinek.  

Az államositásra vonatkozó törvényjavaslatot'Ortutay  

• Gyula vallás és-közoktatásügyi miniszter 1948 junius hó  

15. napján terjesztette előzetes tárgyalás céljából az  

Országgyülés közoktatásügyi bizottsága elé. A törvényja-

vaslat, a kizárólag egyházi célokát szolgáló tanintéze-

tek'./hittudományi főiskolák, diakonus-, és diakonissza-

képzők, stb. / kivételével a ' nem állami iskolák és a  

velük'ö sszefüggő tanulóotthonok állami kezelésbe vételét  

mondta ki. Hasonlóképpen állami kezelésbe vette a kisded-

óvokat is. Az indokolás aláhuzza, hogy a haladó pedagó-

gusok egy évszázad óta harcolnak az iskolák államositá-

sáért és az iskolák államositását elsősorban az általá-

nos iskola következetes megvalósitása érdekében targja  

szükségesnek. E feladatok megoldása a nevelésügyben ed-

dig érdekelt iskolai önkormányzatok /egyházak, községek,  
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társúlatok1 stb./ szervezeti keretében már nem oldható 

meg. "Nemcsak azért, mert a szükséges anyagi'lehetősé-

geket képtelenek biztositani, hanem azért is,, mert a 

korszerü nevelésügy gazdasági és világnézeti vonatko-

zásai nem választhatók el az állami élet hasonló meg-  

nyilvánulásaitól..."  

Az államositást 1948 junius 15-án iktatta törvény-

be az Országgyülés. /1948 XXXIII. t.c./ Az iskolák álla- 

mi kezelésbe vételéről szóló törvény alapján az állam ösz-

szesén 6.5o5 iskolát vett át a felekezetektől, köztük 

5.437 általános és népiskolát, 98 tanitóképzőt és lice-

umot, 113 gimnáziumot. Ez az ország iskoláinak több mint 

kétharmadát érintette. Az állami státusba került pe-

dagógusok száma körülbelül 18 ezerre tehető. 135/  

Az egyház és iskola elválasztásáért folyó küzdelem ered-

ményesen befejeződött. Megnyilt a lehetőség arra, hogy a 

müvelődési monopóliumok felszámolását biztositó, követ-

kezetesen demokratikus iskolarendszer kiépitése befeje- 

ződjék. Népi demokratikus fejlődésünk sajátsága az, hogy 

a szervezeti keretek megteremtéséért folytatott harc meg-

előzte az egyház és állam kettéválasztását, és a szoci-

alista kulturforradalom világnézeti tartalmának megvaló-

sítását. A. lényegében előremutató, szocialista tipusu 

.iskolaszervezetért folytatott harc.jó előkészitője volt 

a szocialista kúlturforrádalom kibontakoztatásának is. 
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A tömegek forradalmi aktivitásában kezdetben nem világ-

nézeti kérdések jászottak döntő szerepet, a fordulat 

éve folytán G1ő l lt  uj helyzet azonban a szervezeti for-

ma következetes kiépitésével együtt már lehetővé tette 

az iskolai oktatás szocialista tartalmának kibontakozá-

sát is. Ez a kulturális területen is mutatja azt, hogy a 

polgári forradalom elmaradt feladatának teljesitését nem 

a polgárság, hanem a mimkásosztály vezette népi forradalom 

valósitja meg napjainkban, és ez a szocialista forradalom-

ba való folyamatos, viszonylag gyors átnövés lehetőségével 

jár. A népi demokratikus forradalom szocialista forrada- 

lomba való folyamatos átnövésének egyik hazai sajátossá-

ga az, hogy mig az államhatalmi gazdasági poziciók jelen-

tős területeiről már a fordulat éve előtt sikerült kiüzni 

a kizsákmányoló osztályokat, a müvelődés területén a tö-

megek bevonásával megindult forradalmi harc döntő győzel-

mét a fordulat évében aratta. 136/  

Az államositás ténye lehetővé tetté azokat a szer 

vezeti összevonásokat, amelyeket több év szipós próbál-

kozásai ellenére,az egyházak szembenállása miatt nem le-

hetett megvalósitani. Igy az alapfoku oktatás intézmé-

nyeinek száma 1948-49 tanévben jelentősen csökkent. Az 

általános iskolák száma e tanév végén 4.770, a népisko-

lák száma pedig már csak 1.4o3 volt. Amig az összes is-

kolák közül 1947-48-as tanévben 33.7 % volt a népisko- 	' 
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lák aránya, ez az arány 1948-49-es tanévben 22,7 %-ra 

csökkent. 137/  E tanévben az egy iskolára jutó tanulók 

és nevelők száma váro son és falun egyaránt, átlagban 38 
tanulóval és egy nevelővel növekedett. Ez természetesen 

nem jelentette azt, hogy a próblémák egycsapásra meg-

oldódtak. Népi demokratikus államunknak jelentős erő-

feszitéseket kellett tennie az általános iskola korsze-

rü hálózatának kiépitése érdekében a következő években 

is. 
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Társ adalmi mozgalom az általános iskolák 

segitésére az államositás után 

Az államositott iskolák épületeinek rendbehozására, 

felszerelésének kijavitására és korszerüsitésére az álla-

mositást követően még a tanév kezdete előtt jelentős tö— 

megmo6galom indult az országban. A nemzeti bizottságok, 

a különböző szakszervezeték és egyéb társadalmi szervek 

jelentős segitséget nyujt .ottak ahhoz, hogy az iskolák az uj 

feltételek között az eddiginél sokkal zavartalanabbul és 

eredményesebben kezdhessék meg tevékenységüket. Az is-

kolák tatarozása, felszerélése érdekében kibontakozott 

tömegmozgalom igazi népszavazás volt az államositás mellett' 

A Fejér megyei Nemzeti Bizottság a Budapesti Nemzeti 

Bizottság körlevele alapján felhivta helyi szerveinek 

-figyelmét az iskolák sürgős tatarozására, a berendezések 

pótlására és javitására. 138/  A Nyádasladányi Nemzeti ti-

zottság jelentése szerint az iskola meszelését, a keri-

tés javitását a község lakosai, a belső butorzat pótlá-

sát az Elektromos Müvek falujárói végezték el. 139u" Füle 

község nemzeti bizottságának jelentése szerint a község 

lakossága tatarozta az iskolákat és E két uj tanterem be-

rendezését tetté. lehetővé. 

A Budapesti Nemzeti Bizottság a vidéki iskolák 

helyreállitását is szorgalmazta. A IV. kerületben mun- 
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kaversenyt szerveztek, ebben a Házmegbizottak jliestüle-

te, a Szülői Munkaközösség, az" MNDSZ és más szervezetek 

is résztvettek. A Házmegbizottak Testülete gyiijtést szer— 

vezett és 42 padot vásárolt az abonyi általános iskolának, 

A Vöröskereszt-szervezet Kocsár község Árpád-uti tanyai 

iskoláját tatarozta. A XII. kerületi MNDSZ szervezet a 

nógrádkállói iskolá i. a MENSZ Héhalom község_:~ iskól'jának 

helyreállitását vállalta. 141/ 	• 

Az iskolák segitésére kibontakozott társadalmi moz-

galom méreteiről tanuskodnak a VKIVI-be : érkezett tanfelü-

gyelői jelentések is. Többek között a boanád megyei tan-

felügyelő azt jelenti, hogy társadalmi uton a megyében 

rendbehoztak 13 dLlami iskolát, közel 134 ezer forint 

értékű társadalmi munkával és 12 államositott iskolában 

több mint 30 ezer forint értékü társadalmi munkát végez-

tek. Az iskolák helyreállitásában résztvett "az MDP, 

MNDSZ, a szervezett munkásság,,a Szülői Munkaközösség, 

FÉKOSZ, EPOSZ, tantestület stb./ 142/  Somogy megyében 20 

iskolát állitottak helyre a társadalmi szervezetek. 143/  

A budapesti népoktatási kerületben 36 állami és 14 álla-

mositott iskolát hoztak rendbe a különböző társadalmi 

szervezetek. 144/ A kecskeméti népoktatási kerületben 

23 községben hozták rendbe az iskolákat. Első helyen em-

liti a jelentés az MDP és .a falujárók, különösen az épi-

tőmunkás szakszervezet' munkáját. Ezenkivül 43 államosi-

tott iskola különböző mértékű helyreállításáról emléke- 
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zik meg. 145/  

Hajdu megyében társadalmi uton 27 állami és 37 álla-

mositott iskolát hoztak rendbe a különböző társadalmi 

szervezetek. A tanfelügyelői jelentés több mint félmillió 

forint értéküre becsüli az igy elvégzett munka értékét. 146/  

Hasonlóak voltak a &zolnok:regyei mozgalom eredményei is, 

ahol 89 állami és 101 államositott iskola tatarozásában, 

rendbehozásában müködtek közre az üzemi munkások és de-

mokratikus szervezetek. 147/  Veszprém megyében 193 isko- 

la helyreállitásában 4üködtek közre a társadalmi szer-

vek. Ezek közül 52-t a helyi demokratikus szervezetek, 

86-ot a község lakossága, 10-et a budapesti munkások és 

üzemek, 23-at a megyei munkások és bányászok, 3-at a 

Szakmaközi Bizottság, 10-et a szülői munkaközösségek, 

4-t a helybeli iparosok és szövetkezeti dolgozók álli-

tottak helyre. Résztvettek az iskolák rendbehozásában 

katonák, az uttorők is. /A jelentés szerint 7 iskola 

rendbehozását még az államosítás előtt az egyházközség . 

végezte el./ 48/  Hasonló értelmü és eredményességü te-

vékenységről adnak számot a többi tankerületi jelenté-

sek is. 

A bemutatott adatok arról tanuskodnak, hogy az 

államositát a dolgozó tömegek különböző rétegei ked-

vezően fogadták és az államositott iskolák tevékenységét 

már az indulásnál nagyon hatékonyan támogatták. A nép 

a kezébe vett iskolák ügyét fontosnak tartotta és az 

államosítás jelentőségét megértette. 
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VII. 

Az általános iskola képzési céljának és oktatási 

anyagának fe -41 víA. ósc 1945-1950 között  

Nem célunk az általános iskola müvelődési anyagá-

nak elemzése, csupán a fejlődés néhány lényeges voná-

sának bemutatására vállalkozhatunk. 

A felszabadulás előtt a dolgozó tömegek számára 

fenntartott hat osztályos népiskola tananyagának ki-

válogatását a hiüveltségi monopólium féltékeny őrzése, 

elemi ismeretek és gyakorlati készségek nyujtása 

mellett a valláserkölcsi és nacionalista nevelési cé-

lok érvényesitése jellemezte. Az 1932 évben kiadott 

Magyar Pedagógiai Lexikon a hat osztályos népiskola 

tananyagának kiválasztásánál érvényesitett főbb szem-

pontokat az alábbiakban jelöli meg: 

a/ az ismeretanyag szoros kapcsolata a "nevelési 

célokkal", 

b/ a közvetlen környezet szemlélete, s ezzel kap-

csolatban a helyi vonatkozások és más konkrétumok elő-

térbe helyezése, 

cl az egyes, tantárgyak kef{etében nyujtott isme-

retek éslészségek elsajátitása a gyakorlati élettel 

szoros kapcsolatban vans  

d/ a különböző tantárgyak anyaga egymással is kap-

csolatban van, 
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e/ "a tanitandó anyagon végigvonul a nemzeti és 

valláserkölcsi jelleg". 

Ez az iskola bevallott célkiti,izéseiben is c sak a 

müveltség "alapelemeit" nyujtotta a dolgozó tömegek 

gyermekeinek és lényegében a következő években sem vál- 

tozott. 149/  

Az 1940. évi XX. tc. ugy an  kimondta a nyolcosztályos 

népiskola kötelező megvalósitását, ennek végrehajtását 

azonban csak a nagyvárosok jól ellátott iskolái kezdték 

meg. Az osztott, nyolc osztályos népiskola sem szüntet-

te azonban meg a zsákutcákat, Célkitüzése "a valláser-

kölcsös nevelés", a "nemzeti müvelődés szellemének meg-

felelő általános és gyakorlati irányu alapmüveltség 

nyujtása" volt. Ebből az iskolából sem  vezetett ut a 

középfoku tanintézetekbe. A nyolcosztályos népiskola 

óratervét a 90. oldalon ismertetjük. 150/  

ANár az egyes tantárgyak megnevezése is utal arra, 

hogy nem a tudományok alapjainak nyujtása, hanem a 

fasiszta nevelési célok érvényesítése mellett gyakor-

lati szempontok szerint válogatott, a termelés fejlő-

désével szükségessé vált ismeretek, készségek áz6 elő-

zőeknél valamivel szélesebb körének biztositása volt a 

célja ennek az iskolának. A továbbtanulás szempontjából 

teljes zsákutcát jelentett, csak a tanonciskolába lehe-

tett ?ne?1 beiratkozni. 



A tantárgy neve 

Hit és erkölcstan 

Magyar nyelv: 
a/ Beszéd és értel. 

gyak. 

b/ Olvasás 
c/ Irás 
d/ Fogalmazás 
e/ NyeJ,vismeretek 

Számolás és mérés 
Földrajz 

Történelem: 
a/ A magyar nemz.t. 

Állampolgári jogink 
és kötelességek 

Természeti,gazda- 
sági és egészs.ism.2 

Raiz és kézimunka 
Ének 
Testnevelés 

Összesen: 

-9o- 

A népiskola óraterve /osztott, városi iskolát alapul véve/: 

I. II. I"II. IV. V. VI. VII. VIII. 

2 2 2 2 2 2 2 2 

2 2 4 3 - - - - 

4 4 3 3 3 3 3 
8 1 1 1 2 2 2 2 

1 1 2 
2 2 2 2 2 2 2 

5 5 5 5 5 5 4 4 
- _ - 2 2 2 2 2 

- - - - 2 2 2 2 

- - - - - - 1 1 

- - - - 3 3 4 4 
- 2 2 2 4 4 4 4 
1 1 2 2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 3 2 2 

21 23 26 27 3o 3o 3o 3o 

A Köznevelés évkönyve 	 . 
Magyar Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium Budapest, 1948 24. old. 
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A népiskola 4. osztályára épülő négyosztályos pol-

gári iskola a kispolgárság számára fenntartott iskola- 

tiplis volt. A népiskolán]  gv"Pla cbhh  körű , de még min-

dig gyakorlati irányu müveltséget nyujtott, a tovább-

tanulást egyes gyakorlati irányu középfoku iskolákban 

/liceurnban, tanitóképzőben, kereskedelmi, ipari isko-

lában/ tette lehetővé. A négyosztályos polgári iskola 

óratervét a 92. oldalon ismertetjük. l51/  

Az uralkodó osztályok számára fenntartott elméleti 

irányu középiskola a gimnázium volt, amelynek osztály-

célja az uralkodó osztályok müvelődési monopóliumának 

biztositása volt. Az 1934. évi XI. t.c."a gimnázium cél-

ját a valláserkölcsi nevelésben, "a magyar müvelődés -

szellemének.megfelelő általános müveltség" nyujtásában, 

továbbá az egyetemi és más  főiskolai  tanulmányokra va-

ló felkészitésben jelölte meg. A "nemzeti életben vezető 

szerepre hivatott értelmiség" nevelését szolgáló iskola 

óratervét a 93. oldalon ismertetjük. l52/  

A gimnázium óratervében a latin és görög nyelv je-

lentős sullyal szerepel. A magyar nyelv és irodalom ok-

tatása mellett fontos helyet kaptak az élő idegen nyel-

vek, a matematika, és a felsőfoku továbbtanulás szem- 

pontj ából fontos természettudományos tárgyak /természet-

rajz, vegytan, természettan/. 
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A polgári iskola óraterve 

A tantárgy neve Polgári leányiskola 	Polgári fiuiskola 

 

I. 	II. 	III. 	IV. 	I. 	II. 	III. 	IV. 

Hittan 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 	2 

Magyar 	4/5/ 4/5/ 4 	4 	5 	4 	4 	3 

Német 	2/3/ 3/4/ 	3 	2 	3 	3 	3 	3 

Történelem 	- 	- 	2 	3 	- 	2 	3 	3 

Földrajz 	2 	2 	2 	- 	3 	2 	3 	2 

	

Állat- és növénytan 3 	2 	- 	- 	3 	3 	- 	- 

Vegytan 	- 	- 	- 	3 	- 	- 	- 	3 

Természettan 	- 	- 	3 	- 	- 	- 	3 	- 

Egészségtan 	- 	- 	- 	2 	- 	- 	- 	2 

Háztartás,nevelés 	- 	- 	- 	3 	- 	- 	- 

Számtan,mértan, 

	

könyvvitel 	4 	3 	2 	2 	4 	4 	4 	3 

Rajz 	2 	4 	2 	2 	3 	3 	3 	2 

Szépirás 	1 	1 	- 	- 	- 	- 	- 	- 

Kézimunka 	2 	3 	3 	3 	2 	2 	1 	1 

Ének 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 

Testgyakorlás 	2 	2 	2 	2 	3 	3 	2 	2 

Közgazdasági és 

	

jogi ismeretek 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	- 	2 

Mezőgazd.és ipari 
ismeretek 	- 	- 	- 	- 	1 	1 	1 	1 

Összesen: 	26 	26 	26 	29 	3o 3o 	3o 	3o 

A Köznevelés évkönyve, 

Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium Budapest, 1948 25. old. 
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A gimnáziumok óraterve 

A tantárgy neve I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 

Hit és erkölcstan 2 2 2 2 2 2 2 2 
Magyar nyelv és ir. 5 5 4 3 3 3 3 3 
Történelem - - 3 3 3 3 2 3 
Gazd.és társadalmi 

ismeretek 
- - - 	. - - 2 - - 

Föld- és népraj 3 4 2 - - - 2 - 

Latin nyelv 5 5 4 4 4 4 4 4 
Görög nyelvi  - - - - 4 4 4 3 
Német nyelv - - 4 4 3 3 3 3 
Francia,angol nyelv - - - - 4 4 4 3 
Bölcsészet - - - - - - 2 
Természetrajz 2 2 - 3 5 - - - 

Vegytan - - - - - 3 - - 
Természettan - - 2 - - - 4 4 
Mennyiségtan ,mértan 4 5 3 3 3 3 3 3 
Raiz, müalkotások 2 2 2 2 - 1 1 
Testnevelés 4 4 4 4 4 4 4 3 
Egészségtan ■ - - 1 ■ ■ - 1 
Szépirás 1 - - - - - - - 

Gyorsirás - - - 2 - - - - 
Enek 2 2 1 - - _ - 	. - 
Osztályfőnöki óra 1 - - ■ ■ ■ - - 

Összesen 31 31 31 31 31 31 31 31 

x Ahol görög nyelv van, ott második idegen nyelv nincs. 

Köznevelés évkönyve 
Magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, Budapest 1948 26. old. 
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Az általános iskola létrejöttével e háromfajta is-

kolatipus müvelődési anyaga közöttL különbségeket kel-

lett megszüntetni a népiskola V-VIII. a polgári iskola 

és a gimnáziumI-IV. osztályainak megszüntetésével. Az 

egy séges általános iskola V. osztályának óratervét 
folyamatos átállás érdekében már a 37.000/1946. VKM ren- 

delet tartalmazta. Az uj általános iskolai. tantervek kia-

dására 1946-ban került sor. A tanterv folyamatos beve-

zetéséről a 75.000/1946. VKM számu rendelet intézkedett. 

Az 1946..évi általános iskolai tanterv 153/az uj iskola 

célkitüzését az alábbiakban jelölte meg: "Az általános 

iskola feladata, hogy a tanulót :e.g,y.;séges, alapvető, 

nemzeti müveltséghez juttassa, mindenirányu továbbneve-

lésre és-önnevelésre képessé tegye és közösségi életünk 

tudatos és erkölcsös tagjává nevelje " 154/  Ez a célkitü-

zés pozitivuma az, hogy az előző, a ki.lönböző társadal- 

.mi osztályok és rétegek számára eltérő müveltségi anya-

got nyujtó iskolákkal szemben  az egységes demokratikus 

nevelést és a közös alapmüveltséget hangsulyozza, a to-

vábbtanulás minden irányára való felkészitéssel együtt. 

Az adott időszak müvelődéspolitikai célkitüzései az 

oktatás szinvonalának minőségi emelését általánosan / a 

dolgozók egész tömegére értették. Az oktatási anyag tar-

talmának demokratizálása a fasiszta métely kiirtását je-

lentette, de természetesen még nem tartalmazhatta a szo- 
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cialista nevelés és a következetes természettudományos 

világnézet kialakitásának követelményeit. Ortutay Gyula 

vallás- és közoktatásügyi miniszter a koaliciós idő-

szak nevelési és oktatápi célkitüzéseL.,ről 1947-ben a kö-

vetkezőket irta: 

"A kérdés lényege, az, hogy a mai magyar koaliciós 

demokráciában a marxista és a nem marxista meggyőződésü 

magyarság számára, melyek azok a nevelői eszmények, 

amelyek hosszu távon is alkalmasak egy nevelői rend-

szer, nevelési teleológia, értékrendszer kialakitása szá-

mára"... "A magyar demokrácia a maga politikai uralmi 

rendszerét valóban a dolgozók társadalmi osztályaira 

kivánja építeni, jellemző vonásának azt tekinti, hogy  

az államvezetés, a teljes hatalmi apparátus a dolgozó  

osztályok kezébe kerüljön, parasztokéba, munkásokéba 

s e két dolgozó osztállyal együttmüködni akarój a ma j--  

d -an belőle kinövő értelmiségébe... Ennek az alapgondo- 

' latnak jelentkeznie kell köznevelésünkben is, ennek 

kell megadni nevelésünk alapértékét... Mi azt akarjuk, 

hogy a magyar müveltíség az egész nép számára adja meg 

a müvelődés és a' felemelkedés minden lehetőségét. 

Egész iskolaszervezetünket ugy akarjuk átalakitani, hogy 

az minden növendék számára alapjaiban egységes műveltsé-

get adjon és mégis differenciált lehetőséget. Ennek a 

követelménynek a megvalósitására vállalkozik az általá-

nos iskola..."155/  Az általános iskola óratervét 96. 

oldalon ismertetjük. 
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A leánytanulóknak a háztartási gyakorlatok, a fiu-

tanulóknak valamelyik gyakorlat /1. 14. 15. 16./ válasz-

tása kötelező. Amennyiben az iskola fontos indokból az 

egyik szabadonválasztható tárgyat vagy gyakorlatot nagyobb 

/legfeljebb heti 4/ óraszámban kivánja tanitani, ugy a má-

sik választható tárgy vagy gyakorlat óraszámát heti 2 

órában kell megállapitani. Élő idegen nyelvet vagy la-

tint heti 2 órában tanitani nem lehet. 

Az V-VIII. osztályok testnevelési óraszámában az osz- 

tályonként kötelező heti 2 órás játék-, illetőleg sport-

délután nincsen  benne.  



Hetenkénti óraszám oztályonként 

III. 	IV. 	V. 

2 	2 	2 

13 	14 	6 
- 	- 	2 
- - 	3 
- - 	 - 

- - 	2 
- 	- 	- 
- - 	- 
5 	5 	3 
2 	2 	2 
2 	2 	2 
2 	2 	e 
- - 	1 

26 	27, 	25 

- - 	6 

VI. VII. VIII. 

2 2 2 

6 5 5 
2 2 2 
3 2 2 
- 2 2 
2 - - 
- 3 
- _ 3 
3 3 3 
2 2 2 
2 2 2 
2 2 2 
1 1 1 

25 26 26 

6 6 6 

26 	27 31 	31 	32 	32 

Hetenkénti óraszám osztályonként 

III. IV. V. VI. III. , VIII. 

. 

T s 3 3 3 3 
- - 3 3 3 3 

- - 3 3 3 3 
- - 3 3 3 3 

- - 3 3 3 3 
- - 4 4 4 4 
- - 2 2 2 2 
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Az általános iskola óraterve 

A tantárgy neve 

I. II. 

Közös tárgyak 
Hit és erkölcstan 2 2 

Magyar nyelv és irod. 10 11 
Történelem - - 
Föld- és néprajz - - 
Az ember élete - - 

Természetrajz - - 
Természettan - - 
Vegytan - - 
Számolás és mérés 5 5 
Rajzolás - 2 
Ének 2 2 
Testnevelés 2 2 
Szabad beszélgetés - - 

A közös tárgyak óra- 
száma 

21 24 

A választható tárgyak 
óraszáma - - 

Heti óraszám: 21 24 

A tantárgy neve 

I. II. 

Választható tárgyak 
és gyakorlatok . 

Gazdasági gyakorlatok .s r 

Mühelygaakorlatok - - 
Kereskedélmi gyakor- 

latok,gyorsirás - - 
Háztartási gyakori. 	- - 
Élő n 

a goi;iranncia 
német, olasz, 
nemzetiségi nyelvek - - 

Latin nyelv 	- - 
Társas ének és zene 	- - 
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Az általános iskola tanterv. megjelenése jelentős 

eseménye volt a magyar közoktatásügy demokratizálásának. 

Egységesen magas szinvonalu, korszerü müveltség nyujtá-

sát írta elő minden tanuló számára. Jelentősen növel - 

te például a természettudományos tárgyak óraszámát. 

Amig a népiskolában a természeti és gazdasági isme-

retek óraszáma 7, a gimnáziumok megfelelő osztályai-

ban 10, az általános iskolában 14 óra volt. Az er-

kölcs'és a társadalmi kérdések tanítására a hittan- 

- órákon kívül és azok ellénsulyozására a szabad beszél-

getés, a történelem és az ember élete tantárgyakban is 

jelentős helyet biztositott. A gyakorlati életre való 

felkészités szempontjai t  is több tantárgyban biztosí-

tani kívánta. Jelentős kísérletet tett a tanulók egyé-

ni hajlamainak, képességeinek figyelembevételére és a 

helyi lehetőségekhez, szükségletekhez való alkalmazko-

dásra /választható tárgyak./ 

Ez a tanterv célkitüzéseiben még nem.tartalmazta a 

,szocialista ember nevelését és a tudományos marxista 

müveltség alapjainak lerakását. Az előző tantervekkel 

szemben azonban a fordulatot jelentett a tekintetben, 

hogy következetesen kirostálta a tananyagból a fasisz-

ta, soviniszta szellemű részeket. 

A természettudományos jellegü ismeretek arányainak 

jelentős növelése ellenére hiányossága volt a tanterv-

nek az, hogy a természettudományos tárgyak oktatásában 
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a tudomány szempontjainak érvényesítése nem volt min-

dig következetes /például a természetrajz a teleologi-

kus szemléletet hirdette!, a tananyag mozaikszerüen 

tulzsufolt, helyenként maximalista volt. 

Szárvitásba kell vennünk ugyanakkor azt.is, hogy a 

következetes természettudományos nevelésnek még nem 

voltak meg a társadalmi-politikai feltételei. Az egyház 

ebben az . időben nemcsak  a hittan kérdésében, hanem a 

különböző tantárgyak világnézeti vonatkozásainak tekin-

tetében is támadott, kulturharcot, világnézeti ütköze- 

teket provokált. A természettudományos tárgyak oktatá-

sában a következetesség a minisztériumban és az OKT-ban 

kialakult erőviszonyok függvénye is volt. Jellemző az 

ember  élete tantárgy kérdésében lezajlott éles vita. 

A tantárgy létrehozói már kezdettől fogva arra töreked-

tek, hogy a tananyag az embert ne a - biblikus világkép 

alapján, a ''teremtés koronájaként ,  - hanem az élővilág 

fejlődésének legmagasabb pontján, a darvini szemlélet 

'alapján ismertesse. 157/Az:Ember élete,c. VII. osztályos 

tankönyvet Mérei Ferenc és Gleimann Anna készítette. 

Az ember élete tankönyv bevezetése ellen Mindszenthy her- . 

cegprimás személyesen tiltakozott a miniszternél. A köny-

vet a kinyilatkoztatott hitbe és az erkölcsbe ütközőnek, 

tudománytalannak nevezte és közölte, hogy'használatát a ka-

tolikus iskolákban' .megtiltotta. Kiss Árpád az Országos 

Közoktatási Tanács ügyvezető elnöke a miniszterhez irt 
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válaszában megállapitja, hogy a tankönyv a tudománynak 

részben egy évszázad óta ismert, részben legujabb ered-

ményeit tartalmazza, igy nem tudománytalan és nem erkölcs-

telen. 158/  

Az 1946. évi általános iskolai tanterv sajátos 

problémája volt, hogy az ugynevezett szabadon választható 

tárgyak, amelyeket az órák 20 %-ában tanitottak, az elő-

rehaladás szempontjából nem voltak döntőek.159/ A  sza-

badon választható tárgyak oktatásának személyi és tárgyi 

feltételeit /müszaki- gazdasági, oktatók, mühelyek stb./ 

nem lehetett az adott időszakban biztositani, igy az ér-

deklődésnek és adottságoknak megfelelő választás lehető-

sége nem volt általánosan biztositható. A vidékL iskolák 

helyzetét jól példázzák a Bihar megyei tanfelügyelő által 

összegyüjtött jelentések, 16o/ amelyek szerint a nép-

iskolákból alakult általános iskolai osztályokban gazda-

sági és háztartási ismereteket tanitottak, a népiskolai 

tanterv alapján, nyelvtanulásra csak helyenként volt mód. 

Mint már jeleztük,külön problémát jelentett a tanterv 

szabadon választott tárgyai között a latin nyelv szerepel-

tetése. Az általános iskola V-VIII. osztályaiban heti 4 

órában tanitott latin nyelv választására tulajdonképpen 

csak a gimnáziumok mellett megnyilt általános iskolai 

osztályokban volt mód. Ez növelte azt a látszatot, hogy 

középiskolai továbbtanulásrá tulajdonképpen csak a la-

tint is tanitó általános iskolai osztályok készitenek 



- loo- 

fel. A 6.300/1947 VKM számu rendelet ezért az V. osz-

tályban választható tárgyak közül a latin nyelvet az 

1947-48 tanévtől törölte. . °gyuttal kimondta, hogy ű la- 

tin nyelv nem döntő a középiskola első osztályának /a volt,, 

gimnáziumi osztály/ megkezdése szempontjából. 

Az 1946. évi általános iskolai tanterv fokozatos 

bevezetése és egyuttal a gimnázium és.a polgári iskola 

I-IV. osztályainak megszünése az 1948-49. tanévben fe-

jeződött be. Az azonos szinvonalu általános alapfoku 

oktatás megvalósitása, az általános iskola valóban ál-

talánossá tétele azonban ezzel tulajdonképpen csak el-

kezdődött; a kislétszámu, osztatlan, tanyasi és falusi 

iskolákban a szakrendszerü oktatás feltételeinek megte-

remtése még további évek hosszu, szivós erőfeszitéseit 

igényelte. 

A nevelés célkitüzéseiben szocialista, az oktatás 

tananyagában tudományos, marxista szemléleti alapon 

nyugvó uj általános iskolai tanterv bevezetésére a  for-

dulat éve után, 1950-ben került sor. A Párt Központi 

Vezetőségének 1950-es határozata sürgette a köznevelés 

szocialista átmenetének gyorsit ását . "Olyan ütemben, 

amennyire csak gyakorlatilag megvalósitható a tánköy-

vek, tanterv és tananyag sugározza a marxizmus-leniniz-

mus ideológiáját... 161/  

Az uj általános iskolai tanterv elkészitését az 

Országos Neveléstudományi Intézet végezte, a tantervet 
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a Párt Agitprop Kollégiuma is megvitatta. 162/  

Az 1950. évi általános iskolai tanterv óratervét 163/  

a 102. oldalon ismertetjük. 	.. 

Ez a tanterv már tudatosan vállalja a szocialista 

nevelés célkitüzéseit. 

Az uj általános. iskolai tanterv az iskola célját a 

következőkben jelölte meg: "Az általános iskola célja, 

hogy a tanulóifjuságunkat Népköztársaságunk öntudatos, fe-

gyelmezett állampolgárává, a dolgozó nép hüséges fiává, a 

szocializmus épitőjévé nevelje - a közösség, a nép, a ha-

za önzetlen szolgálatának, a munka szeretetének és megbe-

csülésének, a nemzeti függetlenség, a dolgozók nemzetközi 

harca érdekében való önfeláldozásnak és bátorságnak szel-

lemében. 

Qz általános iskola feladata, hogy megadja az általá-

nos müveltség alapjait, küzdjün a babonák, a reakciós 

előitéletek és minden maradiság ellen, a társadalom és 

természet fejlődésének törvényeit a gyakorlati élettel. 

szoros kapcsolatban tanitsa és alkotó munkára neveljen, 

tudományos technikai és kulturális alapismeretek nyujtá-

sával a tanulókat mindeniránya továbbtanulásra képessé 

tegye." 	 . 

Az uj tantervben a hittan már nem szerepel kötelező 

tárgyként, az irodalomtanitásban_jelen_tős szerepet kap 

a forradalmi hagyományok ismertetése, jelentős lépések 

töfténtek az V. osztály tulterhelésének megszüntetésére, 
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Az  általános iskola 1950. tanévi óraterve. 1/  

A tárgy neve  Hetenkénti óraszám osztályonként  

  

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.  

Magyar nyelv és irod. 11 12 14 12 10 6 6 6  
Történelem - - - - - 2 2 2  
Alkotmánytan és er-
kölcsi alanism. - - - - - - 2  
Orosz nyelv - - - - 3 3 3 3  
Számtan és mértan .6 6 6 6 6 4 3 3  
Mértan - - - - - 2 2 2  
Fizika - - - - - - 3 3  
Természetrajz - - - - - 3 3 3  
Kémia - - - - - - - 3  
Földrajz - - - 3 4 4 3 - 
Ra.iz - 2 2 2 2 2 2 - 
Ének 2 2 2 2 2 2 1 1  
Testnevelés 2 2 2 2 2 2 2 2  

Hetii óraszám 21 24 26 2? 29 3o 3o , 	3o  

A magyar 	és  irodalmi órák felosztása és óraszáma a 

 I-VIII. osztál ~ -by an2  

A tárgy neve 	 "Óraszám osztályonként  
I. 	II. 	III. 	IV. 	V. 	VI. 	VII. 	VIII.  

irodalom  
Magyar nyelv ég 	11 	12 	14 	12 	10 	6 	6 	6  

Beszélgetés 	3 	3 	3 	2 	- 	- 	- 	- 
Olvasás 	- 	4 	5 	4 	- 	- 	- 	-  

Irás 	8 	3 	2 	2 	- 	- 	- 	- 
Fogalmazás 	- 	2 	2 	2 	- 	- 	- 	- 
Nyelvtan és helygsi. 	- 	- 	2 	2 	4 	2 	2 	2  
Irodalom 	- 	- 	- 	- 	6 	4 	4 	4  

1/ Tanterv az általános iskolák számára. Tankönyvkiadó, 1950. 6. 1.  

2/ U.o.  



a tanterv készitői a szovjet tapasztalatokat is figye-

lembe vették. Tovább növelték a természettudományos tár-

gyak óraszámát, egyes tantárgyak felemás jel legét megszün-

tették, a tantárgyak anyagában az adott tudományágak szem-

pontjait jobban érvényesitették. 

Jelentősen növelték a fontos, az előrehaladás szem-

pontjából döntő tantárgyak óraszámát és a teljesitmény 

szempontjából kevéssé kihasznált tárgyak időkemetét csök-

kentették. Az uj tanterv megszüntette a szabadon választ-

ható tárgyak rendszerét is. 164/  

A készülő uj tantervet a VKM Nevelésügyi Főosztálya . 

1950. tavaszán gyakorló pedagógusoknak is megküldte vé-

leményezés céljából. x tantestületektől részletes, irá - 

sos véleményeket kértek. 165/  

Az 1950-es általános iskolai tanterv erényei mellett  

hibáktól sem volt mentes. Mai szemmel már elhamarkodott-

nak és helytelennek minősithetjük a szabadon választott 

tárgyak rendszerének sommás elitélését és'megszüntetését. 

Ezt a tantervkészitők azzal indokolták, hogy az 1946-os 

tanterv "a  polgári enciklopédizmus érvényesitéséhez hoz-

záadta az avantgardizmus hajlamközpontuságát "166/A gya-

korlati órák és a szabadon választott tárgyak megszünte-

tését - helytelenŰl - a szocialista nevelés irányában 

tett következetes lépésként értékelték. 167/  Ma már. jól 

tudjuk, hogy az egyéni adottságra és érdeklődésre is épí-

tő nevelőmunka a szocialista pedagógiától egyáltalán nem 
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idegen. V.A. Szuhomlinszkij termelőmunkával kapcsolatos 

szakköri rendszérében a politechnikai képzés alapvető 

kiinduló Pl eme a tanulók egyéni érdeklődésének és hajla-

mainak számbavétele. 168  

Az általános iskola tananyagának korszerüsitése során 

napjainkban ismét előtérbe kerül az egyéni adottságokra, 

érdeklődésre és az iskola körzetében található lehetősé-

gekre is épitő fakultativ tárgyak, szakkörök rendszerének 

kidolgozása. 169/ 	 . 

Az általános iskola tanterve azóta többször is át-

dolgozásra, javitásra került. Az első szocialista tan- . 

terv fogyatékosságait főként az okozta, hogy a helyesen 

megjelölt szocialista nevelési és oktatási célok megva-

lósitásához nem volt még kellő elméleti és gyakorlati 

tapasztalata a marxista nevelésnek és a marxista szemlé-

letü elméleti pedagógiai munka is csak első lépéseit tette  

meg ebben az időben.17°/  Ez azonban nem csökkenti az okta-

tás tartalmában az 1950. évi tantervvel végrehajtott szo-

cialista fordulat , j"elentőségét. 

Az általános iskola iskolarenszerünknek a kulturá-

lis forradalom eredményeként, a haladó pedagógusok és a 

dolgozó tömegek aktiv tevékenysége eredményeként létre-

jött és folyamatosan fejlődő alapvető láncszeme. Ez az 

iskola az 1945. óta eltelt 30 év alatt jól szolgálta 

népünk szocialista nevelését, a dolgozók általános mü-

veltségének növelését és a tehetséges fiatalok tömegeinek 

a továbbtanulásra való felkészitését. 
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VIII. 

A pedagógus-ellátottság biztosítása érdekében tett  

intézkedések.  

Az általános iskola kiépitésének alapfeltétele volt 

az, hogy a felső tagozatban bevezetésre kerülő szakrend-

szerü oktatáshoz szükséges pedagóguslétszám biztosítva 

legyen. Nem kis számról volt  szó. A VKM Általános Isko- 

lai Főosztálya 1946-ban az általános iskola számára szük- 

séges tanárok számát 33 ezerre becsülte. 171/  Későbbi, 

1948. évi adatok szerint a rendelkezésre álló 27.000 és 

kinevezésre váró 3.000 népiskolai tanító az alsó tagozat 

nevelő szükségletét fedezte, de a felső tagozat számára 

mintegy 24.000 tanár képzéséről kellett gondoskodni. 172/  

A tanárhiány sullyal első ízben az 1946/47. tanév 

elején jelentkezett, amikor az általános iskola I-VI. 

osztályának bevezetésére került sor. A VKM Általános 

Iskolai Főosztálya kezdetben-ezt a kérdést a pedagógusok 

átcsoportositá.sával kívánta megoldani. 1946 október 10-én 

egy körrendeletet küldtek ki a tankerületi főigazgatók-

nak, azzal az utasítással, hogy irják össze az általános 

iskolák /a körzeti és fiókiskolák/ megszervezéséhez szük-

séges tanerőlétszámot, a szükségletet és a felesleget, 

hogy"kellő átcsoportositással a felső osztályok szak-

rendszerü tanítása biztosítható legyen". 173/  Egy má-

sik, 1946 augusztus 22-é4 kelt, és 	Nagy Miklós 
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államtitkár által aláirt utasitás felszólitotta a tanke-

rületi főigazgatókat és a tanfelügyelőket, hogy szorgal-

-urazzák a tanitók és a polgári iskolai tanárok arán yos el-

osztását, mivel "a nagyobb helységekben fölösleges szám-

ban vannak nevelők, Pazzel szemben igen sok  kisebb község-

ben,  s különösen tanyán nevelőhiány van". 174/  A körlevél 

felszólitja a tanügyi szerveket, hogy "a városi és falusi 

iskolák tanulmányi eredménye közt mutatkozó különbség ki-

egyenlitése érdekében szorgalmazzák a Budapesten és kör-

nyékén, valamint más nagyobb helységekben müködő tanitók 

polgári iskolai és gimnáziumi tanárok önkéntes jelentke-

zését vidéki iskolákhoz." Az utasitás kilátásba helyezi, 

hogy a létszámfeletti tanitók és tanárok áthelyezését a 

tanévkezdet.után hivatalból fogják elrendelni. 

Ez a szervezeti intézkedés azonban nem váltotta be 

a.hozzáfüzött leményeket. A tanügyi szervek jelentései 

hamarosan világossá tették, hogy a kérdés egyszérü átcso-

portositás utján' nem oldható meg, az aránytalanságok meg-

szüntetése - a felesleges tanerők áthelyezése - számos 

akadályba ütközik és arányait tekintve sem jelentős. Jel-

lemző a helyzetre a szombathelyi tankerületi főigazgató 

jelentése. Megállapitja, hogy az ujonnan szervezétt falu-

si általános iskolák nevelőtestülete tulnyomó többségben 

a régi népiskolák tanitóiból áll..." elenyészően csekély 

az olyan népiskolák száma, ahová a szakoktatás biztositá- 
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sára polgári iskolai vagy gimnáziumi tanárt helyezhettünk 

át." A Vas megyei 25 falusi általános iskolában csak há-

rom helyen volt egy-egy tanár. A  soproni és a zalai nép-

oktatási kerületben hasonló volt a helyzet: Sopron me-

gyében 78 általános iskolából 66-ban nem volt egy tanár 

sem.  Zala megye 286 népiskolából szervezett általános 

iskolájában csak tanitók tanitottak. Vasmegyében 200 

általános iskolából 174-ben egyáltalán nem volt szak- 

tanár. 175/  A szegedi tankerületi főigazgató 1947. augusz-

tus 04-i jelentése szerint a hözzá tartozó megyékben 

jelentős tanerő hiány volt, emiatt néhány helyen a már 

megszervezett önálló általános - iskolát fiókiskolává kel-

lett visszaminősiteni. A jelentés szerint "a polgári is-

kolákból alakult általános iskolákban a legnagyobb rész-

ben tanárok, a tanyai általános iskolákban népiskolai 

képesitéssel rendelkező tanerők müködnek" .176/  

Az esztergomi tanfelügyelő jelentése szerint ..."az 

élő idegen nyelvek tanitása megfelelő szakemberek hiányá-

ban szóba sem jöhetett - egyes helyek kivételével, 

.ahol a német nyelv tanitására még akadt szakember. Ha-

sonló a  helyzet  a zene tarvitásával is". 177/A pécsi tan-

kerületi főigazgató jelentése szerint Baranya, Somogy, 

Bács-Bodrog megyék általános iskoláiban tulnyomóan csak 

népiskolai tanitók tanitottak. Polgári iskolai és gim-

náziumi tanárok - négy község kivételével - csak ott 

nyertek beosztást, ahol eddig is volt gimnázium vagy 
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polgári iskola. 178/  

A Csongrád megyei tanfelügyelő szerint 1947. őszén 

t 9 ...az általános és a népiskolák müködését a nagymérté-

kü tanerőhiány akadályozza. Megközelitően 16o-2oo tane-

rőre lenne szükség ahhoz, hogy a szünetelő tanyai isko-

lákban a munka meginduljon, illetőleg a 80-100 növendék-

kel és egy tanerővel dolgozó iskolákban az ugynevezett 

tanfolyamszerü oktatás biztosítható legyen.
"179/

A Szat-

már-Bereg megyei tanfelügyelő még 1948. juniusában is 

146 tantó és 33 tanár sürgős kinevezését kéri. 18o/  

Az áthelyezések azonban nagyon kis számban kerültek 

megvalósításra. A minisztérium rendelete nem volt megva-

lósítható, mert a tantestületek igazgatói a legtöbb eset-

ben az áthelyezésre kijelöltek sulyos családi körülménye-

ire, a tanulólétszám várható növekedésére és egyéb okokra 

hivatkozva az áthelyezésre kijelöltek visszatartását kér- 

' 181/ ték. 

A minisztérium 1947. decemberében ujabb szolgálati 

utasitást adott a tankerületi főigazgatóknak a nélkülöz-

hető gimnáziumi és polgári iskolai tanerők összeírására, 

hogy a hivatalból történő áthelyezésüket elrendelhes-

sék. 182/ Ez sem hozott azonban lényeges eredményt. A 

miskolci tankerületi főigazgató erre az utasitásra azt 

jelentette, hogy az irányitása alá tartozó középiskolák- 
183/ 

ban_"nélkülözhető", felesleges tanár a tanév végéig nincs". 
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A szombathelyi tankerületi főigazgató jelentése szerint 

Vas megyében 5 tanitó volt munkahelyén létszámfeletti 

és a tankerületben összesen 14 fő kérte áthelyezését 184/ 

A Budapest-vidéki tankerületi főigazgató szerint "csupán 

néhány tanár működik 18 óránál kevesebb óraszámban, de 

ők sem nélkülözhetők". 185/  

A budapesti tanfelügyelő sem tett javaslatot a vi-

dékre helyezés kérdésében. Közölte, hogy kb. 30 fő kér-

te áthelyezését meghatározott helyre, viszont Budapesten 

ujabb 15 tanár kinevezésére v an  szükség. 186/  

Az egyházi iskolák és főhatóságaik helyenként már 

az adatszolgáltatást is megtagadták. A 4;yőr megyei tán-

felügyelő pl. arról számolt be, hogy az esztergomi egy-

házmegyei tanfelügyelő az adott kérdésben'minden adat-

szolgáltatás elől elzárkózott. 187/  A példákat még tovább 

is sorolhatnánk. Világossá vált, hogy a helyenként jogos 

és szükséges átcsoportositás a kérdést nem oldhatja meg. 

Más megoldást kell találni az általános iskola megszer-

vezésének sikeres folytatása, a tanerő-ellátottság biz-

tositása érdekében. 

Átmeneti és gyors megoldásként a minisztérium olyan 

szakositó tanfolyamok szervezését határozta el, amelyek 

elvégzésével a népiskolai tanitók alkalmassá váltak a 

felső tagozat szaktárgyainak oktatására is. Az erre vo-

natkozó javaslatot Ortutay Gyula miniszter 1947. julius 

3-án terjesztette a Minisztertanács elé jóváhagyásra. 



A rendelettervezet indoklása szerint a tanfolyamot az ál-

talános iskola megvalósitása és a tanulók szakrendszerü 

oktatásának biztositása, általános müveltség növelése tet-

te szükségessé. A rendelettervezet szerint a tanfolyamón 

résztvevő népiskolai tanitók két nyári hathetes tanfolya-

mon és két évi magántanulással készültek fel a szaktani-

tóiéképesitést nyujtó vizsgára. A szaktanitói tanfolyam-

ra a jó eredménnyel dolgozó pedagógusokat vették fel, a 

tanfolyam ingyenes volt, és a szaktanitói képesitést meg-

szerzett nevelők magasabb fizetésü osztályba sorolását 

is tervbe vették. A VKM javaslata alapján a 839o/1947. sz. 

kormányrendelet intézkedett az általános iskolai tanitók 

tanfolyamszerü továbbképzéséről.
188/ 	. 

A felvett hallgatók száma 1947-ben 1.000 fő volt. 

Budapesten, Szegeden, Keszthelyen és Debrecenben szer-

vezték meg a szakosító tanfolyamokat. 189/  

A tanfolyamok hallgatói négy szakcsoportban tanul-

tak. Ezek közül:' 

- az A szakcsoportban magyar-történelem, 

- a B szakcsoportban természetrajz, föld- _és nép-

rajz, az ember élete, 

- a C szakcsoportban természettan, mennyiségtan, 

- a D szakcsoportban magyar nyelv és irodalom és 

egy élő idegen nyelv /angol, francia,orosz/ ta- 

nulására nyilt lehetőség. 



A főtárgyak mellé még kiegészitő tárgyak felvétele 

is kötelező volt. Az'A, B és C szakcsoportok hallgatói a 

testnevelés, az ének, a rajz, a gazdasági gyakorlatok, a 

mühelygyakorlatok és a kereskedelmi gyakorlatok közül 

választhattak, illetve a nők még a háztartási gyakorla-

tok kiegészitő tárgyat is választhatták. 

A tanfolyam hallgatói az első évben alapvizsgát, a 

második évben képesitő vizsgát tettek. A szaktárgyakon 

kivül lélektanból, neveléstanból és társadalomtudománny-

ból is vizsgát kellett tenni. 19o/  

A rinisztériumi iratok. szerint Budapesten már a rend 

delet megjelenése előtt is szerveztek ilyen tanfolyamo-

kat, s ezek vizsgáit is a fenti rendelet alapján kellett 

lebonyolitani. A keszthelyi tanfolyam befejező részét a 

második évben Pécsett szervezték meg. 191/  

A tanitóság körében a tanfolyam kedvező fogadtatásra 

talált. Az esztergomi tanfelügyelő jelentése szerint Ie-

ribs körükben apedagógusok közötti régi válaszfal letöré-

sének vágya, amit többek között valamely élő nyelv tani-

tásával szeretnének elérni"...' "A  tanitóság érzi a/ivó 

emelkedését, ami az oktatás terén az ismeretek gyarapodá-

sában, a nevelés terén pedig a jellem gazdagodásában mu-

tatkozhat — kedvező feltételek mellett... tn192/  

Az általános iskolai szaktanitói képesitő vizsgák 

szabályzatát a VKM 1950. VI. 9-én adta közre a Magyar 

Közlönyben. 193/  A rendeletben a vizsgák a fentebb ismer- 
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tetett szaktárgyi csoportositásban és tantárgyak szerint 

szerepeltek. Kivétel volt a nyelvtagozat, ahol a nyugati 

ilyelveket törölték; A szaktanitói tanfolyamot végzett 

pedagógusok számáról nincsenek összefoglaló adataink. 

A szaktárgyak oktatására ilymódon felkészült pedagógusok 

azonban az általános iskola felső tagozatában ezidőben 

mutatkozó krónikus tanárhiánytmindenképpen csökkentették. 

A sürgős átmeneti .megoldás mellett szükség volt az 

általános iskolai tanárok intézményes képzésének meg-

szervezésére is. x/  194 

A pedagógusképzés' reformjának előkészitését az Or-

szágós Xöznevelési Tanács már 1946-ban megkezdte. Több-

féle elképzelés volt a pedagógusképzésnek az egyetemi 

képzés keretében és önálló főiskolai keretben történő 

megvalósitására. Ezek közül széleskörü vita után az ön-

álló intézmények - a pedagógiai főiskolák megszervezésé-

nek gondolata került elfogadásra és megvalósitásra. 

1947-ben szervezték meg a Budapesti Pedagógiai Főisko-

lát, majd  1948-ban  Pécsett, Szegeden és Debrecenben is 

megnyitották a főiskolákat. A főiskolán az eredeti el-

képzelések szerint 3 éve tanulmányi idő alatt ugy az 

X/ Az általános .iskolai pedagógusképző intézmények tör-
téneteta vizsgált periódusra vonatkozóan Bizó Gyula: 
Az általános iskolai nevelőképzés alakulása 1945 óta 
c. tanulmányában részletesen tárgyalja. Attekinté- 
sünkben az ő megállapitásaira támaszkodunk. 
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alsótagozatos tanítói, mint a tulajdonéppeni szaktaná-

ri feladatok ellátására is ki akarták képezni a hallga-

tókat. Az első év tapasztalata alapján azonban világos-

sá vált, hogy ez a célkitüzés nem reális, és a főisko-

lák feladatává kizárólag a felsőtagozatos szaktanárok 

képzését tették. A főiskolák által kibocsátott általá-

nos iskolai tanárok száma kezdetben még kevés volt, az 

első évben 127, a másodikban 348, a harmadik évben kö-

rülbelől 800 végzős hallgatót bocsátottak ki. Az égető 

szaktanár-hiány enyhitésére a képzési időt 1950-ben át-

menetileg két évre csökkentették. A szaktárgyak oktatá-

sára forditható időt az alsótagozattal kapcsolatos is-

meretek elhagyásával növelték. A főiskolák kizárólagos 

feladata az Elnöki Tanács 1951. évi XXI. sz . törvény 

erejű rendelete szerint is a tanárképzés lett. A rendelet 

szerint "a pedagógiai főiskolák feladata az általános 

iskolai f elsp tagozat számára a neveléstudomány alapelve-

it, az oktatás és nevelés módszertanát, valamint a vá-

, lasztott szaktárgyakat jól ismerő olyan általános isko-

lai tanárok elméleti és gyakorlati épzése, akik képesek 

nevelőmunkájukat a szocializmus szolgálatában végezni". 

A képzési időt 1954-ben ismétIárom évre, majd az 

1959/60. tanévtől négy évre emelték. Az általános is-

kolai hálózat kiépitésével egyidőben létrehozott peda- 

gógiai főiskolák azóta nevelőképzésünk szerves részévé vál-

tak, kellő számban és magas szinvonalon végzik az általá-

nos iskolák felső tagozatában tanitó szaktanárok képzését', 
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Az átmeneti évek sok nehézségének leküzdésében döntő 

tényező volt a pedagógusok lelkesedése, áldozatos önkép-

ző munkája. 

A falt~ si -  

képzettség hiányosságainak folyamatos tanulással, óráról-

órára való készüléssel, tanfolyamokon való részvétellel .  

történő csökkentését, hogy tanitványaik számára biztosit-

sák az általános iskolai tantervben előirt tudásszint el-

sajátitását. A kulturális forradalom lendülete, lelkesitő 

hatása nevelőink körében ez időben minden területen meg-

mutatkozott. Jól példázzák ezt az 1949. év elején megszer-

vezett "nevelők munkaversenye" mozgalom eredményei. Ebben  

a versenyben 31.000. nevelő vett részt, 8,905 dolgozatot 

irtak pedagógiai kérdésekről, 4,030-at "a marxi-lenini 

elmélet iskolai alkalmazásáról", 16,525 nevelő végzett 

korrepetáló munkát, 20.360 szülői értekezletet és 

586.525 családlátogatást szerveztek a munkás-paraszt gyer-

mekek továbbtanulása érdekében. 1.400 analfabéta tanfolya-

mot tartottak, felépitették 1934 játpzóteret, 2.103 röp-

labdapályát, 1.154 sportpályát stb. 195/  

Röviden érinteni kell az alsótagozatos nevelőképzés 

alakulását is. Az alsótagozatos nevelők.: 1 intézményes 

képzése ebben az időszakban az 5 éves középfoku tanítóképző 

intézetekben folyt, ez a képzési rendszer az alsótagozat , 

nevelőszüksegletét biztositotta. Az államositás után, a 

fordulat évében a tanitóképzésben átmeneti megtorpanás 

tanyasi és kisvárosi tanitók többsége vállalta a  
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állt be a tanitóképző intézetek átmeneti megszüntetésével. 

Mint ismeretes, az ötéves tanitóképző intézeteket az álla-

mositás után a VKM megszüntette - pedagógiai gimnáziumokká 

szervezte át, mivel a tanitóképzést is a felsőfoku oktatás 

szinvonalára akarták emelni. A tanitóképzők helyébe szer- 

vezett pedagógiai gimnázium elvégzése után a tanulók fel-

sőfoku tanulmányokra jogositó érettségi bizonyítványt kap-

ta4 és a tervek szerint többségük a pedagógiai főiskolák 

keretében fejezte be t anulmányait. A felsőfoku ta-

nitóképzés egyébként helyes elgondolásainak akkor azonban 

nem voltak meg a gazdasági, tárgyi és személyi feltételei, 

igy hamarosan ujra visszaállitották az ötéves középfoku 

tanitóképzést. 196/  A felsőfoku tanitaképzők hálózatának 

megszervezése a feltételek megteremtése és gondos előké-

szítés után jóval később, 1959-től kezdődött el az 1958. 

évi 28. sz. tvr. alapján. Igyrépi demokratikus rendsze-

rünkben teljesült a magyar pedagógusok régi követelése 

és vágya is: .ma már oktatási rendszerünk minden pedagó-

gusa felsőfoku képzésben részesül. Ez egyuttal biztosi-

téka is annak, hogy a népi demokráciánk vivmányaként lét-

rejött általános iskolában az oktató-nevelőmunka a mega-

lőző korszak munkájával összehasonlítva minőségi válto-

zást érhetett el . 	. 

Összegezésként megállapithatjuk, hogy az általános 

iskola szervezeti kereteinek kiépítésével egyidőben már 

a fordulat éve előtt: is jelentős erőfeszítésék történtek 
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a magasabb szintű alapfoku oktatás pedagógusszükségleté-

nek biztositásárá. A  kezdeményezések sokoldáluak voltak: 

átmeneti. ;  gyors megoldásokat és többéves, intézményes fel-

sőfoku képzés szintjére emelt, de az iskola gondjait csak 

több év mulya enyhitő nevelőképzés megkezdését is tartal-

mazták. 
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IX. 

tankönyvkérdés 

Az általános iskola sikeres munkájának alapfeltétele 

volt a megfelelő tankönyvek biztositásá. Különösen a kez-

déti időben jelentett ez sulyos gondot. A régi népiskolai 

és középiskolai tankönyvek ,tulnyomó részét még átmeneti-

leg sem lehetett használni. Fasiszta, soviniszta szellem-

ben iródtak, a régi rendszer célkitüzéseinek megfelelően. 

A demokratikus népi szervek a felszabadulás után a meg-

nyiló iskolák sikeres..munkája, az oktatás szellemének és 

tartalmának demokratizálása érdekében követelték a tan-

könyvek felülvizsgálatát, a fasiszta tananyag megtiltá-

sát és öntevékenyen meg is kezdték a helyi biráló bizott-

ságok megalakitását. 	 . 

A Vallás és Közoktatásügyi Minisztérium 1.883/19+5. 

sz. utasitásában elrendelte, hogy minden iskolában ala-

kitsák meg a tankönyv-vizsgáló bizottságot. Ennek két 

tagját az iskola igazgatója jelölte ki, egy tagja a pe-

dagógusok szakszervezetének küldötte volt. 

Az utasitás szerint a tankönyvekből el kellett tá-

volitani az - első világháboru utáni korszakot érintő és 

ismertető anyagot. Az utasitás szükségesnek tartotta a 

marxizmusra, a Szovjrtunkóra, a szövetséges államokra 

és az országhatárokra vonatkozó tankönyvrészek gondos 

átvizsgálását, szükség esetén eltávolitását. Aláhuzta, 
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hogy, fontos a háborus pusztulás okainak "kellő megvilá-

gitása","a tömegek érdekeivel ellentétes intézkedések 

feltár ásá", az irredentizmus helyett az ország ujjQépi-

tésének hangsulyozása. Előirta a Szovjetuniónak és a 

szövetséges hatalmaknak.a történelem épitő erőiként va-

ló bemutatását. Az utasítás értelmében a tankönyv-vizs-

gáló bizottság javaslata felett a tantestület határozott, 

és a határozat egy példányát a tankerületi főigazgatóhoz 

is meg kellett küldeni. 197/  

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium valamivel 

később a tankönyvek. központi felülvizsgálatát is elren-

delte. A 20.793/1945. VKM sz.. rendelet kimondta, hogy 

az 1945-46. iskolai évtől a népiskolák, szakiskolák, 

középiskolák csak olyan tankönyveket használhatnak; 

amelyeket központilag felülvizsgáltak, és amelyek hasz-

nálatát a VKM engedélyezte. A rendelet szerint a VKM . 

igazgatása alatt álló állami iskolák szempontjából a 

kiadó vállalatoknak kérelmezni kellett a tankönyvek ujabb 

kiadásának engedélyezését, mig az egyházi iskolák tan-

könyveinek engedélyezését az egyházi tanügyi hatóságokra 

bizták. Az egyházak által felülvizsgált tankönyveket azon-

ban engedélyezés előtt a VKM-nek is.be kellett mutátni. 198/  

A .tantestületekben:  ezeket a felülvizsgálatokat el-

végezték. A vizsgálat során a tankönyvekből eltávolitot4-

ták a legszembetünőbb soviniszta, fasiszta szellemü ré-

szeket. A győri tanfelügyelőség iratai szerint például a 
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mosonmagyaróvári állami népiskolákban "a felülvizsgála-

tot elvégezték és a meg nem felelő részeket törölték, 

illetve eltávolitották". A győri református népiskolák-

nál a kijelölt két tagu bizottság és a szakszervezet 

küldötte jegyzékben tételesen is felsorolja a felül-

vizsgált tankönyvek soviniszta, irredenta, szovjetelle- 

nes részeit. A bizottság ugyanakkor szükségesnek tartot-

ta a tankönyvek teljes átdolgozását is,. mert  véleményük 

szerint a történelemkönyvek például "csak az uralkodó 

osztályok történetét foglalják magukban. l99/Más je-

lentések .'viszont sokszor csak a felülvizsgált tanköny-

vek jegyzékét tartalmazták. 

A központi felülvizsgálat során összesen 1.034 tan-

könyv elbirálására került sor. Ebből  változatlanul enge-

délyeztek 158-at, kisebb-nagyobb változásokkal elfogad-

tak 228-at, jelentOs átdolgozásra szorult 41 könyv, vi-

szont teljesen ki kellett a használatból vonni 607 tan-

könyvet. A  tankönyvek átdolgozása, uj tankönyvek kiadá-

sa azonban nagyon vontatottan haladt. Az 1945-46. tanév 

során 445 tankönyv engedélyezésére került sor. Ezek kö-

zül uj volt 27, változatlan utánnyomás 158, átdolgozott 

kiadás 261. 200/  

Az iskolák munkájának meginditása, a nevelés demok-

ratikus szellemének biztositása érdekében a haladó peda-

gógusok már 1945-ben egységes, demokratikus tankönyvek 

sürgős kiadását kérték. A hódmezővásárhelyi gimnázium 

igazgatójának az iskolaügy sürgős kérdéseire vonatkozó 
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javaslatai között például azt olvashatjuk, hogy "...már 

most szükséges volna gondoskoyini'egységes tankönyvek ki-

adásáról". Azt jávasolja, hogy az uj tankönyvek kérdésé-

ben tapasztalt pedagógusoktól kérjenek véleményt, a vé-

lemények összegezése és mérlegelése utján kijelölt szer-

kesztő bizottságok készitsék•el az uj tankönyveket, s le-

hetőleg már a tanév folyamán adják is ki azokat. 2o1/  

/Az előter}esztést az iparügyi miniszter küldte át a 

VKM-be, Simon László államtitkárhoz./. 

Az uj tankönyvek elkészitését.és megjelenését azon-

ban nagyon sok tényező akádályozta. A tankönyvkiadással 

ebben az időben tőkés vállalatok foglalkoztak, igy a 

tankönyvek megjelentetése az üzleti haszon függvénye 

volt. Emellett a papirhiány, az infláció is nehezitette 

az uj tankönyvek .  gyors kiadását. A helyzetet jól ; llem-

zik az Országos Köznevelési Tanács 1945. őszén kelt, a 

minisztériumnak megküldött átiratai a tankönyvek ára te-

kintetében. A Tanács szeptember 14-én azt kérte a mi-

nisztériumtól, hogy  engedélyezzék a tankönyvek 1944-es 

bolti árának husszoros szorzószámát. Október 3-án harminc-

szoros, október 10-én pedig már negyvenszeres szorzószám 

engedélyezését kérték. A - minisztérium a szorzószámokat 

engedélyezte, és a továbbiakra vonatkozóan ugy rendelke-

zett, hogy a tankönyv ára az egyéb könyvek áránál minden-

kor 20 százalékkal olcsóbb legyen. 202/  
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A tankönyvhiány különösen sulyos helyzetet teremtett 

a vid ki iskolákban, főként a szegénysorsu tanulók elő-

menetelében. Az Abauj-Torna megyei tanfelügyelő 1946. 

november 22-i jelentése szerint "a pedagógusok arról pa-

naszkodnak, hogy egy-egy osztályban csak egy-két tankönyv 

van" "...a módosabb szülők gyermekeinek tankönyvéből olvas 

az egész osztály". 2o3/  A hódmezővásárhelyi főispán 1946 

augusztusában kelt levele szerint a népiskolák problémái 

között "különösen kiemelkedő a tankönyvhiány", aminek oka 

az, hogy a kiselejtezett, fasiszta szellemü tankönyvek 

helyére nem kaptak az iskolák megfelelő tankönyveket. 204/  

Eresiközség iskolaszékének 1946. julius 4-i jelentése 

szerint egy-egy osztályban itt is csak két-három tankönyv 

található. 2°5/  A 'écsi Fankerületi főigazgató 1946 október 

30-án kelt jelentése is arról számolt be, hogy a hozzá 

tartozó megyék számos népiskolájában sulyos gondot jelent 

a tankönyv- és tanszerhiány. 2o6/  

A kevés példányszám mellett az is külön gond volt, 

hogy a szegénysorsu munkás-paraszt gyermekeknek lehető-

ségük sem volt a tankönyvek megvásárlására. A Borsod me-

gyei tanfelügyelő például állami támogatást kért "a népi 

munkás és bányászgyermekek" tankönyvekkel és iskolasze-

rekkel való ellátása érdekében. 2o7/  A minisztérium 1947. 

őszén 300 ezer forint értékü tankönyvet küldött a tan-

felügye lőségeknek a rászorult általános iskolások tan- 
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könyvekkel való ellátása érdekében. Ezeket a könyveket csak 

a községi és állami iskolákban lehetett kiosztani, mivel 

"...a felekezeti iskolák saját kiadásu tankönyveket hasz- 

nálnak" .2o6/  

A tankönyvkérdés végleges rendezését nem lehetett 

megoldani a tankönyvkiadás egységesitése, államosítása 

nélkül..A tőkés vállalatok szempontjából a tankönyvellá-

tás biztositása, üzleti kérdés volt. Az egyik 1945. évi 

minisztériumi belső jelentés szerint a legteljesebb 

ellenőrzés és irányitás is hatástalan,  mert  bár a kiadók 

megállapodtak egymás között a különböző tankönyvek kia-

dásának megosztásáról, de "...ha az üzleti érdek ugy ki-

vánja, egyes tankönyvek nagy késedelemmel vagy egyálta-

lán nem kerülnek forgalo.mba t4 . A jelentés szerint "az 

illetékes és illetéktelen kiadói haszon sulyosan terheli 

a tankönyvek árát" - még a legszigorubb ellenőrzés mel-

lett is. A jelentés szerzői az Országos Köznevelési Ta-

nács elnökségének előterjesztésére hivatkozva már 1946. 

áprilisában állami tankönyvkiadó vállalat létrehozását 

javasolták, amely az üzleti haszon teljes kiiktatásával 

képes lenne ellátni az általános iskólákat egységes, ol-

csó tankönyvekkel, vezérkönyvekkel, szemléletető eszkö-

zökkel, ifjusági olvasmányokkal. 2o9/  

A 'tankönyvkiadás államositását a koaliciós pártok 

pártközi értekezlete 1947. elején elfogadta. Simon Lász-

ló államtitkár a minisztérium illetékes osztályát arról 
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értesitette, hogy a pártközi tárgyalásokról 1947. márci-
k' dott 

us 6-ángyhivatalos közlemény szerint "...a pártközi ér- 

tekezlet tudomásul vette, hogy a tankönyvkiadás egysé1-

gesitésébe'n a szakbizottság egyhangu megállapodásra ju-

tott", s ennek  megfelelően  utasitást adott, hogy az 

állami tankönyvkiadó megszervezéséhez haladéktalanul lás-

sanak hozzá. 21o/  

A tankönyvkiadás államositása kérdésében éles harc 

bontakozott ki egyfelelől a. Baloldali Blokk pártjai, más-

felől a tőkés csoportok és az egyházak között. Amikor a 

minisztériumban a Köznevelési Tanács javaslatára állami 

tankönyvkiadó vállalat létrehozásának a terve felmerült, 

Mindszenty hercegprimás már 1945. november 12-én külön 

átiratban követelte a minisztertől, hogy "az állami tan -

könyv és ifjusági kiadó létesitése és a számára bizto-

sitandó jogok ne érintsék a katolikus tankönyv és ifjusá-

gi könyvkiadás kérdését és jogát", 211/  

A Baloldali Blokk 1946-ban ismételten sürgette az 

egységes állami tankönyvek bevezetését. Ez nemcsak az 

egységes tanitási anyagot,hanem a tankönyvek megfelelő 

demokratikus szellemét is biztositotta volna. A katoli-

kus egyház az egységet tankönyvek bevezetése ellen is 

politikai harcra mozgósitotta hiveit. A világnézeti ne-

velés féltése ürügyén tankönyvdiktaturáról beszélt, ame-

lyet "kimondottan totaliárius szüleménynek" nevezett és 

á levert farizmus gyakorlatával állitott".. párhuzamba. 
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Demagóg módon éppen a'fasizmus módszereit vélte felfedezni 

ott, ahol annak maradványait kivánták a demokratikus pártok 

a tanitás anyagában felszámolni. A  gondolatmenet szerint a  

magyar nép "nem kér a náci ideológia és gyakorlat feluji-

tásából" és a többség "katolikus tankönyveket kíván". 212/  

A tőkés vállalatok is tiltakoztak a tankönyvkiadás 

államositása ellen és maguk mellé állitották a nyomdász-

szakszervezet egyes vezetőit is. A Magyar Grafikai és 

Rokoniparosok Főnökegyesülete és a Nyomdász Szakszerve-

zetnek a minisztériumba megküldött közös beadványa azzal 

érvelt, hogy a tankönyvkiadás államositása kikapcsolja a 

versenyt, megmereviti a tananyagot, nem tudja majd fi-

gyelembe venni és ezért erősen nivellálja a vidék és a 

város különbségeit. Előnyösebb, ha a pedagógus négy-öt 

tankönyv közül választhat, a példányszám növelése egy ha-

táron tul már nem vonja maga után a könyvek árának olcsób-

bodását s ha kevesebb lesz a tankönyv, csökkennek a szedő-

munkások kereseti lehetőségei. 

A minisztérium 1947. február 15-én kelt válasza ki-

fejti, hogy a tankönyvek egységessé tétele demokratikus és 

nemzeti érdek, az általános iskola alapvető feladatát - az 

egységes de.mokratikus_müveltség biztositását = nem tudná 

ellátni, ha különböző vállalatokban, a szabadversenyc 

alapján készülő tankönyvek árasztanák el az iskolát. A 

válasz szerint ..:"az állam nem mondhat le arról, hogy a 

legfontosabb nevelőeszköz, a tankönyv kizárólagos tulaj- 
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donában legyen", "...a tankönyv a népi demokráciában nem 

lehet a tőkés érdekek profitszerző eszköze". A válasz 

aláivója, Kovács Máté parasztpárti államtitkár közli, 

hogy "ezt a Baloldali Blokk kimondta és programjába vette 

a tankönyvkiadás államositását". 213/  

Az egységes állami tankönyvkiadás terve ellen az egy-

házak 1947. tavaszán tiltakozásukat jelentették be a val-

lás és közoktatásügyi miniszternek. Mindszenty hercegpri-

más 1947. május 31-én kelt tiltakozó levelében arra hivat- 

kozik, hogy 1868. XXXYIII. az  1934. XI, és az 1935. VI . 

t.c. biztositotta az egyházak számára a tankönyvkiadás és 

engedélyezés jogát. Nem hagy kétséget afelől, hogy az egy-

házi tankönyvekben a vallásos világnézeti nevelés monopól-

helyzetét kivánja konzerválni: "A tankönyv kérdés a hit-

vallásos iskolák lényegéhez tartozik...-A katolikus isko-

lában minden tantárgy, minden nevelő és mindentankönyv . 

a hitet és erkölcsöt sugározza". Az egyházi tankönyvek 

védelmében felsórolja azok állitólagos demokratikus  szel- .  

lemét, szakszerüségét, olcsóságukat stb. A latifundiuma-

itól megfosztott katolikus egyházat nem átallja a szegé-

nyek egyházának nevezni, sőt még azt sem felejti el, 

hogy aggodalmát fejezze ki az egyházi tankönyvkiadában 

dolgozó nyomdászok és családjuk sorsa miatt. A tankönyv-

kiadás reformját a vallásszabadság megsértésének, a nem-

zet és a demokrácia szempontjából "minősitett veszedelem-

nek" tekinti és tiltakozást jelent be ellene. 
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Érvei között szerepel Nagy Miklósnak, a VKM kisgaz-

dapárti államtitkárának állásfoglalása is, aki egyik cik-

kében "a monopolizálásnak állami tankönyvkiadás formájában 

való megvalósitását minősitett veszedelemnek" nevezte. Ez 

is mutatja, hogy a minisztériumon belül is folyt a harc 

az iskola demokratizálását illető legfontosabbl6rdések- 

bén. 214/  

Ugyanakkor nem árt, ha közelelebbről is megnézzük a 

katolikus tankönyvek Mindszenty által védelmezett demok-

ratikus szellemét. Kiss Árpád, az Országos Köznevelési Ta-

nács ügyvezető mielnöke 1947. szeptemberében feljegyzést 

készitett a hittankönyvek felülvizsgálata tárgyában. Az 

OKT.szerette volna az egyházakkal a surlódást megelőzni  

és ezért alaposan megvizsgálta a - kiadásra kerülő hittan-

könyvek tartalmát. A feljegyzés azt mutatja, hogy a kato-

likus egyház tankönyvei között, még a hittankönyvekben 

is bőven akadt azért gyomlálni való. 

A feljegyzés szerint az egyházak nem tettek eleget 

a VKM tankönyvek bemutatására vonatkozó felkérésének és 

á Tanács több alkalommal is kénytelen volt a tankönyvek 

engedélyezését bizonyos feltételekhez kötni. Igy például 

Demkovits: A katolikus egyház rövid története c. tankönyv. 

vében elfogadhatatlan volt Voltaire, Rousseau és a fran-

cia forradalom eszméinek értékelése. A francia forradalom 

szellemi előkészitői többek között "a szabadság, egyen-

lőség, testvériség jelszavai alatt a népet az egyházi 

birtokok elrablására buzdították". 
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Egy másik tankönyvet azért nem lehetett ujra megjelen-

tetni, mert támadta a szabad-államban szabad. egyház eszmé-

jét, és a francia forradalomról, a Szovjetunióról, a Ma-

gyar Tanácsköztársaságról és a kommunizmusról minősithetet-

len hangu kitételeket tartalmazott /Uhlyárik-:Madarász: 

Apologétika/ 

A "demokratikus erkölcsöket" tanitó erkölcstan könyv 

pedig az örök erkölcs nevében védelmezte az egyházi bir-

tokokat, azok államositását, világi közcélokra forditá-

sát erkölcstelennek és templomrablásnak minősitette. 

/Shücz: Erkölcstan, 55 lap/. Az Országos Köznevelési Ta-

nács véleménye szerint az ilyen jellemzések "tényeknek 

a legnagyobb jóindulattal sem minősithetők... nem alkal-

masak sem a hitélet elmélyitésére, sem a társadalmi 

kiegyenlitődés elősegitésére r. 215/  

Mindszenthy 1947. junius 12-én kelt levelében azt 

közli a miniszterrel, hogy "a hivatott egyházi főhatóság 

a katolikus egyházi iskolákban csak olyan tankönyvek be-

vezetését rendelte és.rendeli el, amelyek egyházi jóvá-

hagyást és'állami elfogadást nyertek. Amely tankönyvek 

ezek fiijával vannak, sőt nem is ismerjük őket, mint a 

most tervezett tankönyveket, a katolikus iskolákba be nem 

vezethetők. Kérem tehát Miniszter Urat, hogy méltóztas-

sék már most olyan irányban intézkedni, hogy az állami 

tankönyv-előállitás során a főhatóságunk alá tartozó 

egyházi iskolák számára tankönyvek állami vonalon ne ké- 
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szüljenek. 216/  

A katolikus klérus nemcsak a katolikus iskolák tan-

könyveinek kizárólagos kiadási és elbirálási jogát kiván-

ta fenntartani, hanem beleszólást követelt az állami tan-

könyvek szellemének meghatározásába is. Mindszenthy 19 47. 

augusztus 16-án ujabb átiratot intézett a miniszterhez, 

amelyben értesiti a püspöki kar augusztus 14-i ülésének 

határozatáról. A határozat szerint a püspöki kar a követ-

kezőket követelte: "1/ tankönyvünk ellen ne legyen véte, 

2/ az állami tankönyvek keresztény szellemben iródjanak" 217/  

Ebben a szellemben fogalmazódott az az által.& már előbb 

idézett 1943. október 30-i átirat is, amely az ember éle- 

te VII. osztályos tankönyv visszavonását követelte a püs-

pöki kar nevében és azt a kinyilatkoztatott hitbe és az 

erkölcsbe ütközőnek és tudománytalannak minősitette. 218/.  

Az egységes állami tankönyvkiadás terve ellen a Re-

formátus Egyetemes Konvent elnöksége is tiltakozott a 

miniszternél. Az 1947 április 25-én kelt átiratukban le-

szögezték, hogy a Református Egyház ragaszkodik a tan-

könyvkiadás, a tankönyvengedélyezés, a tankönyvmegálla-

pitás jogához és tiltakoztak a jogok megsértése ellen. 2191  

Mivel az egyházak az 1068: XXXVIII. évi népoktatási 

törvényben i az 1935: VI. tc-ben biztositott jogaikra hi-

vatkoztak, amelyek szerint a tankönyveket, a tantervet 

és a segédleteket az iskolafenntartó hatóság engedélye-

zi, világos volt, hogy a demokratikus szellemü, korszerü 
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tananyagot tartalmazó, egységes iskolai tankönyvek kia - 

dásának - lényegét tekintve polgári demokratikus - köve-

telése csak az iskolák államositása után valósitható meg. 

Az egyházak iskoláinak tankönyvellátása nem volt biz-

tositva. Az egyházi iskolák pedagógusai olykor még hajlan-

dóak lettek volna az állami tankönyvek bevezetésére ezt 

azonban felsőbb hatóságaik - különösen a katolikus tanügyi 

hatóság - kategórikusan megtiltották. 22o/  

A Tankönyvkiadó Vállalat megszervezésére a fordulat 

évében kerülhetett sor. A kiadó megszervezését a Gazda-

sági Főtanács 2511/1948. sz. előterjesztése alapján a Mi-

nisztertanács rendelte el. 221/ Egy ujabb rendelet alap-

ján a Tankönyvkiadó Nemzeti Vállalat jelentősen kibővült 

és átalakult. 222/ A kiadó az Egyetemi Nyomda tankönyvkiadó 

részlege és a Pedagelgus Szakszervezet "Kalász" könyvkia-

dója összevonása alapján jött létre. A Tankönyvkiadó meg-

szervezésével létrejöttek az egységes tankönyv bevezeté-

sének, az iskolák jó és olcsó tankönyvekkel való ellátá-

sának feltételei. 

A fordulat éve után az uj tankönyvek már  a világné-

zeti és erkölcsi nevelés tekintetében is a szocialista ne-

velés célkitüzéseinek megfelelően készülhettek el. 

Lényegében tehát a fordulat éve, az iskolák államo-

sitása,,ezt követően az iskolahálózat rendezése és 

összevonása, a pedagógus szaktanfolyamok és a pedagógiai 

főiskolák megnyitása, majd az állami tankönyvkiadás meg- 
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szervezése együttesen tette lehetővé az általános iskola 

létrehozását, a szervezési jellegü kérdések gyors be-

fejezését és nem sokkal később a szocialista nevelési 

célok érvérxyesitésének meginditását., 
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Összefoglalás  

A felszabadulás után, már a népi demokratikus forra-

dalom kezdetétől aktiv harcot inditott a Párt a.müvelő-

dési monopólium felszámolásáért. A művelődési monopólium 

felszámolásának szervezeti feltétele a zsákutcás iskola-

rendszer megszüntetése volt. Az általános iskola megva-

lósitása kezdetben az egyházak iskolafenntartó jogát 

nem érintette. Az egyházak az uj, egységes iskolarend-

szer megvalósitása elől azonban elzárkóztak. Az egysé-

ges iskola megvalósitáséért a párt sikerrel vitte 

harcba a dolgozó tömegeket és elszigetelte a katolikus 

klérus kulturharcot erőltető akcióit. 

Az iskolák államositásának követelését a haladó erők 

vetették fel hazánkban is még a polgári fejlődés kezde-

tén. Ez a követelés az egységes demokratikus iskolarend-

szer megteremtését, a dolgozó tömegek kulturális szinvona-

lánák emelését célozta. Az iskolák államositásának kérdé-

sét a felszabadulás előtt a munkáspártok programjukban kö-

vetelték. A fasizmus 25 éves uralma Vázegyház egyeduralmát  

jelentette az oktatásban is, ami a népoktatás szétszórt 

jellegét és korszerütlenségét okozta, viszont biztosítot-

ta az uralkodó osztályok müveltségi monopóliumát. 

Az általános iskola kiépitésének első tervei a fel-

szabadulás után az állami, községi és egyházi iskolák 

együttmüködésére épültek. E tervek azonban a felekezeti 
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elkülönülés ésItéltékenység miatt, csekély számu kivétel-

től eltekintve, meghiusultak. 

Az államosítás előtt az általános iskola csak papi-

ron valósulhatott meg az egyházi irányitásu iskolákban. 

Az államosítás tette lehetővé az általános iskola egysé-

ges szervezeti rendszerének kiépitését. 

Az államositásra a fordulat évében került sor. A 

szocialista forradalomba való átmenet időszerüvé tette- 

a  szervezeti kérdéseken kivül a. szocialista nevelés cél-

kitüzéseinek megfogalmazását és megvalósitását is. 

Az államositott iskolák segitése érdekében kibonta-

kozott tömegmozgalom bizonyítja a Párt politikai győzel-

mét: rövid idő alatt maga mellé állitottá a dolgozó tö-

megek nagy többségét és a pedagógusokat is az oktatásügy 

kérdésében. 

Az általános iskola szervezeti kereteinek kiépité-

séért vívott harc alkalmas volt arra, hogy a párt maga 

mellé állitsa a dolgozó tömegeket a müvelődés kérdései-

ben - már a fordulat éve előtt. Az általános iskola fo-

kozatos kiépitését célzó intézkedésekkel párhuzamosan 

jelentős erőfeszitések történtek az uj iskola tárgyi 

feltételeinek, pedagógus-ellátottságának biztositása, a 

pedagógusképzés uj intézményeinek kialakitása, a tan-

könyvkérdés megoldása érdekében. Az átfogó eredményeket 

lassan, több éves távlatban hozó intézkedések mellett ru- 
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galmasan alkalmazták átmeneti megoldásokat is /kastélyok 

lefoglalása iskola céljára, szakositó nevelő—továbbképző 

tanfolyamok,,stb . / 

Az általános iskola megteremtéséért és szervezeti 

kiépitéséért vivott harc a népi demokratikus forradalom 

kezdetétől fogva lényegében a szocialista iskolaszerve-

zet alapjainak létrehozásáért folyóharcot jelentette. 

Az általános iskola bázisán teljesedett ki a fordulat 

éve után a szervezetileg egységes, zsákutcák nélküli, 

oktatási anyagában tudományos és nevelési céljai szerint 

szocialista iskolarendszer kiépitése. 



-134 - 

Jeuzetek  

1/ Szabó Bálint: Népi demokrácia ós forradalomelmélet 
• A marxista forradalomelmélet fejlődésének néhány kér-

dése Magyarországon 1935-1949. Kossuth, 1970. 

2/ Orbán Sándor: Egyház és állam. 1945-1950. Kossuth, 1962. 

3/ Tanulmányok a népi demokrácia neveléstörténetiből 
I-II.  kötet.  Szerkesztette: dr. Simon Gyula-Dancs 
István. PTI-OPI 1961, 1962. 

4/ Simon Gyula-Szarka József: A magyar népi demokrácia ne-
velésügyének ti'ténete. Tankönyvkiadó, 1965 

4a/ Nevelésügyünk husi éve. /Tanulmányok a magyar népi de-
mokrácia neveléstörtinetíből. szerkesztette: dr. Simon 
Gyula. Tankönyvkiadó, 1965. 

5/ Dr. Horváth Márton: A népi demokrácia közoktatási rendsze-
re 1945-1948. Tankönyvkiadó, 1975. 

6/ Kelen Jolán: A szocialista tanitómozgal om Magyarorszá-
gon 19o0-192o. Kossuth, 1958 10-11. o. 

7/ u.o. 21. o. 

8/ u.o. 34. o. 

9,C u.o. 18. o. 

lo/ 1906. novemberében alakult meg.  /u. o. 45. o./ 

11/ Az Állami Tanitók Országos Egyesülete - 1896-bari alakult 
az állami népoktatásügy és az állami tanitóság egyetemes 
érdekeinek szolgálatára. Alapszabályait 1898-ban hagyták 
jóvá. Pedagógiai lexikon - 1932 61-62. o. 

12/ Kelen Jolán: i.m. 47. o. 

13/ u.0. 74. o. 

14/ u.o. 65. o. 

15/ u.o. 107. o. 

16/ A pedagógusok bebörtönzését, állásvesztsét a  Tanács-
köztársaság után lásd bővebben; Balogh-Szabolcs: Pedagó-
gusok a két világháboru között. 1963 



-135- 

17/ Földes Ferenc: Válogatott művei. Tankönyvkiadó, 1957 
116-124. o. 

18/ u.o. 118-129. o. 

19/ u.o. 142. o. 

20/ u.o. 122. o. 

21/ u.o. 178. o. 

22/ Balggh-Szabolcs: Pedagógusok  a kőt világháboru között. 
1963. 14. o. 

23/ Földes Ferenc: i.m. 36. o. 

24/ Klebelsberg Kuno: Neonacionalizmus. Atheneum, Budapest, 
1928. 135. o. 

25/ Hóman Bálint: Müve1ődyspolitika. Bp. Egyetemi Nyomda, 1938 
162-163. o. 

26/ 1940. óv i törvónycikkek. Fr anklin nyomda - 141.o. 

27/ Vörös Ujság 1921 április 29. 

28/ Előre, harca ifjuinunkás. A Magyar Munkásmozgalmi Int6zet 
kiadványa. 44. o. 

29/ Hóman Bálint; i.m. 13o-131. 0. 

3o/ Nemes Dezsó Magyarország felszabadulása. Kossuth, 1962.28.o. 

31/ AKP,  SzDP határozatok - Kossuth, 1967 28.0. 

32/ Nóplap, 1944. november 10. Debrecen. 

33/ ivfl P III. kongresszusának kiáltványa a magyar néphez. 	- 
IdIKP és SzDP határozatok Kossuth, 1967. 263. o. 

4/ SzDP XXXIV. kongresszusa. 1945 augusztus u.o. 116.o. 

35/ Nemzeti Parasztpárt Kiskátéja. Budapest, Sarló kiadás 1945.. 

36/ Dr. Horváth Marton: i.m. 80. 1. 

37/11 Független Kisgazda Földmunkás (is Polgári Párt program-
tervezete. Bp. 1947. Független ny. 

38/ Ismerteti Dr. Horváth Márton. i.m. 8o-$1. 1. 

39/ Horváth Márton: i.m. 80. 1. 

4o/ Dr. Horváth IViárton: i.m. 226. 1. 



lz G 

41,/ Kev;ny Gábor: Demokratikus iskolareform. Embernevel's , 
1945. 2. sz. 2o. 1. 

42/ Kiss kapád: Magyar köznevei isi reform. Köznevet s t:v-
könyve, 1948. 27. 1. 

43/ Németh László: A taniigy rendezőse. Sarló Bp. 1945 

44/ Gárdus Dezső: Hogyan  vehet r5szt az uj iskola az uj világ 
fel5pit5sóben. Somogyi Béla Pedagógiai Társaság Könyv-
tára. Bp. 1945. 

45/ 1945 junius 21-i körlevól. SzOT irattár. MPSzSz 1945. 
IV. sz . dossziA. 

46/ Dr. Horváth Márton: i.m. 82. old. 

47/ Vázlat a magyar műszaki oktatás reformjáról. Müvelődós 
ügyi Miniszt ;rium irattára Emn. 02142-1945 

48/ Dr. Horváth Márton: i.m. 85. 1. 

49/ Köznevet s, 1945 1-2. sz. "Lapunk indulásakor". 

50/ Miiv.Min, irattor - Eln. 11275/1945 

51/ Magyar Közlöny - 1945 l05. sz .  

52/ rlekes Dezső: Mai Magyarország /A második világháboru 
és a  párizsi békeszerződés következmk;nyei/ Hungáris-
Lloyd k. Bp. 136. 1. 

53,E Esti Szabad Szó. 1945. augusztus 1. 

54/ Szabó Ernő: Kór a puszta is. Köznevelős 1945 I. 6vf.7.sz. 

55/ MPSzSZ -Vógrehajtó Bizottság ül:;si jkv. 1945 junius 2. 
SzOT irattár, 1945.  2. dosszió. 

56/ ÚME1-798-39825/1946 

57/ u.o. 69785/1948 

58/ u.o. 75524/1946 

59/ u.o. 61806/1948 

60/ u.o. 60106/1948 

61/ Miiv.Min irattár - Mn. 399/1947 

62/ UMHL 798-81652/1946 

63/ u.o. 44328/1946 



- 137 - 

64/ u.o. 76286/1948 

65/ u.o. 72139/1948 

66/ u.o. 104122/1948 

67/ u.o. 127021/1947 

68/ u.o. 127o21/1947 

69/ u.o. 52577/1946. 

70/ u.o. • 49633/1947. sz.  mellfiklete 

71/ u.o. 

72/ Nevelők az általános iskoláról. Köznevel;s 1946. 
21. sz . lo. o. 

73/ UMKL 798-59781/1947 

74/ u.o. 

75/ u.o. 26410/1946 

76/ u.o. 95750/1947 

77/ u.o. 62-3,-J-1945 

78/ u.o. 27822/1945 

79/ u.o. 38756/194 6  

8o/ Püspöki kar 1945. május 24-6n kelt körlevele: 
Sz6chenyi Kvt. Aprónyomtatvány-tár. 

81/ Orbán Sándor: i.m. I 

82/ Uj Ember 1945. szeptember 30. 

83/ A hercegprimás szózata hiveihez. Uj Ember, 1945 október 14. 

84/ Gál István: Katolikus Anglia ós a magyarság. 
Uj Ember 1945. december. 23. 

85/ SzL,dh y R6ilyttá,r. Aprónyomtatvány-tár 

86/ UVfl -VUVI-52.3-1945 

87/ Szív ujság 1946 május 25. 

88/ A Sziv . "1946. május 25. 

89/ Kelemen Kr izosztom: "Szüks6g van e hitvallásos iskolára" 
Vigilis 1946. december 17. 19. 1. 

90/ Dr. Szappanyos B61a; Ifju .gi Felet. Egyházi Körirat 
1946. február-március 19-2o. l./ 



-138- 

91/ Mihalovics Is.:  Keressétek egymást. Egyházi körirat 1946 
január 1. 

92/ Ravasz László: Élet és iskola. Elet és jövő c.  lap.  
1946. julius 6. 

93/ Dr. Szabó Géza: Háromszáz évvel ezelőtt  már a legtisztább 
demokráciát valósitották meg a református kollégiumok . 

Élet ós jövő,  1945. szepte.nber 15. 

94/ Tiszántuli Ref.  Egyh. Ker. piispökónek 263/1947. s; . 
körlevele. Debreceni Protestáns Lap, 1947. febr. 15. 

95/ Uivia-'fl 'i-52-2-1946-47 

96/ UMEL-798 -81914/1946 

97/ Miiv.Min.iratt ,r. Tanfeli.g yelú iktatatlan iratok. 

98/ MEL 798-33828/1947 

99/ u.o.4o941/1947 

loo/ u.o. 60106/1948 

101/ Orbán Sándor: i.m. 94. 1. 

lo2/ r1üv.lVfin. irattár 5960/1947, Urii1-42735/1948 

l03/ UhIEL 14838/1947 

lo4/ u.o. 131669/1947 

lo5/ u.o. 77945/1945, 70.053/1945, 71.667/1945 

lob/ u.o. 33351/1947 

lo7/ u.o. 87161/1946 

lo8/ u.o. 84032/1946 

lo9/ u.o. 33351/ 1947 

llo/ u.o. 33351/1947, sz. irat melléklete 

111/ u.o. 44328/1946 	 . 

112/ u.o. 114383/1946 

113/ u.o. 7121o/194$. sz. irat melléklete. 

114/ Király István: Társadalmi fejlúd=;s és egyházi. kskolák. 
Emb ernOvel' s 1946. V—VT. sz.  207. 1. 



- 139 -  

115/ Itiznevel6s, 1946. 21. sz. 9. o.  

116/ UMKL 131792/1946  

117/ u.o. 76286/1948  

118/ u.o. 83o16/1947  

119/ u.o. 67964/1947  

12o/ 7o646/1948  

121/ Müv.Min. irattár - az általános iskolai tanterv 1946.  
évi beszámoló jelentések anyagában. Ikt.  n ~;lkül. 

122/ Orbán Sándor: i.m. 1o2. 1.  

123/ Müv.Min. Statisztikai O. kimutatása.  

124/ 1Jlüv. Min.  irattár - 122o--2-1949  

125/ u.o.  

126/ 17vAlffi 558o9/1946  

127/ Székesfehérvári Állami Lt. Fej6r megyei Nemzeti Biz.  
iratai - 48/1947  

128/ Egyesüli si kongresszus jkv-e.  

129/ Orbán Sándor: EgJi áz és állam 156. o.  

13o/ u.o. 163. o.  

• 131/ Balázs Bóla: A nemzeti bizotts ágok szerepe n::pi demok- 
ráciánk létrejöttében. /Tanulmányok a n ∎  pi demokrácia  
tört=.netób31. Akadémiai kiadó, 1955-155-236. 1.  

132/ Fl. O1'1B Iktatatlan iratai  

133/ u.o.  

134/ u.o.  

135/ Orbán Sandor i.m. 166-167. 1.  

136/ /V. ö. Szabó Bálint: "A f  elszabadulás uti, ni forradalmi át-
alakulás jellege és szakaszai hazánkban" PTK 196o. 1-2.sz.  

137/ KSi:  Közlemények 5/1949. sz. XII.  16.  

138/ SzékesfehérvLzri Lt. Megyei Nemzeti Bizottsági iratok 76/1948  

139/ u.o. Soponyai 1.emzetiBizottság 1948. aug.12.-i jkv.  

14o/ u.o.  sz .  



- 14o - 

141/ FL IV. ker. Nemzeti Bizottság iratai 2o/1948 

142/ Ui'ríf  í,  15666/1948 

143/ u.o. 105697/1948 

144/ u.o. 106063/1948 

145/ u.o. 106065/1948 

14b/ u.o. 105514/1948 

147/ u.o. 105683/1948 

148/ u.o. 106066/1948 

149/ Magyar Pedagógiai Lexikon. 1932 II. kötet 384-386. o. 

15o/ A Köznevelős övkönyve. VKv kiadása 1948 24. o. 

151/ u.o. 26. o. 

152/ u.o. 26. o. 

153/ Tanterv, az általános iskolák számára. Országos Köz-
nevelési Tanács. Bp. 1946. 

154/ u.o. 14. o. 

155/ Ortutay Gyula Miivelőd5spolitikánk alapelvei. Bp. 1947. 

156/ Tanterv az általános iskolák számára. VKiti kiadás, Bp. 1946 
14-15. o. 

157/ Uhhi ONI 69. tétel. "Átirat az Oktatási Igazgatóságnak" 

158/ szabad Nip, 1947. november 22. 

159/ Dr. Simon Gyula; Az iskolaügy fejlí5dőse hazánkban 1945- 
6O. Tanulmányok a magyar népi demokrácia nevelistörtinetőb+51 
III. kötet. OPT, 1962. 

16o/ Ul+KI M.F1 52-2-B-194b-47 

161/ Köznevelés, 1950 április 15. 21o. o. 

162/.  U14El ONI 69. tétel. "Jl6ter j esztős az Agitprop. Kollégium 
e13.  Az 1950-51.. tan ;vre végrehaj talidó tantervi változta-
tások". 

163/ Tanterv az által ónos iskolák számára. Tankönyvkiadó. Bp. 
195o. 6. 1. 

164' UMKI ONI 69. t,:tel. Az 195o-51. 6vre végrehajtandó tantervi 
változtatások. 

165/ UKT, OKI 69. tétel. "Az áltat ónos iskola I•-VIII. óraterve 6s 
tanterve. Birálati példány". 



- 141 - 

166/ UI'u L Oivi 69. tétel Áltű ónos iskolai tanterv birálata. 
Kézirat. 

167/ Köznevelés 195o. 15. sz. 438. 1. Idézi: Simon Gyula 1962. 

168/ V.A. Szuharnonlinszkij . Munkára nevelés az iskoláb an . 
Tankönyvkiadó, 1962. 

169/ MSzía" KB 1972. junius 15-i határozata az állami oktat ,s 
helyzetért51 és fejlesztésinek feladatairól. Kossuth 

17o/ Simon Gyula: i.m. 1o3-1o4. 1. 

171/ UMKL 28600/1947 

172/ Rozsondai Zoltán adatai - a  Köznevelés 1948. ;vi VI. 
számában. Idézi Bizó Gyula. 1961. 

173/ UíKL 116.5oo/1946 

174/ 	 - 52-3-1946-47 

175/ UMKL 49633/1947 

176/ u.o. 127021/1947 

177/ u.o. 52574/1946 

178/ u.o. 59781/1947 

179/ Szentesi Állami Levéltár.  Csongrád vm. Közig.Biz. 
iratai.  147/1947 . 

18o/ UMKL 90187/1948 

181/ VINWIL 54-3-1947 /P1. Soroksó,r alsó körzeti, Csillaghegyi 
Pesthidegkuri áltű ónos iskolai igazgatók jelentősei/ 

182/ UMKL 172600/1947 

183/ UAKL 186240/1947 

184/ Uiv1Yh 74736/1947 

185/ u.o. 186952/1947 

186/ u.o. 157833/1947 

187/ u.o. 71.285/1947 

188/ Magyar Közlöny 1947. 161. 1. 

189/ UiVJ 1 54-3-1947 

19o/ Mizv.Min. 11n. VKM 13500/194.7 



- 142 - 

191/ u.o. 

192/ UAKL 52577/194 6  

.193/ Magy ar  Közlöny 195o. 412. o. 

194/ Bila Gyula: Az általános iskolai nevelőkipz6s alaku-
lása 1945 óta. Tanulmányok a n6pi demokrácia nevelős- 
tört _;net6ből. I. kötet. OPI. 1961 

195/ Nevelők munkaversenye - 1949. március-junius. VKM-MPSzSz 
kiadvány 1949. 

196/ 195G. ;:vi 43. tvr. 

197/ Magyar Közlönye 1945. 31. sz. 

198/ VFII 2o.793/194.5. Magyar Közlönyv 1945. 84. sz. 

199/ Győri Állami Lev':ltár - Tanfelügyelős'igi iratok 
1.175/1945 

2oo/ Mai Magyar Múvelődispolitika VKi'vi 1946. 45. o. 

2o1/ UM_u 55791/1945 

2o2/ u.o. 43.41o/1945, 54.424/1945, 61.614/1945. 

2o3/ u.o. 137938/1946. sz. ir. me1l6klete. 

2o4/<<u.o . 9o963/1946 

2o5/ Széksefehpirváii Áll. Lt. Ta felügyelősógi iratok. 1946. 

2o6/ 	 13376/1946 

2o7/8.64/1946. tfsz. Iktatás nélkül, a 137938/1946 
sz. irat mellőklete. 

208/Mi.iv.Min. irattár VKti Eln. 9.235/1947 

2O9/ UivLKT,  71869/1945 

21o/Miiv.Min. irattár VK dI Eln. 1.164/1947. 

211/ Vida 75.529/1945 

2.12/ szellemi szabadság, vagy tankönyvdiktatura? 
Uj Ember 194.6. november 3. 

213/ Müv.Min. irattár VKM Eln. 1.164/1947 

214/ VIvIKL-XV-3 6 -11. 

215/ UivthL-XV-36-135-1948 



- 14.3 - 

216/ Uhalli-XV-36 

217/ ul'uu,-XV-36. -3.744-1947 

218/ ULTI,-XV-36-4.716/1947 

219/ Z-XV -3 6 . 

22o/ Lásd pl. az Abauj-Torna megyei tanfelügyelő 1948. 
tavaszán irt jelentás :t: Ut,KL 43.917/1947 	. 

221/ Magyar Hivatalos Közlöny 266. sz. 

222/ UivXL Gr 037-o81-436/8-1949 


